
POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNY EZS 

  

    

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

Obľúbená rada ezs ústrední Premier Series anglického výrobcu Texecom spĺňa požiadavky pre uplatnenie Obľúbená rada ezs ústrední Premier Series anglického výrobcu Texecom spĺňa požiadavky pre uplatnenie 
v malých a stredných inštaláciách. Dokonale vyhovuje predstavám, potrebám a inštalačným nárokom v malých a stredných inštaláciách. Dokonale vyhovuje predstavám, potrebám a inštalačným nárokom 
v komerčných a priemyselných aplikáciách.v komerčných a priemyselných aplikáciách.

EZS ústredne a klávesnice pre každéhoEZS ústredne a klávesnice pre každého

Klávesnice Premier LCDL / LCDLPKlávesnice Premier LCDL / LCDLP
Ovládacie a programovacie klávesnice s veľkým 
32 znakovým LCD displejom. 

2 zóny• 
1 PGM výstup• 
1 výstup pre reproduktor• 
vstavaná čítačka bezkontaktných kariet • 
a príveskov (len LCDLP)

Klávesnice Premier EliteKlávesnice Premier Elite
Elegantné klávesnice s modrým displejom a podsvietením 
kláves pre povrchovú alebo zápustnú montáž v rôznych 
povrchových úpravách, napríklad lešteného alebo 
matného chrómu, leštenej mosadze, diamantovej čiernej 
atď

2 zóny• 
1 PGM výstup• 
vstavaná čítačka bezkontaktných kariet• 

Premier 412Premier 412
základné 4 zóny rozšíriteľné na 12  32 používateľských 
kódov  2 podsystémy  vstavaný komunikátor  750 
udalostí v histórii  voliteľná bezdrôtová nadstavba 

 LAN a GSM modul  kovový kryt 

Premier 816 / 816 PlusPremier 816 / 816 Plus
základných 8 zón rozšíriteľných na 16  32 používateľ-
ských kódov   4 podsystémy  vstavaný komunikátor  
750 udalostí v histórii  voliteľná bezdrôtová nadstavba, 
LAN a GSM modul  diaľkové ovládanie z mobilného 
telefónu (len 816 Plus)  kovový kryt

Premier 832Premier 832
základných 8 zón rozšíriteľných na 32  64 používateľ-
ských kódov  4 podsystémy  vstavaný komunikátor 

 750 udalostí v histórii  voliteľná bezdrôtová nadstav-
ba, LAN a GSM modul  diaľkové ovládanie z mobilného 
telefónu  kovový kryt
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„Spoľahlivá detekcia je základom účinnosti celého „Spoľahlivá detekcia je základom účinnosti celého 
zabezpečovacieho systému“zabezpečovacieho systému“

Schopnosť zachytiť skutočný pokus o vniknutie do objektu v kombinácii s vylúčením všetkých 
ostatných vplyvov odlišuje detektory Texecom od ostatných.

S precízne definovanými typmi Texecom produktov vhodnými od bytových aplikácií až po inštalácie 
s vysokým stupňom bezpečnosti, si môžete byť istý, že si v nej nájdete to najvhodnejšie riešenie 
spĺňajúce Vaše požiadavky.

Rada Prestige AM   Stupeň  3
PIR a DUAL detektory s funkciami anti-masking 
a trojitého vyváženia T-EOL

Rada Prestige Compact     Stupeň  2

Malé PIR detektory pohybu.

Rada Prestige    Stupeň  2
Detektory pohybu PIR, QUAD 
a DUAL (PIR & MW)

Dodávateľ  technológie
Váš distribútor:
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