DSC HIBRID VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZEREK

A vezeték nélküli rendszerek érezhetôen egyre nagyobb hangsúlyt kapnak mindennapi környezetünkben. Kivitelezésük jóval egyszerûbb, mint a hagyományos, vezetékes
kialakítás. Nincs felesleges kábel, kábelcsatorna. Esztétikus, gyors és könnyû szerelés
jellemzi a vezeték nélküli technológián alapuló berendezéseket. A DSC által alkalmazott
vezeték nélküli technológia kimagasló érzékelést, megbízható mûködést, és ezzel
egyetemben gyors és egyszerû kezelést biztosít a telepítôk és felhasználók számára.

DSC VEZETÉK NÉLKÜLI VÉDELEM
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WLS904LNB/WLS904PLNB (WS4904W / WS 4904PW) vezeték nélküli mozgásérzékelô / kisállat védett
WS4916EU vezeték nélküli füstérzékelô
WLS912LNB vezeték nélküli üvegtörés érzékelô
WS4939EU vezeték nélküli kulcs
WLS935LNB / WLS925LNB vezeték nélküli nyitásérzékelô / + tamper kapcsoló

A DSC által forgalmazott kis-, közepes- (Power sorozat) és nagyközpontok (Maxsys sorozat) alkalmasak hibrid
vezeték nélküli rendszerek kialakítására, a megfelelô vevôegység (DSC RF5108 vagy DSC PC4164NB) alkalmazásával. Ezek a modulok biztosítják az érzékelôk és a riasztóközpont közötti kapcsolatot. Egy-egy rendszer
tervezésénél a biztonságtechnikában ismert érzékelôk közül válogathatunk. Tápellátásuk lítium elemmel biztosított, melyek élettartama 3-5 év. A központ rendszeresen ellenôrzi az eszközök meglétét és az elemek állapotát,
hiba esetén kijelzi azt. Mûködési frekvenciájuk: 433Mhz.
• Nincs falvésés, utólagosan is
könnyen kialakítható a rendszer
• Megbízható mûködés, RF zavarok
szûrése
• Hosszú élettartam, lítium elemek
alkalmazása (3-5 év)
• Elem lemerülés jelzése

• Nagy területek lefedése,
DSC PC5320 WLS roaming modul
alkalmazásával
• Többféle érzékelô közül
választhatunk (PIR, üvegtörés,
nyitásérzékelô…)
• Távvezérelhetô rendszer – WLS / WS
(vezeték nélküli) kulcsok alkalmazása

A hibrid rendszer alkalmazása esetén minimális vezetékezés kell a központi egység, kezelôk és rádiós vevômodul, valamint sziréna közé. Az érzékelôk és a vevômodul között a kommunikáció vezeték nélküli.
Ezért alkalmasak a meglévô Power sorozatú kis és közepes méretû központok (DSC PC585, DSC PC1565-2P, DSC
PC5010 és DSC PC5020) kiegészítésére.

DSC VEZETÉK NÉLKÜLI VÉDELEM
DSC PC5320
RÁDIÓS ROAMING MODUL
• A modul négy rádiós vevô egység
(DSC PC5132NB) kezelését biztosítja.
Az épületen belül a vevô modulok
megfelelôen elhelyezhetôek,
megkönnyítve ezzel a rádiós
érzékelôk jeleinek vételét és
elhelyezését.
• Bármely Power sorzatú központhoz
illeszthetô
• Combus-ra csatlakozik
• 4 db rádiós vevôegységet képes
kezelni
• Megnô a lefedett terület nagysága
• A programozható érzékelôk száma
nem változik.

DSC PC5132NB
RÁDIÓS VEVÔEGYSÉG
• PC5132-433 a Power sorozatú
központokkal kompatibilis
• Központtól függôen maximum
32 eszköz kezelése
• 16 db rádiós távvezérlô kulcs
kezelése
• DSC PC585, DSC PC1565-2P, DSC
PC5010, DSC PC5020 központokhoz
• DSC PC1616, DSC PC1832, DSC
PC1864 központokhoz

DSC WLS904L-433 /
DSC WLS904PL-433 (DSC
WS4904W / DSC WS4904PW)
RÁDIÓS MOZGÁSÉRZÉKELÔ
• Bravo3D alapú érzékelô
• Automatikus adás lekapcsolás (elem
takarékos üzemmód)
• 1 db hosszú élettartamú lítium elem
• Cserélhetô lencse (BV-L1, L2, L3)
• Könnyû szerelés
• Kisállatvédett változat 27 kg-ig:
WLS904PL-433 (WS4904PW)

DSC WS4916-EU
RÁDIÓS OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELÔ
• Lapos kialakítású
• Magas / alacsony érzékelési szint
• Beépített hôérzékelô (57 ºC)
• Könnyen karbantartható,
szétszedhetô ház
• Helyi tesztgomb
• Beépített 85dB-es hangjelzô
• 2 db hosszú élettartamú lítium elem

DSC WLS912L-433
RÁDIÓS ÜVEGTÖRÉS ÉRZÉKELÔ
• Acuity TM (AC101) alapú érzékelô
• Állítható érzékenység
• Aktiválható tesztmód
• Tábla, rétegelt, drót és edzett
üvegtípusok érzékelésére
• 2 db hosszú élettartamú lítium elem

DSC PC4164NB
RÁDIÓS VEVÔEGYSÉG
• PC4164-433 a MAXSYS sorozatú
központokkal kompatibilis
• Központtól függôen maximum
64 eszköz kezelése
• 16 db rádiós távvezérlô kulcs
kezelése
• DSC PC4010 és DSC PC4020
központokhoz

DSC WLS925L-433 /
DSC WLS935L-433
RÁDIÓS AJTÓ / ABLAK
NYITÁSÉRZÉKELÔ
• Beépített reed kapcsoló
• Külsô kontaktus fogadása,
pl.: vezetékes nyitásérzékelô
• Kisméret
• 1 db hosszú élettartamú lítium elem
• Fali tamperkapcsoló a WLS935L-ben

DSC RF5108-433
RÁDIÓS VEVÔEGYSÉG, 8 ZÓNÁS
• RF5108-433 a Power sorozatú
központokkal kompatibilis
• Központtól függetlenül 8 vezeték
nélküli érzékelô kezelése
• 8 db rádiós távvezérlô kulcs kezelése
• 2 programozható PGM kimenet
• DSC PC585, DSC PC1565-2P, DSC
PC5010, DSC PC5020 központokhoz
• DSC PC1616, DSC PC1832, DSC
PC1864 központokhoz

DSC WLS4939EU-433
VEZETÉK NÉLKÜLI KULCS
• 4 programozható gomb
• Hosszú élettartamú lítium elem (5-8 év)
• Élesítés, hatástalanítás, pánikjelzés,
orvosi segély
• Kiegészítô tartó és nyomógomb
gumi
• Szabadon programozható gombok.
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RFK5500

RFK5501

MAGYAR/ANGOL NYELVÛ SZÖVEGES LCD BILLENTYÛZET
• Beépített 433MHz-es vevô (DSC PC5132NB)
• Maximum 32 eszköz kezelése
(Központtól függôen, lásd táblázatot!)
• 16 vezeték nélküli kulcs kezelése
• Egyszerû és gyors telepítés
• Nem kell külön vevôegység
• Új stílus, keskeny kivitel, nagyobb gombok
• 5 funkciógomb
• Tamperkapcsoló

IKON LCD BILLENTYÛZET
• Beépített 433MHz-es vevô (DSC PC5132NB)
• Maximum 32 eszköz kezelése
(Központtól függôen, lásd táblázatot!)
• 16 vezeték nélküli kulcs kezelése
• Egyszerû és gyors telepítés
• Nem kell külön vevôegység
• Új stílus, keskeny kivitel, nagyobb gombok
• 5 funkciógomb
• Tamperkapcsoló
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RFK5508

RFK5516

8 ZÓNÁS LED-ES BILLENTYÛZET
• Beépített 433MHZ-es vevôegység (DSC PC5132NB)
• Maximum 32 eszköz kezelése
(Központtól függôen, lásd táblázatot!)
• 16 vezeték nélküli kulcs kezelése
• Egyszerû és gyors telepítés
• Nem kell külön vevôegység
• Új stílus, keskeny kivitel, nagyobb gombok
• 5 funkciógomb
• Tamperkapcsoló

16 ZÓNÁS LED-ES BILLENTYÛZET
• Beépített 433MHZ-es vevôegység (DSC PC5132NB)
• Maximum 32 eszköz kezelése
(Központtól függôen, lásd táblázatot!)
• 16 vezeték nélküli kulcs kezelése
• Egyszerû és gyors telepítés
• Nem kell külön vevôegység
• Új stílus, keskeny kivitel, nagyobb gombok
• 5 funkciógomb
• Tamperkapcsoló

DSC központok összehasonlító táblázata
Vezetékes zóna
szám alaplapon
+ bôvíthetôség

Vezeték nélküli
zóna szám (max.)

Kompatibilis
DSC PC5132NB
vevôegységgel

Kompatibilis
DSC PC4164NB
vevôegységgel

Kompatibilis
DSC RF5108-433
vevôegységgel

Kompatibilis
DSC PC5320 WLS
roaming modullal
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Új Power-sorozatú központok!

Forgalmazó:

