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RISCO - řada ProSYS RP116/140/128 / Příslušenství / Kovové kryty 

Oblíbená řada ústředen Premier Series od výrobce Texecom splňuje požadavky pro všechna řešení, která Oblíbená řada ústředen Premier Series od výrobce Texecom splňuje požadavky pro všechna řešení, která 
potřebujete. Dokonale vyhovuje vašim profesním i instalačním nárokům v komerčních a průmyslových potřebujete. Dokonale vyhovuje vašim profesním i instalačním nárokům v komerčních a průmyslových 
aplikacích.aplikacích.

Zabezpečovací ústředny & klávesnice pro každéhoZabezpečovací ústředny & klávesnice pro každého

Klávesnice Premier LCDL / LCDLPKlávesnice Premier LCDL / LCDLP
Ovládací a programovací klávesnice s velkým 32 
znakovým LCD displejem. 

2 zóny• 
1 PGM výstup• 
1 výstup pro reproduktor• 
vestavěná čtečka bezkontaktních karet • 
(jen LCDLP)

Klávesnice Premier EliteKlávesnice Premier Elite
Elegantní klávesnice s modrým displejem a podsvícením 
kláves pro povrchovou nebo zápustnou montáž 
v různých povrchových úpravách například leštěného 
nebo matného chromu, leštěné mosazi, diamantové 
černé atd.

2 zóny• 
1 PGM výstup• 
vestavěná čtečka bezkontaktních karet• 

Premier 412Premier 412
základní 4 zóny rozšiřitelné na 12, 32 uživatelských kódů, 
2 podsystémy, vestavěný komunikátor, 750 událostí 
v historii, volitelná bezdrátová nadstavba, LAN a GSM 
modul, kovový kryt 

Premier 816 / 816 PlusPremier 816 / 816 Plus
základních 8 zón rozšiřitelných na 16, 32 uživatelských 
kódů, 4 podsystémy, vestavěný komunikátor, 750 
událostí v historii, volitelná bezdrátová nadstavba, LAN 
a GSM modul, dálkové ovládání z mobilního telefonu 
(jen 816 Plus), kovový kryt

Premier 832Premier 832
základních 8 zón rozšiřitelných na 32, 64 uživatelských 
kódů, 4 podsystémy, vestavěný komunikátor, 750 
událostí v historii, volitelná bezdrátová nadstavba, LAN 
a GSM modul, dálkové ovládání z mobilního telefonu, 
kovový kryt
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“Spolehlivá detekce je základem účinnosti celého “Spolehlivá detekce je základem účinnosti celého 
zabezpečovacího systému”zabezpečovacího systému”

Schopnost zachytit skutečný pokus o vniknutí do objektu v kombinaci s vyloučením všech ostatních 
vlivů odlišuje detektory Texecom od ostatních.

S precizně definované řady detektorů, které jsou vhodné od bytových aplikací až po instalace 
s vysokým stupněm bezpečnosti, si můžete být jisti, že z ní vyberete to nejvhodnější řešení 
splňující vaše požadavky.

Řada Prestige AM   Stupeň  3
PIR a duální detektory s funkcí anti-masking 
a trojitého vyvážení T-EOL

Řada Prestige Compact     Stupeň  2

Malé PIR detektory pohybu.

Řada Prestige    Stupeň  2
Detektory pohybu PIR, 
QUAD a duální (PIR & MW)

Dodavatel technologií
Váš distributor:
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