
Bezdrátový zabezpečovací systém

OCHRÁNCE VAŠEHO DOMOVA



ALEXOR - OCHRÁNCE DOMOVA A BEZPEČÍ

VYSOKÁ OCHRANA 
A KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ.

TO JE ALEXOR
OCHRÁNCE VAŠEHO DOMOVA.

Kouřový detektor WS4916

•  Montuje se na strop místnosti
•  K detekci kouře a vysoké teploty
•  Vestavěná siréna

Bezdrátový obladač WT4989

•  Slouží k zapínání a vypínání systému při 
odchodu z domu nebo při návratu

•  Stavový LCD displej
•  4 programovatelná tlačítka

BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE – JE VÝHODNÁ?

Základními kameny zabezpečovacího systému jsou detektory 
a ovládací příslušenství, které předávájí informace ústředně systému. 
Tato komunikace probíhá bezdrátově formou zakódovaného 
rádiového přenosu.

Bezdrátová technologie umožňuje snadnou instalaci jednotlivých 
bezdrátových prvků s minimálními zásahy do konstrukce domu. 
Instalace je rychlá, což znamená nižší náklady na montáž. Systém 
pracuje na baterie a díky použité technologii systému ALEXOR mají 
jednotlivá příslušenství vysokou provozní výdrž.

Bezdrátový zabezpečovací systém ALEXOR je varovné zařízení, které 
majiteli objektu podá okamžitou informaci v případě pokusu o násilné 
vniknutí do objektu nebo v případě vzniku mimořádné situace v objektu. 
Systém ALEXOR tak chrání před zloději, kteří se dobývají dovnitř, před 
vznikem požáru, minimalizuje škody způsobené poruchou či důsledkem 
výpadku elektrické energie. Pomáhá také přivolat pomoc při ohrožení 
zdraví.

Venkovní detektor pohybu WT4905

•  Dosah 12 m/90 °
• Kombinace dvou detektorů pohybu
•  Nastavitelná citlivost detektoru

Bezdrátový zabezpečovací 
systém ALEXOR Vám poskytne 
celkovou ochranu Vašeho domova. 

Nejen v době Vaší nepřítomnosti, 
ale i když jste doma.

i

!

Venkovní siréna WT4911

•  Montuje se zvenku na zeď 
domu, zaplaší každého zloděje

•  Akustický výkon 105 dB
•  Světelný maják + senzor 

teploty

Detektor pohybu PIR WS4904 / 
WS4904P

•  Montuje se v rozích 
místnosti nahoru

•  Zaznamená pohyb až na 15 m
•  S imunitou zvířat do 27 kg
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Magnetický kontakt WS4945

•  Montáž zevnitř na rám dveří/oken
•  Pro kontrolu otevření dveří/oken

Ovládací klávesnice WT5500 (P)

•  Montáž na stěnu u vchodu do objektu 
nebo na stůl (verze se stojánkem)

•  Snadná obsluha systému
•  LCD displej v češtině
•  Tlačítka tísňového volání

VENKOVNÍ OCHRANA

Do venkovní ochrany patří zejména venkovní detektory pohybu sledující 
pohyb nežádoucích osob v přímé blízkosti vašeho domu.

OBVODOVÁ OCHRANA

Vstupy do objektu, jako jsou dveře či okna, chrání magnetické kontakty, 
které kontrolují, zda nedošlo k otevření okna či dveří. Do obvodové 
ochrany dále patří detektory rozbití skleněných výplní oken. Všechny tyto 
detektory informují systém ještě před vniknutím do budovy.

VNITŘNÍ PROSTOROVÁ OCHRANA

V místnostech se k ochraně bezpečí používají vnitřní detektory pohybu (PIR). 
Pomocí nich systém rozpozná přítomnost narušitele.

OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU

Kromě nežádoucích vniknutí do objektu dokáže systém ALEXOR 
chránit i zdraví obyvatel. Detektor kouře včas rozpozná začínající požár, 
detektor oxidu uhelnatého okamžitě varuje před únikem smrtícího 
plynu. Tlačítko pro přivolání pomoci v případě tísně či detektor 
zaplavení jsou další užiteční pomocníci bezpečnostního systému, který 
chrání nejen majetek, ale také zdraví i život Váš a Vašich nejbližších!

KOMUNIKACE NA DÁLKU

Zabezpečovací systém ALEXOR dokáže o veškerých nenadálých 
událostech informovat, ať už hlasitým alarmem prostřednictvím vnitřních či 
venkovních sirén, nebo na dálku díky zařízení zvané komunikátor. Pomocí 
něj systém neprodleně zasílá zprávu o situaci na mobilní telefon majitele 
nebo na bezpečnostní agenturu, která objekt chrání.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Přestože je elektronický zabezpečovací systém komplexní sofistikovaný 
nástroj, jeho obsluha je velice jednoduchá. Pro běžné užívání, tj. 
zapínání/vypínání systému apod. slouží klávesnice s displejem. Využít 
můžete rovněž ovládací klíčenky, s nimiž ovládáte systém pouhým 
stisknutím tlačítka.

Bezdrátová ústředna ALEXOR funguje jako virtuální mozek, který komunikuje 
se svým příslušenstvím jako jsou klávesnice, detektory nebo sirény. 

Technické parametry (klíčové vlastnosti)

Rozměry (š × v × h): 216 × 267 × 61 mm
Napájení 230 V (transformátor je součástí balení)
Záložní akumulátor: 12 VDC, 2,3 Ah, je součástí balení
Komunikační dosah až 300 m

•     Lze připojit až 32 bezdrátových 
detektorů a 16 bezdrátových 
ovladačů (klíčenek)

•  Obousměrná komunikace 
mezi ústřednou a vybraným 
příslušenstvím

•  Široká nabídka detektorů 
a dalších příslušenství

•  Ochrana zdraví pomocí detekce 
narušení, kouře, oxidu uhelnatého 
a zaplavení

•  Potlačení falešných poplachů 
díky dvojitému potvrzování

•  Volitelná komunikace přes 
GSM/GPRS a IP

•  Vestavěná siréna 85 dB
•  Až 4 bezdrátové klávesnice
•  Až 4 bezdrátové sirény
•  Záloha napájení pomocí baterií 

na 24 hodin

PŘEDNOSTI ÚSTŘEDNY ALEXOR

ÚSTŘEDNA ALEXOR – ŠÉF CELÉHO SYSTÉMU

JAK ALEXOR CHRÁNÍ VÁŠ DOMOVi
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 KLÁVESNICE

Zabezpečovací systém ALEXOR nabízí mnoho funkcí, které je nutné nějakým způsobem ovládat. K  tomu slouží 
ovladače systému, jako jsou klávesnice, klíčenky nebo čipy. Nejčastější činností při ovládání systému je jeho zapnutí 
(aktivace) či vypnutí (deaktivace). Pro tyto účely stačí použít některý z kapesních ovladačů, tzv. klíčenek. S klávesnicí  
získáte mnohem více možností v ovládání systému, větší informovanost o provozu systému a mnoho dalších výhod. 
Obvyklá kombinace pro běžné užití systému v domácnosti je alespoň jedna klávesnice a sada bezdrátových klíčenek 
pro členy domácnosti.

BEZDRÁTOVÁ KLÁVESNICE WT5500 – Zabezpečení na dosah ruky
Pomocí klávesnice WT5500 ovládáte základní funkce zabezpečovacího systému ALEXOR. 

Varianty klávesnice:
WT5500 – základní verze
WT5500P – klávesnice se čtečkou čipů (PT4)
WT5500D – klávesnice se stojánkem a síťovým adaptérem

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 170 × 124 × 36 mm
Napájení: 4 × AA baterie nebo síťový adaptér 
Životnost baterií: ~ 6 měsíců (bez síťového adaptéru)
Komunikační dosah: 300 m (ve volném prostoru)

PŘEDNOSTI KLÁVESNICE

•  Dvouřádkový LCD displej s podsvícením
•  Komunikace v češtině
•  Funkční programovatelná tlačítka pro snadné 

ovládání
•  Různé tóny zvonkohry
•  Ochrana proti násilnému odstranění (tamper 

kontakt)

•  Zobrazení venkovní teploty 
(s venkovní sirénou WT4911)

•  Montáž na stěnu nebo volně na stojánek 
(u WT5500D je v balení, nebo lze dokoupit)

•  Zapnutí/vypnutí bezkontaktním přívěškem 
(pouze WT5500P)

OVLADAČE SYSTÉMU

www.alexor.cz4
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BEZKONTAKTNÍ ČIP PT4 – Jeden dotek k zabezpečení

Čip PT4 po přiložení ke klávesnici zapne nebo vypne systém. 

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 34 × 43 × 10 mm
Životnost baterie: běžně 4–5 let
Kompatibilní pouze s klávesnicí WT5500P

•  Snadné zapnutí/vypnutí systému
•  Dlouhá výdrž baterie
•  Kompaktní rozměry

PŘEDNOSTI ČIPU PT4

BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ WS4939 – Kontrola systému vždy po ruce
Pomocí ovladače WS4939 můžete ovládat systém jednoduše stisknutím tlačítka.

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 32 × 57 × 11 mm
Životnost baterie: běžně 5–8 let

•  4 programovatelná tlačítka
•  Kontrola stisknutí tlačítka pomocí 

červené LED diody
•  Ochrana před nechtěným stisknutím tlačítka

•  Kompaktní voděodolné provedení
•  Multifunkční držák (součástí balení)
•  Výměnná tlačítka (součástí balení)

PŘEDNOSTI OVLADAČE WS4939

KLÍČENKY A ČIPY – KLÍČ K BEZPEČÍ VE VAŠÍ KAPSE

OBOUSMĚRNÝ BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ WT4989 – Domov pod kontrolou
S ovladačem WT4989 můžete zapínat/vypínat systém jednoduše stisknutím tlačítka. Na displeji 
se zobrazuje stav systému ve formě ikon.

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 40 × 75 × 16 mm
Multifunkční držák
Životnost baterie: 3 roky (běžné použití) 
Komunikační dosah až 150 m

•  Voděodolné provedení
•  Podsvícený displej s ikonami – zobrazují 

stav systému
•  4 programovatelná tlačítka s ověřením stisknutí
•  Obousměrná komunikace se systémem – 

možnost vysílat i přijímat informace

•  Tlačítko ukazatele stavu systému
•  Nouzové tlačítko pro přivoláíní pomoci
•  Signalizace poplachu v systému 
•  Ochrana před nechtěným stisknutím tlačítka

PŘEDNOSTI OVLADAČE WT4989
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DETEKTORY NARUŠENÍ

DETEKTOR POHYBU WS4904 – Žádný zloděj neproklouzne! 
Pohybový detektor (PIR) rozpozná pohyb osob v mísnosti a informuje ústřednu o narušení prostoru. 

Varianty produktu:
WS4904 – standardní detektor pohybu
WS4904P – standardní detektor pohybu s imunitou proti pohybu malých zvířat

Technické parametry

Rozměry (š×v×h): 64 × 108 × 54 mm
Dosah: až 15m vějíř
Životnost baterie: běžně až 9 let
Možnost použití výměnných čoček

PŘEDNOSTI DETEKTORU

• Dosah detektoru až 15 m v úhlu 90 °
•  Imunita detekce pohybu malých zvířat 

do 27 kg (pouze WS4904P)

•  Režim „USNUTÍ“ prodlužující životnost 
baterie – nijak nesnižuje kvalitu detekce

• Nastavitelná citlivost detekce

VENKOVNÍ DETEKTORY POHYBU WS4905 A WS4906
Slouží pro zachycení pohybu narušitele ještě předtím, než pachatel vstoupí do objektu. Využití 
najde zejména u rozlehlých ploch, jako jsou zahrady, venkovní terasy apod.

• Dosah detektoru až 12 m v úhlu 90 °
• Kombinace 2 senzorů pohybu
• Nastavitelná citlivost
•  Režim „USNUTÍ“ prodlužující životnost baterie – nijak nesnižuje kvalitu detekce

Technické parametry WS4905 / WS4906

Rozměry (š×v×h): 80 × 198 × 108 mm / 99 × 205 × 266 mm
Montážní výška 0,8–1,2 m / 2,5–3 m
Provozní teploty: –20 až 50 °C / –20 až 60 °C
Krytí: IP54 / Krytí: IP55

PŘEDNOSTI DETEKTORŮ WS4905 A WS4906
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DETEKTORY

Detektory spolehlivě rozpoznají pohyb 
a činnost narušitele objektu. Ke zjištění narušení 
se využívají detektory pohybu, magnetické 
detektory otevření dveří a  oken, případně 
detektory rozbití skleněných výplní, skrze které 
se pachatel pokouší proniknout dovnitř.

2,3 m

1.2 m

3 m

WS4904

WS4905

WS4906

15 m

15 m

12 m 12 m

90 ° 90 °



MAGNETICKÉ DVEŘNÍ/OKENNÍ KONTAKTY

Magnetické kontakty hlídají vstupní dveře a okna. Kontrolují stav jejich otevření a dle situace pak ústředna buď 
vyhlásí poplach, nebo jen akusticky upozorní uživatele na otevření dveří elektronickou zvonkohrou. 

WS4975 – Malý, ale šikovný hlídač oken i dveří 

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 57 × 26 × 5 mm
Životnost baterie: až 5 let

PŘEDNOSTI MAGNETICKÉHO KONTAKTU WS4975

• Pracovní rozsah detektoru až 16 mm
•  Miniaturní rozměry – velmi nenápadný
•  Plochý design

DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA WLS912L – Sklem? Tudy cesta nevede! 
Detektor tříštění skla WLS912L zajistí spolehlivou detekci rozbití různých typů skel 
od obyčejného až po drátované, nebo potažené bezpečnostní fólií. Využití najde zejména 
tam, kde hrozí riziko vstupu do objektu skrze skleněnou výplň, tedy zpravidla v místnostech 
s francouzskými okny a u oken v přízemí.

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 58 × 135 × 33 mm

PŘEDNOSTI DETEKTORU

•  Dosah 3–6 m (podle velikosti skleněné výplně)
•  Digitální zpracování signálu

•  Rozpoznávání různých typů skel (tabulové, 
drátěné, tvrzené a laminátované)

MAGNETICKÝ KONTAKT WS4945 – Spolehlivý hlídač oken i dveří

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 75 × 31 × 22 mm
2 ochranné kontakty
Externí NC vstup
Životnost baterie: běžně 5–8 let

PŘEDNOSTI MAGNETICKÉHO KONTAKTU WS4945

• Pracovní rozsah detektoru až 16 mm
• Malé rozměry

• Externí vstup
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DETEKTORY

DETEKTOR OXIDU UHELNATÉHO WS4913 – Ochrana před tichým zabijákem
Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn bez chuti i zápachu, ale přesto smrtelný! Vzniká 
nedokonalým spalováním v kamnech, karmě apod. V případě výskytu oxidu uhelnatého 
v místnosti detektor WS4913 upozorní obyvatele sirénou a informuje ústřednu, která přivolá 
pomoc. Detektor oxidu uhelnatého WS4913 může pracovat i samostatně, pouze na baterie.

Technické parametry

Rozměry (v × ø): 45 × 116 mm
Životnost baterie: běžně 4–5 let

PŘEDNOSTI DETEKTORU CO

•  Elektrochemická snímací technologie
•  Stav detektoru zobrazený LED kontrolkou
•  Vestavěná siréna o výkonu 85 dB
•  Funkce utišení zvuku detektoru

•  Signalizace stavu baterie
• Lze použít jako nezávislé (autonomní) zařízení
•  Přenos informací o stavu detektoru 

do ústředny

KOUŘOVÝ/TEPLOTNÍ DETEKTOR WS4916 – Včasné varování před 
nebezpečím požáru
Detektor kouře rozpozná první příznaky požáru – přítomnost kouře, vysokou teplotu – 
a prostřednictvím ústředny o tom informuje obyvatele objektu, případně i záchranné složky.

Technické parametry

Rozměry (v × ø): 53 × 147 mm
Certifikován podle EN-54-7 a EN14604:2005

PŘEDNOSTI DETEKTORU

•  Detekuje přítomnost kouře  
i vysokou teplotu zároveň

•  Předává informace o stavu detektoru 
do ústředny

•  Vestavěná siréna (85 dB)
•  Lokální testovací tlačítko
•  Indikace slabé baterie
•  Certifikace pro novostavby

OCHRÁNCI ZDRAVÍ I ŽIVOTA

Zabezpečovací systém chrání nejen majetek a bezpečí osob, ale také jejich zdraví. Díky speciálním detektorům 
a příslušenství systému ALEXOR je možné předejít tragickým situacím, jako je požár, zadušení jedovatým plynem 
či akutní zdravotní problém.
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BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR ZAPLAVENÍ WS4985 – Varování před vodním živlem
Detektor zaplavení WS4985 včas upozorňuje na přítomnost vody ve sklepích, koupelnách, 
kuchyních a dalších prostorech, kde může docházet k prosakování vody nebo zaplavení. 

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 75 × 31 × 22 mm (vysílač) a 34 × 69 × 44 mm (sonda)
Životnost baterie: běžně 4–5 let

PŘEDNOSTI DETEKTORU ZAPLAVENÍ

•  Všesměrová instalace detektoru
•  1,8 m kabel od detektoru k vysílači 
•  Přenos informací o stavu detektoru do ústředny

TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO WS4938 – Pomoc vždy na dosah
Tísňové tlačítko umožňuje snadno a rychle přivolat pomoc. 

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 32 × 57 ×11 mm
Životnost baterie: běžně 5–8 let

PŘEDNOSTI TÍSŇOVÉHO TLAČÍTKA

•  Velké tlačítko pro přivolání pomoci
•  Ochrana před nechtěným stisknutím tlačítka
•  Kontrola stisknutí tlačítka pomocí červené 

LED diody

•  Multifunkční držák a šňůrka na krk
•  Voděodolné provedení
•  100% spolehlivost díky nepřetržité kontrole 

spojení s ústřednou

TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM
 ALEXO
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Zabezpečovací systém včas informuje obyvatele 
domu o narušiteli či jiné hrozbě, když jsou doma. 
Zapnutím sirény systém upozorní na  nebezpečí 
blízké okolí objektu. Prostřednictvím komunikátoru 
systém informuje majitele objektu, případně 
i  bezpečnostní agenturu, a  ti následně mohou 
přivolat pomoc.

KOMUNIKÁTORY PRO ÚSTŘEDNU ALEXOR – Přivolejte si pomoc – Automaticky
V případě nenadálé události systém prostřednictvím komunikátoru odešle zprávu na bezpečnostní agenturu (PCO) nebo 
na váš mobilní telefon. Podle způsobu, jakým chcete svůj dům chránit, zda sami či pomocí bezpečnostní agentury, můžete 
zvolit vhodný typ komunikátoru.

KOMUNIKÁTORY A SIRÉNY – SPOJENÍ S OKOLÍM
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KOMUNIKÁTORY

TL265GS – INTERNETOVÝ GSM/GPRS KOMUNIKÁTOR – Trojí způsob volání 
o pomoc

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 100 × 150 × 15 mm 
Umístění do krytu ústředny
Automatické řízení způsobu komunikace
Vzdálená a lokální správa pomocí programu DLS IV

PŘEDNOSTI KOMUNIKÁTORU TL265GS

•  Trojí způsob zasílání informací o stavu systému 
(Internet a duální SMS/GPRS komunikace)

•  Vhodný pro připojení k PCO
• Vzdálená správa systému přes internet a GPRS
•  Podporuje zasílání SMS zpráv (až na 8 tel. čísel)

• Ovládání systému pomocí SMS
•  Přenos všech událostí
•  Kódovaný přenos dat pomocí AES 128 bitů
•  Zobrazení provozního stavu a síly signálu
•  Kontrola přístupu do mobilní sítě

GSM/GPRS KOMUNIKÁTOR GS2065 – 1+1 cesta jak oznámit volání o pomoc

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 100 × 150 × 15 mm
Umístění do krytu ústředny
Vzdálená a lokální správa pomocí programu DLS IV

PŘEDNOSTI KOMUNIKÁTORU GS2065

•  Dvojitá poplachová komunikace SMS/GPRS
•  Vhodný pro připojení k PCO
• Vzdálená správa systému přes GSM/GPRS
• Ovládání systému pomocí SMS

•  Kódovaný přenos dat pomocí AES 128 bitů
•  Přenos všech událostí
•  Zobrazení provozního stavu a síly signálu

GSM/SMS KOMUNIKÁTOR GS20A – Ohlídejte si domov ať jste kdekoli

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 100 × 50 × 15 mm
Umístění do krytu ústředny

PŘEDNOSTI KOMUNIKÁTORU GS20A

•  Informace lze posílat na bezpečnostní 
agenturu pomocí GSM

•  Vhodné pro všechny, ktaří si chtějí hlídat 
domov sami nebo v kombinaci s PCO

•  Možnost prozvánění při vybrané události

•  Zapínání/vypínání systému pomocí SMS, 
nebo prozvoněním

•  Umožňuje nahrát až 3 hlasové zprávy
•  Podporuje zasílání SMS zpráv 

až na 10 telefonních čísel
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SIRÉNY

OPAKOVAČ

VNITŘNÍ SIRÉNA WT4901 – Silný zvuk – jistější varování
Vnitřní siréna ohlašuje nenadálou situaci hlasitým zvukovým signálem. Výhodou je zejména 
ve větších objektech, kde funguje jako další zdroj varovného signálu. 

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 84 × 127 × 29 mm
Akustický výkon: 85 dB
2 tamper kontakty
Životnost baterií: 2 roky (běžné použití) 
Komunikační dosah až 300 m

PŘEDNOSTI VNITŘNÍ SIRÉNY

•  Zvuk sirény lze nastavit pro různé události
•  Gong – signalizuje průchod dveřmi
•  Informace o stavu sirény, narušení a stavu 

baterií jsou přenášeny do ústředny

•  Vestavěné testovací tlačítko pro kontrolu 
funkce sirény

•  Lze zapojit až 4 sirény v jednom systému
•  Provoz pouze na baterie

OPAKOVAČ RADIOVÉHO SIGNÁLU WS4920 – Delší ruce pro větší dosah
Opakovač slouží pro zesílení či prodloužení dosahu signálu mezi detektory a ústřednou.

Technické parametry

Rozměry (š × v × h):114 × 177 × 34 mm
Kompatibilita: pouze jednosměrné bezdrátové prvky
Životnost baterie: běžně 3–5 let
Baterie zálohují zařízení na 24 hodin

PŘEDNOSTI OPAKOVAČE

•  Zvýšení dosahu signálu ve větších objektech
•  Zlepšení kvality signálu v místech s vysokým rušením

BEZDRÁTOVÁ VENKOVNÍ SIRÉNA WT4911 – Nejlepší obranou je hlasitý protiútok
Bezdrátová venkovní siréna WT4911 se signalizačním majákem ohlašuje nenadálou situaci 
hlasitým zvukovým signálem do okolí objektu. Funguje jako výkonný odstrašující prostředek ještě 
předtím, než pachatel fyzicky vnikne do domu.

Technické parametry

Rozměry (š × v × h): 216 × 280 × 46 mm
2 tamper kontakty
Krytí IP34
Životnost baterie: 2–3 roky 
Komunikační dosah až 300 m
Provozní teploty: –35 až 70 °C

PŘEDNOSTI VENKOVNÍ SIRÉNY

•  Akustický výkon sirény 105 dB
•  Vestavěný stroboskopický maják pro vizuální 

signalizaci poplachu
•  Různé tóny pro různé druhy poplachů (požár, 

vloupání...)

•  Čidlo venkovní teploty – údaj lze zobrazit 
na klávesnici WT5500

•  Informace o stavu sirény, narušení a baterie 
jsou přenášeny do ústředny ALEXOR



DOVOZCE A DISTRIBUTOR SYSTÉMU ALEXOR:

KELCOM International spol. s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové
TELEFON: +420 495 513 886 | MOBIL: +420 602 109 883 | FAX: +420 495 513 882 | EMAIL: info@kelcom.cz

WWW.ALEXOR.CZ

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ALEXO
R

O
CH

RÁNCE VAŠEHO DOMOVA

INSTALACE SYSTÉMU ALEXOR JE RYCHLÁ
Instalace bezdrátové ústředny ALEXOR je, stejně jako montáž 
ostatních příslušenství, rychlá a probíhá bez nutnosti stavebních 
úprav v objektu. Vyžaduje pouze vyvrtání několika otvorů pro 
upevnění zařízení, což je mnohem rychlejší a jednodušší než 
instalace drátového systému. Všechna zařízení jsou bezdrátová, jsou 
tedy napájena z přiložených baterií.

Samotná instalace však vyžaduje odborné znalosti, proto 
doporučujeme svěřit montáž specializované firmě. Na stránkách 
www.alexor.cz najdete seznam partnerských montážních firem 
z celé ČR, které vám ALEXOR profesionálně namontují 
a vysvětlí, jak systém správně ovládat.

i

O VÝROBCI
ALEXOR vyvinula kanadská společnost DSC (Digital Security 
Controls), významný výrobce elektronického zabezpečení 
s desítkami let zkušeností ve vývoji a realizaci zabezpečovacích 
systémů splňujících nejvyšší nároky. Od systémů na letištích, 
v přísně střežených objektech, až po kanceláře a domovy 
běžných lidí po celém světě, značka DSC splňuje záruku nejvyšší 
kvality a bezpečnosti.
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