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PC9155

BEZPRZEWODOWY SYSTEM ALARMOWY 
O KOMUNIKACJI DWUKIERUNKOWEJ



ALEXOR – w pełni bezprzewodowy system alarmowy 
o komunikacji dwukierunkowej. Doskonała ochrona obiektów.
Centrala ALEXOR jest głównym elementem nowoczesnego systemu bezprzewodowego firmy DSC, współpracującym 
ze wszystkimi bezprzewodowymi urządzeniami peryferyjnymi o komunikacji dwukierunkowej oraz urządzeniami o komunikacji 
jednokierunkowej. Przyjazna użytkownikowi, prosta w obsłudze centrala, może być sterowana maksymalnie za pomocą 
4 bezprzewodowych klawiatur (WT5500/WT5500P). 
ALEXOR łączy w sobie niezawodność działania tradycyjnych systemów przewodowych z udogodnieniami, jakie oferuje 
system bezprzewodowy, tworząc w pełni funkcjonalny, dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników, system 
bezpieczeństwa. 

Charakterystyka centrali ALEXOR
• Obsługa maksymalnie 32 urządzeń bezprzewodowych i 16 breloków
• Obsługa do 4 sygnalizatorów i klawiatur bezprzewodowych
• Funkcja automatycznego przypisywania urządzeń bezprzewodowych
• Szablony programowania skracające czas instalacji
• 16 kodów użytkownika, 1 kod główny, 1 kod konserwatora
• Funkcja sprawdzania kodu identyfikacyjnego systemu
• Alternatywna komunikacja przez sieć GSM/GPRS lub TCP/IP
• Wbudowany sygnalizator akustyczny o mocy 85 dB
• 2 zaciski I/O, które mogą być zaprogramowane jako wyjścia PGM lub 

przewodowe linie dozorowe
• 200 mA obciążalności prądowej wyjścia AUX
• Rejestr 500 zdarzeń 
• Podwójne zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy 

lub oderwaniem od ściany
• 24 godzinne podtrzymanie baterii

Bezprzewodowy system ALEXOR obejmuje wszystkie elementy niezbędne do profesjonalnej ochrony 
obiektów. Bazą wyjściową całego systemu jest bezprzewodowa centrala alarmowa o komunikacji 
dwukierunkowej, która może również współpracować z urządzeniami o komunikacji jednokierunkowej, 
jak i z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS i IP. 

Doskonała ochrona. Optymalne bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość pracy 433 MHz

Zasięg odbiornika radiowego 300 m

Pobór prądu maks. 350 mA

Zasilanie 16,5 VAC/20 VA dla 50/60 Hz

Wyjście AUX 12 ~ 12,5 VDC/200 mA

Akumulator 12 VDC dla 2,3 Ah 
(24 h podtrzymanie)

Wilgotność 0% ~ 93%

Temperatura pracy 0°C ~ 49°C

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 267 x 216 x 61 (mm)

Waga 1,83 kg



Szybkość instalacji
Wybór centrali ALEXOR, wykorzystującej nowoczesną technologię bezprzewodowej komunikacji, skraca czas instalacji do minimum. 
Wszystkie urządzenia peryferyjne, takie jak czujki (dymu, zalania wodą, PIR, magnetyczne, zbicia szyby), klawiatury, sygnalizatory 
wewnętrzne oraz zewnętrzne, komunikują się z centralą drogą radiową i nie muszą być podłączane za pomocą przewodów. Na szybkość 
instalacji znaczny wpływ ma także elastyczność i duża swoboda w doborze miejsca montażu poszczególnych urządzeń wchodzących 
w skład systemu. 

Ciągła nieprzerwana komunikacja. Pełny nadzór.
Centrala ALEXOR zapewnia ciągły nadzór nad każdym elementem systemu. Sygnały wysyłane pomiędzy urządzeniami są w pełni 
szyfrowane, zapobiegając nieautoryzowanemu przerwaniu emitowanych komunikatów. Centrala ALEXOR aktywuje głośną sygnalizację 
dźwiękową w przypadku włączenia/wyłączenia systemu z dozoru, wejścia czujki w stan alarmu lub próby jej sabotażu. Jeżeli system 
został stosownie zaprogramowany, centrala wyśle na stację monitorującą komunikat informujący o zaistniałym zdarzeniu. 
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Klawiatury
WT5500 
Bezprzewodowa klawiatura o komunikacji 
dwukierunkowej

Bezprzewodowa klawiatura WT5500 charakteryzująca się nowoczesnym, 
a jednocześnie prostym wyglądem, zapewnia każdemu użytkownikowi łatwą 
obsługę oraz szybki dostęp do poszczególnych funkcji systemu. Możliwość 
podłączenia do 4 klawiatur w systemie, montowanych na ścianach lub stawianych 
na dowolnej płaskiej powierzchni, pozwala na swobodny wybór miejsca  lokalizacji, 
w zależności od wymagań i potrzeb użytkownika. 

WT5500P 
Bezprzewodowa klawiatura o komunikacji 
dwukierunkowej

Bezprzewodowa klawiatura WT5500P z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym, 
pozwalającym na włączenie/wyłączenie systemu za pomocą breloka 
zbliżeniowego PT4, charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem i zapewnia 
każdemu użytkownikowi łatwą obsługę oraz szybki dostęp do poszczególnych 
funkcji systemu. Możliwość podłączenia do 4 klawiatur w systemie, 
montowanych na ścianach lub stawianych na dowolnej płaskiej powierzchni, 
pozwala na swobodny wybór miejsca lokalizacji, w zależności od wymagań 
i potrzeb użytkownika. 

• 32 znakowy wyświetlacz LCD

• Łatwe programowanie

• Funkcja wielotonowego gongu dla 
każdej z linii

• Czujnik zmierzchu

• Funkcja automatycznego wygaszania 
wyświetlacza i przycisków

• Funkcja wyświetlania temperatury 
panującej na zewnątrz

• Możliwość montażu na ścianie lub 
postawienia na biurku 

• 32 znakowy wyświetlacz LCD

• Wbudowany czytnik kart 
zbliżeniowych

• Łatwe programowanie

• Funkcja wielotonowego gongu dla 
każdej z linii

• Czujnik zmierzchu

• Funkcja automatycznego wygaszania 
wyświetlacza i przycisków

• Funkcja wyświetlania temperatury 
panującej na zewnątrz

• Możliwość programowania 
instalatorskiego

• Menu w 8 językach

• 5 programowalnych przycisków 
funkcyjnych

• Oddzielne przyciski Pożar, Pomoc, 
Panika

• Podwójne zabezpieczenie 
antysabotażowe przed otwarciem 
lub oderwania od ściany

• Możliwość montażu na ścianie lub 
postawienia na biurku 

• Możliwość programowania 
instalatorskiego

• Menu w 8 językach

• 5 programowalnych przycisków 
funkcyjnych

• Oddzielne przyciski Pożar, Pomoc, 
Panika

• Podwójne zabezpieczenie 
antysabotażowe przed otwarciem 
lub oderwania od ściany

Specyfikacja techniczna

Zasięg 300 m

Częstotliwość pracy 433 MHz

Wilgotność 5% ~ 95%

Temperatura pracy -20°C ~ 54°C

Baterie 4 AA

Żywotność baterii 3 lata

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 170 x 124 x 36 (mm)

Waga 450 g

Specyfikacja techniczna

Zasięg 300 m

Częstotliwość pracy 433 MHz

Wilgotność 5% ~ 95%

Temperatura pracy -20°C ~ 54°C

Baterie 4 AA

Żywotność baterii 3 lata

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 170 x 124 x 36 (mm)

Waga 450 g



Bezprzewodowe piloty
 

Bezprzewodowy pilot WT4989 pełni rolę sterownika systemu. Urządzenie, 
posiadające 5 przycisków, wyświetlacz LCD oraz wbudowany brzęczyk, w łatwy 
sposób pozwala obsługiwać poszczególne funkcje systemu. Po naciśnięciu 
przycisku Statusu, na wyświetlaczu pilota pojawi się ikona informująca 
użytkownika o stanie, w jakim znajduje się system alarmowy. Pozostałe 
4 przyciski mogą być zaprogramowane do realizacji zadań, takich jak włączanie/
wyłączenie w dozór, aktywacja alarmu pożaru, paniki, wezwania pomocy itp. 
W systemie alarmowym może pracować maksymalnie do 16 pilotów. WT4989 
przeznaczony jest do pracy z bezprzewodowym systemem ALEXOR. 
Pilot nie jest nadzorowany i może być wynoszony poza teren chroniony. 
Wraz z urządzeniem dostarczany jest klips do paska.

WT4989 
Bezprzewodowy pilot o komunikacji dwukierunkowej

WS4939 
Bezprzewodowy pilot

Bezprzewodowy pilot WS4939 pełni rolę sterownika systemu. Urządzenie, 
posiadające 4 przyciski, w prosty sposób pozwala obsługiwać poszczególne 
funkcje systemu. Przyciski mogą być zaprogramowane do realizacji zadań, takich 
jak włączanie/wyłączenie w dozór, aktywacja alarmu pożaru, paniki, wezwania 
pomocy itp. W systemie alarmowym może pracować maksymalnie do 16 pilotów. 
WS4939 przeznaczony jest do pracy z bezprzewodowym systemem ALEXOR, 
z klawiaturami z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz z modułami 
odbiorników radiowych. 
Pilot nie jest nadzorowany i może być wynoszony poza teren chroniony. Wraz 
z pilotem dostarczany jest klips do paska i wymienna klawiatura.

• Wbudowany wyświetlacz LCD

• Wbudowany brzęczyk

• 4 przyciski funkcyjne z możliwością 
zaprogramowania 6 różnych 
funkcji

• Przycisk Statusu systemu

• 4 programowalne przyciski 

• Włączenie zwykłe 

• Włączenie domowe 

• Wyłączenie 

• Przycisk Pożar 

• Funkcja blokady przycisków

• Informacja o alarmach w systemie

• Wodoodporny

• Wielofunkcyjny klips do paska 
w zestawie

• Wezwanie pomocy 

• Przycisk Panika i inne 

• Nadzorowany stan baterii 

• Baterie w wyposażeniu 

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość pracy 433 MHz

Temperatura pracy -10°C ~ 50°C

Bateria 2 x CR2032 litowe

Żywotność baterii 3 lata

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 75 x 40 x 16 (mm)

Waga 41 g

Kompatybilne odbiorniki PC9155

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość pracy 433 MHz

Temperatura pracy -10°C ~ 50°C

Bateria 2 x baterie litowe

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 57 x 33 x 12 (mm)

Waga 17 g

Kompatybilne odbiorniki
PC9155, RF5132, PC4164, NT9005, 
RFK55XX, SCW 9045

Wyświetlacz
LCD
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WT4911 jest zewnętrznym, bezprzewodowym sygnalizatorem o komunikacji 
dwukierunkowej. Urządzenie powiadamia o wszystkich zdarzeniach alarmowych 
w systemie. Sygnalizator, w zależności od odebranego polecenia, emituje szereg 
sygnałów alarmowych o różnych brzmieniach (np. sygnalizacja ciągła, impulsowa, 
specjalna sygnalizacja pożarowa, głośna sygnalizacja włączenia/wyłączenia 
systemu). Aby sprawdzić poprawność komunikacji, urządzenie wysyła do centrali 
alarmowej sygnały kontrolne świadczące o właściwej łączności bezprzewodowej 
oraz o temperaturze panującej na zewnątrz. Sygnalizator monitoruje także stany 
sabotażu ściennego oraz obudowy. W przypadku stwierdzenia niskiego stanu 
baterii lub naruszenia któregoś z przełączników sabotażowych, urządzenie wysyła 
odpowiedni komunikat do centrali oraz sygnalizuje, akustycznie i optycznie, 
wystąpienie uszkodzeń. Do systemu alarmowego można przypisać maksymalnie 
do 4 sygnalizatorów bezprzewodowych.

WT4911 
Sygnalizator zewnętrzny o komunikacji dwukierunkowej

• Wbudowana syrena 85 dB

• Możliwość włączenia głośnej 
sygnalizacji w przypadku alarmu 
i włączenia/wyłączenia systemu

• Sygnalizacja optyczna

• Wysyłanie informacji o temperaturze 
otoczenia do klawiatury WT5500

• Sygnalizacja usterki

• Nadzorowany stan baterii

• Sabotaż otwarcia obudowy 
oraz oderwania od ściany

• Klasa ochrony obudowy - IP34

• Lampa dostępna w kolorze 
czerwonym

Specyfikacja techniczna

Zasięg 300 m

Częstotliwość pracy 433 MHz

Temperatura pracy -35°C ~ 70°C

Wilgotność 5% ~ 95%

Natężenie dźwięku 105 dB

Bateria 1 x D litowa 

Żywotność baterii 4 lata

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 280 x 216 x 46 (mm)

Waga 820 g

Specyfikacja techniczna

Zasięg 300 m

Częstotliwość pracy 433 MHz

Temperatura pracy 0°C ~ 50°C

Natężenie dźwięku 85 dB

Bateria 4 x AA

Żywotność baterii 2 lata

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 127 x 84 x 29 (mm)

Waga 220 g

Sygnalizatory
 

WT4901 jest wewnętrznym, bezprzewodowym sygnalizatorem o komunikacji 
dwukierunkowej. Urządzenie, w zależności od odebranego polecenia, emituje 
szereg sygnałów alarmowych o różnych brzmieniach (np. sygnalizacja ciągła, 
impulsowa, specjalna sygnalizacja pożarowa, głośna sygnalizacja włączenia/
wyłączenia systemu itp.). W celu sprawdzenia poprawności komunikacji, 
WT4901 w zaprogramowanym oknie nadzoru, wysyła do centrali alarmowej 
sygnały kontrolne świadczące o poprawnej łączności bezprzewodowej. 
Urządzenie monitoruje także stany sabotażu ściennego oraz obudowy. 
W przypadku stwierdzenia niskiego stanu baterii lub naruszenia któregoś 
z przełączników sabotażowych, WT4901 wysyła odpowiedni sygnał do centrali 
alarmowej oraz sygnalizuje wystąpienie uszkodzeń sygnałem dźwiękowym. 
Do systemu alarmowego można przypisać maksymalnie do 4 sygnalizatorów 
bezprzewodowych. 

WT4901 
Sygnalizator wewnętrzny o komunikacji dwukierunkowej

• Wbudowana syrena 85 dB

• Możliwość włączenia głośnej 
sygnalizacji w przypadku alarmu, 
aktywacji funkcji gongu, aktywacji 
funkcji opóźnienia na wejście/
wyjście oraz usterek systemowych

• Przycisk testu

• Sygnalizacja usterki

• Nadzorowany stan baterii

• Sabotaż otwarcia obudowy 
oraz oderwania od ściany



Komunikatory alarmowe
TL265GS 
Dwutorowy komunikator alarmowy 
TCP/IP, GSM/GPRS

TL265GS to dwutorowy komunikator alarmowy, przesyłający informacje 
o zdarzeniach zaistniałych w systemie do odbiorników SG-System III, SG-System 
II oraz SG-System I. Komunikator wykorzystuje sieć TCP/IP oraz sieci telefonii 
komórkowej GSM/GPRS.

GS2065 
Komunikator alarmowy GSM/GPRS

GS2065 to komunikator alarmowy GSM/GPRS, przesyłający informacje 
o zdarzeniach zaistniałych w systemie do odbiorników SG-System III, 
SG-System II oraz SG-System I. Komunikator wykorzystuje sieci telefonii 
komórkowej GSM/GPRS.

• Dwutorowa komunikacja przez sieć 
GSM/GPRS i TCP/IP

• Możliwość pracy jako pomocniczy 
lub podstawowy komunikator 
GSM/GPRS, TCP/IP

• Zintegrowanie kierowanie 
połączeniami

• Możliwość zdalnego programowania 
przez sieć GSM/GPRS i TCP/IP 

• Zaawansowane programowanie przy 
użyciu programu DLS IV

• Nadzór sygnałów kontrolnych przez 
sieć GSM/GPRS i TCP/IP

• Możliwość pracy jako pomocniczy 
lub podstawowy komunikator 
GSM/GPRS

• Możliwość zdalnego programowania 
przez sieć GSM/GPRS

• Zaawansowane programowanie przy 
użyciu programu DLS IV

• Nadzór sygnałów kontrolnych przez 
sieć GSM/GPRS

• Kodowanie kluczem 128 bitów AES

• Pełne raportowanie zdarzeń

• Format SIA

• Kodowanie kluczem 128 bitów AES

• Pełne raportowanie zdarzeń

• Format SIA

• Złącze PC-Link

• Status siły sygnału oraz usterek

• 4 zakresy częstotliwości pracy 
850 MHz, 1900 MHz, 900 MHz 
oraz 1800 MHz

• Kompatybilny z odbiornikami 
Sur-Gard System III/II/I

• Złącze PC-Link

• Status siły sygnału oraz usterek

• 4 zakresy częstotliwości pracy 
850 MHz, 1900 MHz, 900 MHz 
oraz 1800 MHz

• Kompatybilny z centralą ALEXOR

• Kompatybilny z odbiornikami 
Sur-Gard System III/II/I

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość pracy 433 MHz

Temperatura pracy 5°C ~ 40°C

Pobór prądu
100 mA dla 12 V, 400 mA podczas 
transmisji GSM/GPRS

Zasilanie 10 ~ 13,8 V

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 150 x 100 x 18 (mm)

Waga 78 g

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość pracy 433 MHz

Temperatura pracy 5°C ~ 40°C

Pobór prądu
100 mA dla 12 V, 400 mA podczas 
transmisji GSM/GPRS

Zasilanie 10 ~ 13,8 V

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 150 x 100 x 15 (mm)

Waga 68 g
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Czujki
WS4904W 
Pasywna czujka podczerwieni

Bezprzewodowa czujka podczerwieni WS4904W zapewnia skuteczną detekcję 
intruza w całym obszarze chronionym. Czujka posiada wymienne soczewki 
(szerokokątną, korytarzową, kurtynową), znajdujące doskonałe zastosowanie 
do wewnętrznej ochrony różnego typu pomieszczeń. Czujka współpracuje 
z bezprzewodowym systemem ALEXOR, z klawiaturami z wbudowanym 
odbiornikiem radiowym oraz z modułami odbiorników radiowych. 

• Soczewka szerokokątna 
w wyposażeniu 

• Opcjonalne soczewki: korytarzowa, 
kurtynowa

• Wysoka odporność na fałszywe alarmy 

• Wysoka skuteczność detekcji

• Sabotaż po zdjęciu z uchwytu 

• Zmiana czułości detekcji: szybka, 
wolna 

• Funkcja oszczędzania baterii 

• Bateria litowa w wyposażeniu

Specyfikacja techniczna

Zasięg
soczewka szerokokątna: 15,2 m x 18,3 m
soczewka korytarzowa: 24,4 m x 3,2 m
soczewka kurtynowa: 15,2 m x 1,3 m

Częstotliwość pracy 433 MHz

Sabotaż natychmiastowy, zdjęcie z uchwytu

Czułość 2 poziomy

Typ baterii 1 litowa 3V

Stan baterii nadzorowany

Kompatybilne odbiorniki
PC9155, RF5132, PC4164, NT9005, 
RFK55XX, SCW9045

Specyfikacja techniczna

Zasięg 12,2 m x 12,2 m

Częstotliwość pracy 433 MHz

Sabotaż natychmiastowy, zdjęcie z uchwytu

Czułość 2 poziomy

Typ baterii 1 litowa 3V

Stan baterii nadzorowany

Kompatybilne odbiorniki
PC9155, RF5132, PC4164, NT9005, 
RFK55XX, SCW9045

WS4904PW 
Pasywna czujka podczerwieni odporna 
na zwierzęta

Bezprzewodowa czujka podczerwieni WS4904PW zapewnia skuteczną 
detekcję intruza, przy zachowaniu wysokiej odporności na występowanie 
fałszywych alarmów, wywoływanych zwłaszcza przez zwierzęta domowe. 
Czujka współpracuje z bezprzewodowym systemem ALEXOR, z klawiaturami 
z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz z modułami odbiorników 
radiowych. 

• Specjalnie zaprojektowana soczewka 
szerokokątna 

• Algorytm detekcji pozwalający na 
ignorowanie zwierząt o masie 
do 27 kg 

• Wysoka odporność na fałszywe 
alarmy 

• Wysoka skuteczność detekcji 

• Sabotaż po zdjęciu czujki 
z uchwytu 

• Zmiana czułości detekcji: szybka, 
wolna 

• Funkcja oszczędzania baterii 

• Bateria litowa w wyposażeniu



WS4975 
Czujka kontaktronowa (magnetyczna)

Bezprzewodowa czujka WS4975 przeznaczona jest do ochrony okien i drzwi. 
Dzięki niewielkim wymiarom, urządzenie po zamontowaniu jest praktycznie 
niewidoczne. Dodatkową zaletą czujki jest niezwykle prosta instalacja. WS4975 
montowana jest za pomocą obustronnie klejącej taśmy, co eliminuje potrzebę 
wiercenia otworów w oknach lub w ścianie. Taka funkcjonalność nie tylko skraca 
czas potrzebny na instalację, ale także nie powoduje utraty gwarancji, udzielanej 
przez producenta okien. Urządzenie pracuje w niezawodnej, sprawdzonej 
technologii na częstotliwości 433 MHz oraz zapewnia długą żywotność baterii. 
Elektronika czujki wykonana została w technologii bezołowiowej i zgodna jest 
z dyrektywą RoHS.  Czujka współpracuje z bezprzewodowym systemem ALEXOR, 
z klawiaturami z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz z modułami 
odbiorników radiowych. 

• Niewielkie wymiary 
(57 mm x 25,4 mm x 4,8 mm) 

• Wygodny i szybki montaż 

• W wyposażeniu magnes do montażu 
nawierzchniowego 

• Nadzorowany stan baterii 

• Sabotaż otwarcia obudowy 

• Mały pobór prądu 

• Bateria litowa i taśma obustronnie 
klejąca w wyposażeniu

• Zgodność z dyrektywą RoHS i CE

Specyfikacja techniczna

Zasięg szczelina 16 mm

Częstotliwość pracy 433 MHz

Sabotaż otwarcie obudowy

Temperatura pracy -10°C ~ 50°C

Typ baterii 1 litowa 3V

Stan baterii nadzorowany

Czas działania baterii
ok. 5 lat (w zależności od 
użytkowania i temperatury)

Kompatybilne odbiorniki
PC9155, RF5132, PC4164, NT9005, 
RFK55XX, SCW9045

WS4945 
Czujka kontaktronowa (magnetyczna)

Bezprzewodowa czujka WS4945 przeznaczona jest do ochrony okien i drzwi. 
Dzięki niewielkim wymiarom, urządzenie po zamontowaniu jest dyskretne i mało 
widoczne. Dodatkowe wejście typu NC, służące do podłączania wyjść alarmowych 
innych urządzeń, pozwala czujce również pełnić funkcję uniwersalnego nadajnika. 
Urządzenie współpracuje z bezprzewodowym systemem ALEXOR, z klawiaturami 
z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz z modułami odbiorników 
radiowych.
Czujka posiada w wyposażeniu magnes służący do montażu nawierzchniowego.

• Wygodny i szybki montaż 

• W wyposażeniu magnes do montażu 
nawierzchniowego 

• Wejście NC - możliwość pracy jako 
nadajnik uniwersalny 

• Nadzorowany stan baterii 

• Sabotaż otwarcia obudowy oraz 
oderwania od ściany 

• Mały pobór prądu 

• Bateria litowa w wyposażeniu

Specyfikacja techniczna

Zasięg szczelina 16 mm

Częstotliwość pracy 433 MHz

Sabotaż
otwarcie obudowy lub oderwanie 
od ściany

Temperatura pracy -10°C ~ 50°C

Typ baterii 1 litowa 3V

Stan baterii nadzorowany

Wejście NC długość przyłącza maks.  90 cm

Rezystancja w obwodzie 
wejścia NC

mniejsza niż 100 Ohm

Kompatybilne odbiorniki
PC9155, RF5132, PC4164, NT9005, 
RFK55XX, SCW9045



ODKRYJ SZYBKOŚĆ INS  ALACJI

WS4916 
Czujka dymu i temperatury

Bezprzewodowa czujka WS4916 przeznaczona jest do wykrywania różnego 
rodzaju dymów. Źródło światła i element światłoczuły, znajdujące się w komorze 
probierczej, umieszczone są w stosunku do siebie pod kątem 90°. Jeżeli czujka 
jest w stanie czuwania, wiązka światła omija element światłoczuły. Obecność 
dymu w komorze spowoduje rozproszenie światła i część wiązki trafi na element 
światłoczuły. Jeśli będzie ona dostatecznie duża, wówczas czujka przejdzie w stan 
alarmu, włączając sygnalizator akustyczny i migającą na czerwono diodę LED. 
Kiedy w komorze probierczej zaniknie dym, czujka automatycznie zrestartuje się 
i powróci w funkcję czuwania. Urządzenie wejdzie również w stan alarmu, jeżeli 
temperatura w pomieszczeniu wzrośnie powyżej 57°C. Czujka współpracuje 
z bezprzewodowym systemem ALEXOR, z klawiaturami z wbudowanym 
odbiornikiem radiowym oraz z modułami odbiorników radiowych. 

• Opatentowana budowa komory

• Duża odporność na kurz i przewiewy 

• Wskaźnik LED 

• Wbudowany sygnalizator akustyczny 
– syrena 85 dB 

• Funkcja autotestowania co 50 sek.

• Przycisk testu ręcznego 

• Sygnalizacja usterki i niskiej czułości 
urządzenia

• Łatwa w konserwacji wyjmowana 
komora dymowa

• Wbudowany czujnik temperatury 
(alarm powyżej 57°C)

• Nadzorowany stan baterii 

• Baterie w wyposażeniu 

• Wygodny i szybki montaż

Specyfikacja techniczna

Znamionowe napięcie pracy 6 VDC

Częstotliwość pracy 433 MHz

Sabotaż otwarcie obudowy

Typ baterii 2 x litowa 3V

Stan baterii nadzorowany

Czułość 0,17 - 0,23 db/m

Dopuszczalna wilgotność 
względna

5% ~ 95% bez kondensacji

Temperatura pracy 0°C ~ 37,8°C

Testowanie
magnesem i przyciskiem 
testowania

Wymiary zewnętrzne (śred. x wys.) 147 x 52  (mm)

Kompatybilne odbiorniki
PC9155, RF5132, PC4164, NT9005, 
RFK55XX, SCW9045

Specyfikacja techniczna

Zasięg maksymalnie 7,6 m, zależy od 
rodzaju szyby

Częstotliwość pracy 433 MHz

Sabotaż otwarcie obudowy

Bateria 2 baterie litowe 3V

Stan baterii nadzorowany

Kompatybilne odbiorniki PC9155, RF5132, PC4164, 
NT9005, RFK55XX, SCW 9045

WLS912L 
Czujka zbicia szyby

Bezprzewodowa czujka WLS912L przeznaczona jest do wykrywania dźwięku 
tłuczenia szkła. Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii Dynamicznej 
Obróbki Sygnału, czujka precyzyjne rozpoznaje odgłos tłuczenia różnych 
rodzajów szkła: zwykłego, laminowanego, zbrojonego i hartowanego. Czujka 
charakteryzuje się wysoką odpornością na występowanie fałszywych alarmów.  
Urządzenie współpracuje z bezprzewodowym systemem ALEXOR, z klawiaturami 
z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz z modułami odbiorników 
radiowych. 

• Dookólna charakterystyka odbioru

• Wysoka odporność na fałszywe 
alarmy

• 2 poziomy czułości

• Sabotaż otwarcia obudowy 

• Mały pobór prądu

• Nadzorowany stan baterii

• Baterie litowe w wyposażeniu

• Wygodny i szybki montaż

• Testowanie testerem AFT-100



• Brelok zbliżeniowy do systemu Alexor

• Kompatybilny z klawiaturami WT5500P

• Przewód do programowania centrali Alexor za pomocą komputera

• Podstawka z zasilaczem do klawiatur WT5500/WT5500P

WS4985 
Czujka zalania wodą

Czujka WS4985 przeznaczona jest do monitorowania krytycznego stanu poziomu 
wody. Jeżeli urządzenie wykryje zalanie wodą, natychmiast wysyła komunikat 
o zdarzeniu do centrali alarmowej. Czujka współpracuje z bezprzewodowym 
systemem ALEXOR, z klawiaturami z wbudowanym odbiornikiem radiowym 
oraz z modułami odbiorników radiowych. 

PT-4 
Brelok zbliżeniowy

PC-LINK-5P 
Przewód

WT5500DMK 
Podstawka

• Wejście NC

• 1 bateria litowa o wydłużonej 
żywotności w zestawie

• Sabotaż otwarcia obudowy 
oraz oderwania od ściany

• Średnia żywotność baterii 4-7 lata

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość pracy 433 MHz

Temperatura pracy -10°C ~ 55°C

Wilgotność 85% (nadajnik)

Bateria
CR2 litowa 
(Panasonic lub Duracell)

Żywotność baterii ok. 4 - 5 lat

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 75 x 31 x 22 (mm)

Waga 35 g

Akcesoria
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