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Program prezentacji

• Bezprzewodowy system ALEXOR

• Główne cechy systemu

• Specyfikacja techniczna

• Kompatybilne urządzenia bezprzewodowe

• Opis systemu oraz poszczególnych urządzeń bezprzewodowych

Program prezentacji



2-Way Wireless Security Suite

ALEXOR

Bezprzewodowy system alarmowy

Rodzina produktów



PC9155 - Dwukierunkowy system bezprzewodowy

WT5500
Bezprzewodowa klawiatura z 
czytnikiem breloków zbliżżżżeniowych

WT4989
Bezprzewodowy pilot 
z wyśśśświetlaczem LCD

WS4985
Czujka zalania wodąąąą

WT4901
Sygnalizator 
wewnęęęętrzny

WT4911
Sygnalizator zewnęęęętrzny

GS2065, TL265GS
Komunikator alarmowy
GSM/GPRS, TCP/IP

Istniejąąąące urząąąądzenia 
bezprzewodowe

PC9155
Bezprzewodowa 
centrala alarmowa
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PC9155

Główne cechy systemu



Główne cechy systemu

• W pełłłłni bezprzewodowy system alarmowy

• Wykonanie przy zastosowaniu bezołłłłowiowej technologii SMD

• Zgodnośćśćśćść z Europejskąąąą normąąąą EN50131-1/3

• Nowoczesny design

• Obsłłłługa urząąąądzeńńńń o komunikacji dwu jak i jednokierunkowej

• Funkcja automatycznego przypisywania urząąąądzeńńńń
bezprzewodowych

• Szablony programowania

• Funkcja sprawdzania kodu identyfikacyjnego systemu

• Alternatywna komunikacja poprzez siećććć GSM/GPRS lub siećććć IP

Głłłłówne cechy i funkcje systemu



Głłłłówne cechy i funkcje systemu

• Możżżżliwośćśćśćść zdalnego lub lokalnego programowania

• 4 numery telefonów

• 2 zaciski I/O które mogąąąą byćććć zaprogramowane jako wyjśśśścia PGM   
lub przewodowe linie dozorowe

• Wbudowany sygnalizator akustyczny o mocy 85dB

• Funkcje redukcji fałłłłszywych alarmów

• Wbudowany transformator

• Podwójne zabezpieczenie antysabotażżżżowe przed otwarciem lub 
oderwaniem od śśśściany

• 24 godzinne podtrzymanie baterii

Główne cechy systemu
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Specyfikacja techniczna



Specyfikacja techniczna

Maks. ilośćśćśćść obsłłłługiwanych linii
• 34 linie (32 bezprzewodowe, 2 przewodowe)

Maks. ilośćśćśćść obsłłłługiwanych pilotów
• 16

Maks. ilośćśćśćść obsłłłługiwanych kart zbliżżżżeniowych
• 17

Maks. ilośćśćśćść obsłłłługiwanych wyjśćśćśćść PGM
• 2

Maks. ilośćśćśćść kodów użżżżytkownika
• 17 (16 kodów użytkownika, 1 kod główny)

Specyfikacja techniczna



Specyfikacja techniczna

Obsłłłługiwane formaty transmisji
• Wolne impulsowe

• Szybkie tonowe SIA, Contact ID, 

• Powiadomienie osobiste

Maks. liczba obsłłłługiwanych klawiatur
• 4 (WT5500)

Maks. liczba obsłłłługiwanych sygnalizatorów
• 4 (kombinacja WT4901/WT4911)

Zasilanie
• 16.5V~, 20VA

Akumulator
• 12V=, 2.3 Ah

Specyfikacja techniczna



Obciążążążążalnośćśćśćść wyjśśśścia AUX
• 12V=, 200mA (max.)

Obciążążążążalnośćśćśćść wyjśćśćśćść PGM
• 50mA (Max.)

Rejestr zdarzeńńńń
• 500 zdarzeń

Kompatybilne urząąąądzenia bezprzewodowe
• Wszystkie urządzenia DSC 433Mhz

(o komunikacji jedno jak i dwukierunkowej)

Kompatybilne komunikatory alarmowe
• GS2065 – Komunikator alarmowy GSM/GPRS

• TL265GS – Komunikator alarmowy o komunikacji   

dwutorowej GSM/GPRS oraz TCP/IP

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna
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Opis systemu oraz poszczególnych 

urządzeń



PC9155 Przedni panel

PC9155 – Diody statusu

Gotowośćśćśćść – centrala jest 

gotowa do włączenia

Dozór – system jest 

włączony w dozór

Usterka – w systemie 

występują usterki

Zasilanie AC – dioda AC 

aktywna gdy zasilanie AC 

obecne

Usterka komunikatora

Usterka sieci TCP/IP

Siła sygnału GPRS – siła 

sygnału optymalna

Siła sygnału GPRS – siła 

sygnału minimalna

Wewnętrzny

sygnalizator



AC power wire 

channel

Zone wire channel

Network cable 

channel

Telephone

PC9155 Tylna obudowa

PC9155 – Kanałłłły przewodowe

Do sieci TCP/IP
Do zasilania AC

Do wejść/wyjść
PGM

Do linii telefonicznej
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WT5500 – Klawiatura LCD 

o komunikacji dwukierunkowej



WT5500

WT5500 – Klawiatura LCD

Opis:
WT5500 jest w pełni nadzorowaną bezprzewodową klawiaturą LCD 

o komunikacji dwukierunkowej

Specyfikacja:
• Temperatura pracy: -6 ºC do +54 ºC 

• Zewnętrzne źródło zasilania: 4.5V @ 0.5A

• Baterie:  ( 4xAA 1,5V, alkaiczne)

• Żywotność baterii do 3 lat

• Pobór prądu: 50mA



WT5500

WT5500 – Klawiatura LCD

Charakterystyka:
• 32 znakowy wyświetlacz LCD (2x16)

• Menu w 8 językach

• Łatwe programowanie

• 5 programowalnych przycisków funkcyjnych

• Czujnik zmierzchu

• Funkcja wielotonowego gongu dla każdej z 

linii

• Funkcja automatycznego wygaszania 

wyświetlacza i przycisków

• Funkcja wyświetlania temperatury panującej 

na zewnątrz



WT5500 – Klawiatura LCD

Charakterystyka:
• Podwójne zabezpieczenie antysabotażowe 

przed otwarciem i oderwaniem od ściany

• Możliwość montażu na ścianie lub 

postawienia na biurku

• Średni czas żywotności baterii 3 lata

• Maks. 4 klawiatury w systemie

• Wbudowany czytnik zbliżeniowy (WT5500P)

Breloki zbliżżżżeniowe:

• Maks. 17 w systemie

• Aktywacja czytnika zbliżeniowego nie 

wymaga naciśnięcia przycisku

WT5500



WT5500

WT5500 – Klawiatura LCD

Dodatkowe informacje:

Dostęęęępne modele:
WT5500 (model standardowy)

WT5500P (model z czytnikiem)

Dostęęęępne akcesoria:
WT5500DMK – podstawka wraz 

z zasilaczem

PT4 – Brelok zbliżeniowy
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WT5500

WT5500 – Klawiatura LCD, opis przycisków
Diody statusu
1. Dioda „GOTOWOŚĆŚĆŚĆŚĆ”

2. Dioda „DOZÓR”

3. Dioda „USTERKA”

4. Dioda „Zasilanie”

Przyciski funkcyjne
5. Włączenie domowe

6. Włączenie zwykłe
7. Gong

8. Menu blokowania linii

9. Szybkie wyjście

Przyciski specjalne
10. Alarm „PANIKA”

11. Alarm „POMOC”

12. Alarm „POŻAR”

Inne
13. Kursory

14. Czytnik zbliżeniowy (tylko WT5500P)

15.Czujnik zmierzchowy

16. Wyświetlacz LCD

SYSTEM GOTOWY 

DO WŁĄCZENIA
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WT4901 – Sygnalizator wewnętrzny 

o komunikacji dwukierunkowej



WT4901

WT4901 – Sygnalizator wewnęęęętrzny
Opis:
WT4901 jest w pełni nadzorowanym wewnętrznym sygnalizatorem o 

komunikacji dwukierunkowej

Specyfikacja:
• Temperatura pracy: -10 ºC do +55 ºC 

• Baterie: (4) AA 1,5V alkaiczne

• Żywotność baterii: 2 lata 

• Niski stan napięcia baterii: 5.6 V

• Natężenie dżwięku: 85dB @ 3m



WT4901

Charakterystyka:
• Głośna sygnalizacja alarmu, 

gongu, czasu na wejście/wyjście, 

usterek systemowych

• Nadzorowany stan baterii

• Sabotaż otwarcia oraz oderwania 

od ściany

WT4901 – Sygnalizator wewnęęęętrzny

Działłłłanie
Typ sygnalizacji:

Ciągła (Włamanie)

Impulsowa (Pożar)

Specjalna (Pożar)

Specjalna (Tlenek węgla)

Dodatkowe sygnałłłły:
Wynik testu lokalizacji

Głośna sygnalizacja 

włączenia/wyłączenia systemu

Sygnalizacja dźwięku gongu

Test systemu

Sygnalizacja usterek 

systemowych
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WT4911 – Sygnalizator zewnętrzny o 

komunikacji dwukierunkowej



WT4911

WT4911 – Sygnalizator zewnęęęętrzny

Opis:
WT4911 jest w pełni nadzorowanym zewnętrznym sygnalizatorem o 

komunikacji dwukierunkowej

Specyfikacja:
• Temperatura pracy: -35 ºC do 70 ºC

• Bateria: 1 ‘D’ litowa

• Żywotność baterii: 4 lata

• Niski stan napięcia baterii : 5.6 V

• Natężenie dźwięku: 105dB @ 1m



WT4911

Charakterystyka:
• Optyczna oraz akustyczna 

sygnalizacja alarmu, wł/wył systemu

• Wysyłanie informacji o temp.

otoczenia do klawiatur WT5500

• Nadzorowany stan baterii

• Sabotaż otwarcia oraz oderwania 

od ściany

• Klasa ochrony obudowy IP34

• Lampa dostępna w kolorze 

czerwonym

• Duża powierzchnia na logo firmy

Działłłłanie
Typ sygnalizacji:

Ciągła (Włamanie)

Impulsowa (Pożar)

Specjalna (Pożar)

Specjalna (Tlenek węgla)

Dodatkowe sygnałłłły:
Wynik testu lokalizacji

Głośna sygnalizacja 

włączenia/wyłączenia 

systemu

WT4911 – Sygnalizator zewnęęęętrzny
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WT4989 – Bezprzewodowy brelok o 

komunikacji dwukierunkowej



WT4989

WT4989 – Brelok (pilot) bezprzewodowy
Opis:
WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 

przycisków funkcyjnych, wyświetlacz LCD oraz wbudowany brzęczyk

Specyfikacja:
• Częstotliwość pracy: 433MHz

• Baterie: 2 x CR2032, 3V litowe

• Żywotność baterii: 3 lata

• Wymiary: 75mm x 40mm x 16mm

• Waga: 41g



WT4989

Charakterystyka:
• Wbudowany wyświetlacz LCD

• Wbudowany brzęczyk

• 4 przyciski funkcyjne z możliwością
zaprogramowania 6 różnych funkcji

• Przycisk statusu systemu

• Funkcja blokady przycisków

• Informacja o alarmach w systemie

• Wodoodporny

• Wielofunkcyjny klips do paska w zestawie

WT4989 – Brelok (pilot) bezprzewodowy



WT4989

Ikony Statusu 

(S = świeci, F = miga, X= świeci i miga na przemian)

(S) Usterki

(S) Wyłączenie - gotowość, (F) brak gotowości

(S) Włączenie w trybie zwykłym

(S) Włączenie w trybie domowym

(S) Włączenie w trybie nocnym

(S) Niskie napięcie baterii, (F) Bateria rozładowana

(F) Włączenie w trybie zwykłym [*][9]

(F) Włączenie w trybie domowym [*][9]

(F) Włączenie w trybie nocnym [*][9]

(X) Włączenie zwykłe - czas na wyjście 

(X) Włączenie domowe - czas na wyjście 

(X) Włączenie nocne - czas na wyjście 

(F) Blokada przycisków aktywna

WT4989 – Brelok (pilot) bezprzewodowy
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WS4985 – Czujka zalania wodą



WS4985

WS4985 – Czujka zalania wodąąąą
Opis:
WS4985 to bezprzewodowa czujka zalania wodą o komunikacji

jednokierunkowej

Specyfikacja:
• Częstotliwość pracy: 433MHz

• Bateria: CR2032, 3V litowa

• Żywotność baterii: 3 lata

• Wymiary: 75mm x 40mm x 16mm

• Waga: 41g



WS4985

Nadajnik

Otwory do
montażżżżu na śśśścianie

Otwory do
montażżżżu na podłłłłodzeSondy

Przewody czujnika

Czujnik

Przewód 
czujnika

Pralka

Unikaćććć montażżżżu 
urząąąądzenia blisko 
metalowych 
powierzchni

Kanałłłł Podłłłłoga

Nadajnik

WS4985 – Czujka zalania wodąąąą
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GS2065 – Komunikator alarmowy 

GSM/GPRS



GS2065

GS2065 – Komunikator alarmowy GSM/GPRS

Opis:
GS2065 może pracować jako pomocniczy lub podstawowy komunikator 

alarmowy wysyłający kody raportujące na stacje monitorowania poprzez 

sieć GSM/GPRS

Specyfikacja:
• Wymiary : 100mm x 150mm x 15mm

• Waga : 68 g

• Zasilanie : 10 ÷ 13.8 V (ze złącza PC-Link)

• Pobór prądu : 100 mA przy 12V 

(400 mA podczas transmisji GSM)

• Temperatura pracy : 5 º C ÷ 40º C



GS2065

Charakterystyka:
• Możliwość pracy jako podstawowy lub pomocniczy 

komunikator alarmowy

• Możliwość zdalnego programowania centrali poprzez 

GSM/GPRS

• Nadzór sygnałów kontrolnych poprzez sieć
GSM/GPRS

• Kodowanie kluczem 128bitów AES

• Pełne raportowanie zdarzeń
• Obsługa formatu SIA

• Status usterek oraz siły sygnału
• Cztery zakresy częstotliwości pracy 850/1900MHz, 

900/1800MHz

GS2065 – Komunikator alarmowy GSM/GPRS



GS2065

Kompatybilne odbiorniki:
Sur-Gard System I : wersja 1.30 lub wyższa

Sur-Gard System II: wersja 1.30 lub wyższa

Sur-Gard SG-DRL3-IP: wersja 2.20 lub wyższa (dla Sur-Gard System III)

GS2065 – Komunikator alarmowy GSM/GPRS



2-Way Wireless Security Suite

Urządzenia bezprzewodowe będące 

w dotychczasowej ofercie



WS4904W

Pasywna czujka podczerwieni WS4904W/433

Opis:

WS4904W to bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni o komunikacji 

jednokierunkowej

Specyfikacja:
• Zasięęęęgi:

soczewka szerokokątna: 15,2m x 18,3 m

soczewka korytarzowa: 24,4 m x 3,2 m

soczewka kurtynowa: 15,2 m x 1,3 m

soczewka "pet alley": 15,2 m x 18,3 m

• Bateria: 1 litowa 3V

• Stan baterii: nadzorowany

• Czułłłłośćśćśćść: 2 poziomy

• Sabotażżżż: natychmiastowy po zdjęciu obudowy



WS4904W

Pasywna czujka podczerwieni WS4904W/433

Charakterystyka:
• Soczewka szerokokątna w wyposażeniu 

• Opcjonalne soczewki: korytarzowa, kurtynowa i "pet alley" 

• Wysoka odporność na fałszywe alarmy 

• Stan sabotażu po zdjęciu z uchwytu 

• Funkcja oszczędzania baterii 

• Zmiana czułości detekcji: szybka, wolna 

• Wysoka skuteczność detekcji

• Bateria litowa w wyposażeniu 



WS4904PW

Pasywna czujka podczerwieni WS4904PW/433

Opis:
WS4904PW to bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni o 

komunikacji jednokierunkowej odporna na obecność zwierząt do 27kg

Specyfikacja:

• Zasięęęęgi: 12,2m x 12,2 m

• Bateria: 1 litowa 3V

• Stan baterii: nadzorowany

• Czułłłłośćśćśćść: 2 poziomy

• Sabotażżżż: natychmiastowy po zdjęciu obudowy



WS4904PW

Charakterystyka:
• Specjalnie zaprojektowana soczewka szerokokątna

• Algorytm detekcji pozwala na ignorowanie zwierząt o masie do 27,3 kg 

• Wysoka odporność na fałszywe alarmy 

• Stan sabotażu po zdjęciu z uchwytu 

• Funkcja oszczędzania baterii 

• Zmiana czułości detekcji: szybka, wolna 

• Wysoka skuteczność detekcji 

• Bateria litowa w wyposażeniu

Pasywna czujka podczerwieni WS4904PW/433



Czujka dymu i temperatury WS4916/433

Opis:

WS4916 to bezprzewodowa czujka dymu oraz temperatury o komunikacji 

jednokierunkowej

Specyfikacja:

• Wymiary zewnęęęętrzne: 147 (śred) mm x 52 (wys) mm

• Znamionowe napięęęęcie pracy: 6V=

• Czułłłłośćśćśćść: 0,17 - 0,23 db/m

• Bateria: 2 x litowa 3V

• Stan baterii: nadzorowany

• Sabotażżżż: otwarcie obudowy

• Temperatura pracy: 0°C - 37,8°C

• Dopuszczalna wilgotnośćśćśćść: 5 % - 95 % bez kondensacji

WS4916



Czujka dymu i temperatury WS4916/433

Charakterystyka:
• Budowa komory chroniona 

patentem

• Duża odporność na kurz i 

przewiewy 

• Wskaźnik LED 

• Wbudowany sygnalizator 

akustyczny 

• Funkcja Autotestowania co 

50 sek.

• Przycisk testu ręcznego

• Nadzorowany stan baterii 

• Stan sabotażu po otwarciu obudowy 

• Baterie w wyposażeniu 

• Wygodny i szybki montaż
• Wbudowany czujnik temperatury (alarm 

powyżej 57°C)

• Sygnalizacja usterki i niskiej czułości

WS4916



Czujka kontaktronowa WS4945/433

Opis:

WS4945/433 to bezprzewodowa czujka kontaktronowa o komunikacji 

jednokierunkowej

Specyfikacja:

•Zasięęęęg: szczelina nie większa niż 1,6 cm

•Typ baterii: 1 litowa 3V

•Stan baterii: nadzorowany

•Wejśśśście NC: długość przyłącza – maks. 90 cm

•Sabotażżżż: otwarcie obudowy lub oderwanie od ściany

WS4945



Czujka kontaktronowa WS4945/433

Charakterystyka
• Wygodny i szybki montaż
• W komplecie magnes do montażu nawierzchniowego 

• Wejście NC – możliwość pracy jako nadajnik uniwersalny 

• Nadzorowany stan baterii 

• Sabotaż przy otwarciu obudowy 

• Sabotaż po oderwaniu od ściany 

• Mały pobór prądu 

• Bateria litowa w zestawie

WS4945



Czujka kontaktronowa WS4975/433

Opis:

WS4975/433 to bezprzewodowa czujka kontaktronowa o komunikacji 

jednokierunkowej, charakteryzująca się niewielkimi wymiarami

Specyfikacja:

• Zasięęęęg: szczelina nie większa niż 1,6 cm

• Typ baterii: 1 litowa 3V

• ŻŻŻŻywotnośćśćśćść baterii: 5 lat

• Stan baterii: nadzorowany

• Sabotażżżż: otwarcie obudowy

• Temperatura pracy: -10°C - +50°C

• Wymiary (mm): 57 x 25,4 x 4,8

WS4975



Czujka kontaktronowa WS4975/433

Charakterystyka
• Wygodny i szybki montaż
• W komplecie magnes do montażu nawierzchniowego  

• Nadzorowany stan baterii 

• Sabotaż przy otwarciu obudowy 

• Mały pobór prądu

• Bateria litowa i taśma obustronnie klejąca w wyposażeniu

• Zgodność z dyrektywą RoHS i CE

WS4975



Brelok bezprzewodowy WS4939/433

Opis:

WS4939/433 to bezprzewodowy brelok pozwalający realizować funkcje 

sterowania systemem alarmowym

Specyfikacja:

Typ baterii: 2 baterie litowe

Stan baterii: Stan baterii

WS4939



Brelok bezprzewodowy WS4939/433

Charakterystyka:
• 4 programowalne przyciski

• Włączenie zwykłe
• Włączenie domowe

• Wyłączenie

• Pożar

• Wezwanie pomocy

• Panika i inne

• Nadzorowany stan baterii

• Baterie w wyposażeniu

• Maksimum 16 breloków w systemie

WS4939



Czujka zbicia szyby WLS912L/433

Specyfikacja:

• Zasięg: maksymalnie 7,6m

• Typ baterii: 2 baterie litowe 3V

• Stan baterii: nadzorowany

• Sabotaż: otwarcie obudowy

Opis:
WLS912L/433 to bezprzewodowa czujka zbicia szyby o komunikacji 

jednokierunkowej

WS912L



Czujka zbicia szyby WLS912L/433

Charakterystyka:
• Dookólna charakterystyka odbioru

• Możliwość stosowania z różnymi rodzajami szkła 

• Wysoka odporność na fałszywe alarmy 

• 2 poziomy czułości 

• Nadzorowany stan baterii 

• Stan sabotażu po otwarciu obudowy 

• Mały pobór prądu 

• Baterie litowe w wyposażeniu 

• Wygodny i szybki montaż
• Testowanie testerem AFT-100 

WS912L
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