
Komunikátor GS-20A
• pre vlastné stráženie domova

na diaľku
• upozorňuje pomocou SMS

a hlasových správ
• ovládanie systému cez SMS
• pre až 4 telefónne čísla

Komunikátor TL265GS
• na pripojenie na PCO
• prenos všetkých typov informácií
• trojitá záloha prenosových

liniek (GSM/GPRS/IP)

Vnútorná siréna WT4901
• signalizácia prechodu dvermi
• akustický výkon 85 dB
• testovacie tlačidlo

Detektor zaplavenia
WS4985

• detekcia prítomnosti vody
• dlhá životnosť batérie

Magnetický kontakt
WS4945

• na kontrolu otvorenia
dverí/okien

• pracovný rozsah až 16 mm
• jednoduchá montáž

Detektor pohybu
PIR WS4904/WS4904P*

• dosah detektoru 15 m
• nastaviteľná citlivosť detektoru
• imunita zvierat do 27 kg*

Bezdrôtový ovládač
WS4939

• 4 programovateľné tlačidlá
• nenápadná veľkosť
• dlhá životnosť batérií

Ústredňa ALEXOR
• hlavná časť – mozog systému
• až pre 32 ďalších zariadení
• vlastný záložný zdroj

Klávesnica WT5500
• jednoduchá obsluha systému
• komunikácia v českom jazyku
• viac typov

Bezdrôtový ovládač WT4989
• moderný kovový dizajn
• stavový displej
• 4 programovateľné tlačidlá

Tiesňové tlačidlo WS4938
• veľké tlačidlo na privolanie

pomoci
• šnúrka na krk
• vodeodolné vyhotovenie

Bezkontaktný prívesok PT4
• zapínanie/vypínanie priložením

ku klávesnici
• malá veľkosť
• iba pre klávesnicu WT5500P

Vonkajší detektor pohybu
WS4905

• dosah detektoru 12 m
• na vonkajšie použitie
• kombinácia 2 detektorov pohybu

Detektor oxidu uhličitého
WS4913

• vstavaná siréna s výkonom 85 dB
• stav zobrazovaný vstavanou LED
• elektrochemická snímacia

technológia

Magnetický kontakt plochý
WS4975

• na kontrolu otvorenia
dverí/okien

• pracovný rozsah až 16 mm
• miniatúrne rozmery

Detektor rozbitia skla
WLS912

• na detekciu rozbitia okien
• dosah až 6 m
• nastaviteľná citlivosť detekcie
• na rôzne typy skiel

Dymový detektor WS4916
• na detekciu dymu a vysokej

teploty
• vstavaná siréna
• certifikácia pre novostavby

Vonkajšia siréna WT4911
• akustický výkon 105 dB
• svetelný majáčik
• snímač teploty

A B C

C D E

F F G

H I I

I J K

K L L

Viac informácií nájdete na www.alexor.sk

Príslušenstvo zabezpečovacieho systému ALEXORPríslušenstvo zabezpečovacieho systému ALEXOR

Viac informácií nájdete na www.alexor.sk

Balíček DOM je ideálny do viacposchodových domov s pozemkom, do drevostavieb,
väčších chát a pod.

Viac informácií nájdete na www.alexor.sk

Balíček SENIOR je ideálny pre zaistenie bezpečia starších rodinných príslušníkov,
postihnutých osob a ďalších, ktorí majú problém sa o seba postarať. S priloženým
komunikačným modulom tak jednoducho získate informácie o tom, čo Vaša zverená
osoba robí, či berie pravidelne lieky, či nepotrebuje pomoc.

Súprava obsahuje:

A bezdrôtovú ústredňu ALEXOR
B ovládaciu klávesnicu
C bezdrôtový diaľkový ovládač

na jednoduché ovládanie systému
F 4 detektory pohybu
H 1 magnetický kontakt pre kontrolu

otvárania dverí
J dymový detektor
K vonkajšiu sirénu s majákom

a teplomerom

Súprava obsahuje:

A bezdrôtovú ústredňu ALEXOR
B ovládaciu klávesnicu so senzorom
D tiesňové tlačidlo pre privolanie pomoci v núdzi
E 1 dotykový prívesok pre jednoduché ovládanie systému
F detektor pohybu
H magnetický kontakt pre kontrolu otvárania dverí
I magnetický kontakt pre kontrolu brania liekov
J dymový detektor pre prípad požiaru
L komunikačný modul pre zasielanie správ na mobilný

telefón

2 generácie spolu trávia kľudnú dovolenku Mária a Jozef
si užívajú starobu s pocitom bezpečia

Balíček DOM

Balíček SENIOR
• ideálny pre bežný byt či dom •

• rýchla montáž bez stavebných úprav •
• vysoká miera zabezpečenia •

• jednoduché ovládanie, komunikácia v češtine •
• maximálna spoľahlivosť bez falošných poplachov •

• široké možnosti rozšírenia •

V jednom dome na predmestí bývajú 2 generácie. Rodičia František a Helena
a dcéra Paulína s manželom a ich malými deťmi Jakubom a Eliškou. Jeden na
druhého sa môže spoľahnúť, ale aj napriek tomu sa nikto z nich necíti príliš
bezpečne. V okolí čas od času dochádza ku krádežiam, dokonca aj na dovolenku
jazdili každý v inú dobu, aby dom nezostal prázdny. Nakoniec sa rozhodli
zabezpečiť svoj domov systémom ALEXOR a vzhľadom na veľkosť ich obydlia si
vybrali balíček DOM.

Teraz sa vďaka Alexoru neboja ísť na spoločnú dovolenku do zahraničia, pretože
vedia, že ich dom je v bezpečí. Dvere, okná – všetko je zabezpečené, siréna sa
postará o prípadný hluk, ak dôjde k narušeniu a pre všetky prípady je dom
napojený na bezpečnostnú agentúru, takže majú kľud, i keď sú ďaleko od domova.

Mária a Jozef spolu žijú už 53 rokov v šťastnom manželstve v malom domčeku na
samote. Vek sa ale pomaly začína prejavovať na ich zdraví. Telefón zrušili už pred
rokmi, lebo ich neustále niekto obťažoval. Mobil je pre nich príliš komplikovaný, takže
z neho sami nevolajú. Napriek tomu je však potrebné, aby si mohli privolať pomoc,
ak bude treba. Preto im dcéra zaobstarala balíček ALEXOR vo vyhotovení SENIOR.

Vďaka Alexoru si teraz môžu sami privolať rýchlu pomov jednoduchým stlačením
bezdrôtového tlačidla, ktoré môžu mať stále pri sebe. Súčasne s tým sa tiež odošle
SMS a ich dcéra sa na svojom mobile dozvie, že sa niečo deje a môže tak okamžite
reagovať. Pre Jozefa a Máriu je obsluha Alexoru tiež jednoduchá. Pri odchode stačí
priložiť prívesok ku klávesnici a ALEXOR sám ich dom zabezpečí. Rovnako
jednoduchý je aj návrat späť do domu.

S Alexorom sa Márii a Jozefovi žije zase o niečo lepšie. Dcéra vie, že sú obaja
v poriadku, a v prípade potreby im môže hneď zaistiť pomoc.

bezdrôtový elektronický
zabezpečovací systém

bezdrôtový elektronický
zabezpečovací systém

bezdrôtový elektronický
zabezpečovací systém

ochranca vášho domova

• ideálny pre bežný byt či dom •
• rýchla montáž bez stavebných úprav •

• vysoká miera zabezpečenia •
• jednoduché ovládanie, komunikácia v češtine •

• maximálna spoľahlivosť bez falošných poplachov •
• široké možnosti rozšírenia •

F

F

H

B

A F

B

H

J

A L

I

F J

+

nnaa  ssttrroopp  nnaadd  sscchhooddyy

nnaa  ssttrroopp  nnaadd  sscchhooddyy

ppoodd  sscchhooddyy

F



Viac informácií nájdete na www.alexor.sk

MINI balíček je ideálny do malých bytov veľkosti 1+kk a malých chát.

Súprava obsahuje:

A bezdrôtovú ústredňu ALEXOR
C bezdrôtový diaľkový ovládač 

na jednoduché ovládanie systému
H 1 magnetický kontakt pre kontrolu

otvárania dverí

Lenka
spí bez obáv vo svojej garzónke

MINI balíček

Lenka práve úspešne zmaturovala a dostala sa na svoju vysnívanú medicínu.
Rozhodla sa, že chce počas štúdia bývať sama a našla si malý zrekonštruovaný byt.
Jej nová 1+kk sa nachádza na prvom poschodí a je možné sa tam vyšplhať cez
balkón. Lenka by preto chcela mať istotu, že bude vo svojom novom byte v bezpečí. 

Zvolila si balíček ALEXOR vo vyhotovení MINI doplnený naviac o magnetický
kontakt umiestnený v okne. Systém jednoducho obsluhuje pomocou bezdrôtovej
kľúčenky. Vždy pred spaním si zapne zabezpečovací systém na nočný režim. Má
tak istotu, že môže v kľude spať. V prípade aj toho najmenšieho narušenia sa spustí
hlasná siréna ústredne, ktorá Lenku hneď upozorní a spoľahlivo odradí každého
nevítaného návštevníka. 
Lenka je od tej doby, čo ju chráni ALEXOR, kľudná. Systém ochráni byt v jej
neprítomnosti aj v noci, kedy môže spokojne spať.

bezdrôtový elektronický
zabezpečovací systém
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Viac informácií nájdete na www.alexor.sk

Balíček BYT je ideálny do jednopodlažných bytov od 2+kk po 4+1, do menších
kancelárií a pod.

Súprava obsahuje:

A bezdrôtovú ústredňu ALEXOR
B ovládaciu klávesnicu
C bezdrôtový diaľkový ovládač 

na jednoduché ovládanie systému
F 2 detektory pohybu
H 1 magnetický kontakt pre kontrolu

otvárania dverí

Balíček BYT

Peter, Simona a Anička žijú v byte 3+1 v centre mesta už niekoľko rokov. Keď išli
minulý rok po Vianociach lyžovať do Rakúska, stala sa im nepríjemná vec. Ich byt
navštívili zlodeji a ukradli nový LCD televízor, štýlový nábytok, šperky a počítač,
spolu za viac ako 8000 €. Okrem toho získali nepríjemný pocit, že ich domov už
nie je bezpečný.

Najhoršie pre nich však bolo, že s ukradnutým počítačom prišli o rozsiahlu databázu
rodinných fotografií z dovoleniek, z osláv narodenín svojej malej dcéry i jej prvé
fotografie od narodenia až do súčasnosti. Polícia nič nevypátrala a poisťovňa im
vďaka poistke domácnosti len čiastočne nahradila finančnú stratu. Fotografie
uchovávajúce tie najkrajšie momenty z ich života im však už nikto nevráti.
Od chvíle, čo si zaobstarali balíček ALEXOR vo vyhotovení BYT, majú svoj domov
úplne zabezpečený. Prikúpený GSM komunikátor ich navyše v prípade nečakanej
udalosti okamžite upozorní SMS-kou. Majú tak svoj byt dokonale pod kontrolou. 

bezdrôtový elektronický
zabezpečovací systém
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Viac informácií nájdete na www.alexor.sk

Balíček BUNGALOV je ideálny do jednopodlažných domčekov s pozemkom,
prízemných drevostavieb, menších chát a pod.

Súprava obsahuje:

A bezdrôtovú ústredňu ALEXOR
B ovládaciu klávesnicu
C bezdrôtový diaľkový ovládač 

na jednoduché ovládanie systému
F 2 detektory pohybu
H magnetický kontakt pre kontrolu

ovládania dverí
K vonkajšiu sirénu s majákom

a teplomerom

Martin 
s rodinou sa teší z kľudu a bezpečia na výletoch

Balíček BUNGALOV

Martin je úspešný manažér, milujúci manžel a otec. S rodinou bývajú v novo -
postavenom domčeku na kraji obce. Martin často jazdí na šlužobné cesty do
zahraničia. Po dobu svojej neprítomnosti chce mať rodinu v bezpečí, preto sa
rozhodol pre nákup balíčku ALEXOR vo vyhotovení BUNGALOV.

Vo svojom voľnom časte vyráža celá rodina na celodenné výlety a ich pes Benji tak nie-
kedy ostáva sám doma. Pohybové čidlá je možné nastaviť tak, aby malé zvieratá ne-
mohli spustiť poplach, takže je možné dom bez obáv zabezpečiť. Vďaka bezdrôtovej
technológii Alexoru bola inštalácia jednoduchá a rýchla. Nebolo potrebné premiestňo-
vať nábytok či vykonať stavebné úpravy. Nakoľko majú v izbe krb, prikúpil Martin k sade
tiež dymový detektor pre prípad požiaru. Nezabudol ani na detektor zaplavenia, pretože
sa ich dom nachádza blízko rieky. S Alexorom získal Martin potrebný kľud, či už je na
služobnej ceste, na výlete s rodinou, alebo trávia čas spoločne doma. Pre Martina sa
stal ALEXOR ochrancom rodiny, na ktorého sa dá spoľahnúť.

bezdrôtový elektronický
zabezpečovací systém
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Peter, Simona a Anička
bezstarostne prežívajú pohodové dni


