
ALEXOR har samme stabilitet som
kablede systemer. I tillegg får du alle fordelene som 

trådløse systemer gir.

Trådløs innbruddsalarm



Alexor er en helt ny FG-godkjent trådløs innbruddsalarm med 2- veis kommunikasjon og banebrytende teknologi. 
Alexor har mulighet for opptil 32 trådløse seksjoner. Det trådløse 2-veis tastaturet har LCD-display som viser ak-
tuell status umiddelbart. Leveres med 1 stk. Proxybrikk for enkel bruk. Trådløs 2-veis håndsender viser status på 
kommando. Den trådløse utendørs sirenen har blitslys samt temperaturføler som viser dette sammen i  
betjeningspanelet sammen med klokkeslett  og dato. Opptil 16 personer kan motta alarmer eller statusmeldinger 
via SMS.
En fordel for deg som installatør og som kjenner PowerSerien er at Alexor har samme enkle programmering.

Art. nr.: 2021

ALEXOR GPRS trådløs alarmsentral:

ALEXOR har samme stabilitet som
kablede systemer. I tillegg får du alle fordelene 
som trådløse systemer gir.

• Alexor Sentralaparat
• GS2065 alarmsender SMS/GPRS (innebygd) og analog utgang
• WT5500P 2-veis trådløst betjeningspanel med  
   innebygd proxyleser
• PT8 Proxybrikke                      
• WS8904 trådløs IR-detektor 
• WS8975 trådløs magnetkontakt - mini
• Batterier og transformator 

2-veis
kommunikasjon

Innebygd alarmsender

SMS sendes til  
mobilen ved alarm

Fakta: 
• FG Godkjent trådløs innbruddsalarm (868MHz)
• 2 veis trådløs betjeningspanel med innebygd berøringsfri proxyleser
• 32 trådløse seksjoner
• 1 geografiske alarmområder
• Innebygd oppringer med PSTN og GPRS som kan sende SMS
  ved f.eks alarm og av/påslag

• Opptil 4 betjeningspanel
• Opptil 16 fjernkontroller 
• 500 hendelser lagres i minnet
• Opptil 3 trådløse sirener (utendørs eller innendørs) 
• 16 brukerkoder
• Innebygd transformator 
• 2 inng./utg. (f.eks. 1 PGM og 1 trådbasert)



Trådløst tilbehør til Alexor

WS8913 Trådløs CO-detektor

Art.nr: 1117

• Detekterer forhøyet  karbonmonoksid nivåer 
• Innebygd summer 85dB
• Intern overvåkning av feil og lav følsomhet
• Lysdiodeindikering ved alarm og feil
• Fungerer i tillegg som en frittstående detektor

WS8904 Trådløs IR-detektor

WS8904PW Trådløs husdyrdetektor

WS8945W  Trådløs magnetkontakt /
universalsender

WS8975W  Trådløs mini magnetkontakt 

WT5500 Betjeningspanel 2-veis

WT8911 Trådløs utendørssirene

WS8989 Trådløs Fjernkontroll 2-veis

WS8939W Trådløs håndsender

Alarmsender GS2065 

WS8916W Trådløs optisk røyk- og varmedetektor

WT8901 Innendørssirene

• Overvåkingsområde 15,2 x18,3 meter 
• Automatisk innkobling av gangtest 
• Batterisparefunksjon 3 minutter 

• Immun mot husdyr opptil 27 kg.
• Overvåkingsområde 15,2 x18,3 meter 
• Automatisk innkobling av gangtest 
• Batterisparefunksjon 3 minutter

•  Kan benyttes som magnetkontakt eller universalsender  
    for ekstern giver 

• Arbeidsavstand 16mm 
   O.B.S! Kun 4.8 mm tykk

• Automatisk selvtest 
• Innebygd sirene 85dB 

• 4 programmerbare knapper 

• Inkludert i Art. nr. 2021
• Overføring via GPRS til alarmsentral 
• SMS til mobilen ved alarm
• Fjernstyring av systemet med SMS 
• Full integrert
• Fjernadministrering av systemet via Internett
• Overvåking fra alarmsentral 
• Kryptert alarmoverføring
• FG Godkjent i Grad 2/3/4 
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• Stort LCD display
• 2 linjer, 16 tegn 
• Programmerbare tekster 
• 5 funksjonsknapper
• 3 nødknapper
• Viser tid, dato og temperatur (ved bruk av WT8911)

• Tydelig symboldisplay  og innebygd summer  
• 4 funksjonsknapper 
• Tastelås

• Sirene 105dB 
• Blitzlys for visuell indikering 
• Innebygd temperaturføler for visning i betjeningspanelet 
• IP34 kabinett, bør monteres under tak

• 1 alarmknapp med 2 sekunders forsinkelse 

WS8938W Trådløs Ransknapp

Art.nr: 1115

Alarmsendere

• Sirene 85dB 
• Testknapp i front 
• Varsler ved alarm, ding-dong, inn/ut passering og ved feil Alarmsender Internett/GPRS TL265GS

• Overføring via Internett og GPRS til alarmsentral
• SMS til mobilen ved alarm
• Fjernstyring av systemet med SMS 
• Full integrert
• Fjernadministrering av systemet via Internett
• Overvåking fra alarmsentral 
• Kryptert alarmoverføring
• FG Godkjent i Grad 2/3/4 
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