
2 0 1 4 / 1 5



www.pyronixpolska.pl
02 www.pyronixpolska.pl 

O nas 3
Centrala bezprzewodowa 4
Enforcer 32 WE 4

Systemy zintegrowane 8
Hybrydowe centrale PCX-46 8

Seria PCX przeznaczona do użytku komercyjnego 10

Oprogramowanie monitorujące 13
MX-MON 13

Oprogramowanie odbiorcze IP 14
Serwer IP Pyronix 14

Uniwersalny komunikator LAN i GPRS 16
IPCOM 16

Dialer głosowy sterowany automatycznie 18
V2 GSM 18

V2 TEL 20

Czujki wewnętrzne 22
Seria Colt D 22

Seria KX PIR 24

Octopus EP 27

Seria KX Dual Tech i Anti Masking 28

Czujki zbicia szkła 31
BG16DF i BG2000 31

Czujki zewnętrzne 32
XD10TTAM 32

XD15TT 34

Syreny zewnętrzne 36
Deltabell E, Plus i X 36

Invincibell E, Plus i X 36

Kontakt
Siedziba główna Pyronix
Secure House, Braithwell Way, Hellaby, 
Rotherham, South Yorkshire, S66 8QY, 
Wielka Brytania

RMKT090384

+44 (0)1709 700 100 

+44 (0)1709 533 429

export.sales@pyronix.com

www.pyronixpolska.pl

www.linkedin.com/company/pyronix

www.twitter.com/pyronix

www.facebook.com/pyronix

Spis treści



www.pyronixpolska.pl
03 www.pyronixpolska.pl 

Firma Pyronix, która świętowała swoje 25-lecie w 2011 roku, od lat jest liderem w branży zabezpieczeń. Pyronix oferuje innowacyjne 
rozwiązania w dziedzinie zabezpieczeń, a także oferuje najwyższej jakości usługi i pomoc techniczną dla swoich klientów.

Zdobyliśmy pozycję lidera rynku, ponieważ słuchaliśmy głosu naszych klientów z całego świata i rozwijaliśmy zaawansowane technologie, 
aby tworzyć produkty spełniające ich oczekiwania.

Nasze innowacyjne, opatentowane alarmowe systemy antywłamaniowe spełniają aktualne europejskie standardy i nadają się do 
zastosowania w zakładach przemysłowych, obiektach komercyjnych i prywatnych domach.

Oferujemy szerokie portfolio produktów oraz intensywnie inwestujemy w badania i rozwój, co pozwala nam stale wdrażać innowacyjne 
rozwiązania technologiczne i wytyczać ścieżkę rozwoju w branży zabezpieczeń.

Nasze produkty i technologie są projektowane i rozwijane w Wielkiej Brytanii. Posiadamy dwie fabryki: jedną w centrum kraju – Rotherhamie 
oraz drugą w Chinach. 

O nas
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Centrala bezprzewodowa

Zgodność
EN50131-1, EN50131-5-3
Stopień zabezpieczenia 2 
Klasa środowiskowa II

Enforcer to bezprzewodowy system, w skład którego wchodzi centrala 
z 32 wejściami bezprzewodowymi i 34 wejściami przewodowymi, 
uzupełniony o szeroki wybór akcesoriów bezprzewodowych. System 
Enforcer wykorzystuje dwukierunkową technologię bezprzewodową 
firmy Pyronix zapewniającą wysokie bezpieczeństwo użytkowników. 

Nadawczo-odbiorcza technologia FM 868 MHz
Zasięg w przestrzeni otwartej (1,6 km)

• 4 niezależne strefy
• 32 wejścia bezprzewodowe
• 2 wejścia przewodowe (z możliwością rozszerzenia do 34)
• 3 wyjścia przewodowe (z możliwością rozszerzenia do 19)
• 75 kodów użytkownika
• 32 dwukierunkowe bezprzewodowe piloty ze wskaźnikiem statusu
• Wbudowany czytnik zbliżeniowy
• Dziennik rejestrujący do 750 zdarzeń  

(z podaniem daty i godziny)
• Wyjście dodatkowe 12 V 
• Czas pracy baterii: 12 godzin
• Modem GSM/GPRS lub PSTN
• 25 numerów telefonu
• Zdalne sterowanie z poziomu aplikacji  

na smartfony

ENFORCER 32 WE

Certyfikowany przez IMQ
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Dwukierunkowa technologia bezprzewodowa
Każde bezprzewodowe urządzenie systemu Enforcer, w tym również czujki ruchu, pełni rolę zarówno nadajnika, jak i odbiornika. 
Bezprzewodowa technologia wykorzystana w systemie Enforcer pozwala uzyskać znaczną przewagę nad produktami jednokierunkowymi 
oraz większością bezprzewodowych produktów dwukierunkowych dostępnych na rynku: 

1) Wszystkie bezprzewodowe urządzenia identyfikują, kiedy system jest uzbrojony, a kiedy nie.

Uzbrojony: Wszystkie czujki ruchu są stale aktywne, dzięki czemu ochrona jest o wiele skuteczniejsza.

Rozbrojony: Element wykrywający ruch jest wyłączony, co pozwala oszczędzić baterie. Wszystkie czujki stale komunikują się z 
centralą za pośrednictwem komunikatów kontrolnych (zużycie energii jest przez to mniejsze).

Stan alarmowy: Gdy stan alarmowy jest aktywny, informacja o każdorazowym aktywowaniu czujek ruchu (PIR i DT) jest przesyłana 
do stacji odbiorczej alarmów (ARC) oraz do użytkownika, a także rejestrowana w dziennik zdarzeń. Jest to możliwe, ponieważ po 
aktywowaniu czujki systemu Enforcer nigdy nie przechodzą w stan uśpienia.

2) Dwukierunkowa bezprzewodowa konstrukcja systemu Enforcer umożliwia zastosowanie podwójnej kontroli dla każdej bezprzewodowej 
czujki ruchu (PIR i DT). Ta funkcja jest zazwyczaj dostępna w systemach przewodowych i jest używana w celu ograniczenia występowania 
fałszywych alarmów w kompleksowych systemach alarmowych.

Wskaźnik siły sygnału (SSI)
Jedną z głównych zalet zastosowania technologii SSI jest umożliwienie instalatorowi sprawdzenia w czasie rzeczywistym siły sygnału 
transmisji bezprzewodowej w centrali oraz na urządzeniu bezprzewodowym. 

Zapewniający bezpieczeństwo na wysokim poziomie bezprzewodowy kodowany protokół firmy Pyronix
Firma Pyronix opracowała bezprzewodowy, dwukierunkowy protokół kodowany 128-bitowym kluczem, który zapewnia maksymalne 
bezpieczeństwo komunikacji między wszystkimi bezprzewodowymi elementami systemu Enforcer.

Zdalne sterowanie przez użytkownika

System Enforcer oraz wyjścia automatyki można 
kontrolować zdalnie z poziomu smartfona 
za pomocą aplikacji SMS i GPRS. 

Aby pobrać aplikację SMS, zeskanuj kod QR.

Omówienie
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Akcesoria dla dwukierunkowego systemu bezprzewodowego Enforcer

Dwukierunkowe bezprzewodowe 
czujki zabezpieczające

Dwukierunkowe bezprzewodowe 
czujki zabezpieczające

Dwukierunkowe bezprzewodowe 
czujki bezpieczeństwa

Dwukierunkowe bezprzewodowe 
urządzenia uzbrajające

Dwukierunkowe syreny 
bezprzewodowe

KX12DT-WE
Dwukierunkowa bezprzewodowa 
czujka dualna o zasięgu 12 m

SHOCK-WE
Dwukierunkowa bezprzewodowa 
czujka wstrząsowa

KX12DQ-WE
Dwukierunkowa bezprzewodowa 
czujka PIR o zasięgu 12 m

SMOKE-WE
Dwukierunkowa bezprzewodowa 
czujka dymu

KX10DP-WE
Dwukierunkowa bezprzewodowa 
czujka PIR odporna na zwierzęta o 
zasięgu 10 m

CO-WE*
Dwukierunkowa bezprzewodowa 
czujka tlenku węgla

MC1-WE
Dwukierunkowy bezprzewodowy  
kontaktron lub nadajnik uniwersalny; 
1 kontaktron lub 1 wejście; 1 dedykowane 
wejście do informowania o wtargnięciu; 
1 kanał bezprzewodowy.

KF4-WE
Dwukierunkowy bezprzewodowy pilot 
z czterema przyciskami i diodami LED 
wskazującymi status: UZBROJONY/
ROZBROJONY/ALARM/USTERKA. Do 
każdego pilota można przypisać do 
8 różnych funkcji. 

RS2-WE
Dwukierunkowy bezprzewodowy  kontaktron, 
sterownik zamykania rolet lub nadajnik 
uniwersalny; 1 kontaktron lub 1 wejście; 1 
dedykowane wejście do informowania o 
wtargnięciu; 2 kanały bezprzewodowe.

DELTABELL-WE
Dwukierunkowa zewnętrzna syrena 
bezprzewodowa z możliwością 
podłączenia do zasilania DC/AC 12 V. 
Dostępna w różnych kolorach

LED-ARMKIT*
Dwukierunkowa bezprzewodowa 
klawiatura LED wyposażona w czytnik 
zbliżeniowy

KX15DC-WE
Dwukierunkowa bezprzewodowa 
czujka kurtynowa o zasięgu 15 m

KX25LR-WE
Dwukierunkowa bezprzewodowa 
czujka PIR o zasięgu 25 m

MC1MINI-WE
Dwukierunkowy bezprzewodowy 
kontaktron z 1 stykiem

WL-WE
Dwukierunkowa bezprzewodowa 
czujka zalania wyposażona w kabel i 
czujnik wycieku wody

MC1/SHOCK-WE
Dwukierunkowy bezprzewodowy 
kontaktron z wbudowaną czujką 
wstrząsową wyposażony w 2 kanały 
bezprzewodowe

*wkrótce w sprzedaży

Dwukierunkowa bezprzewodowa 
czujka zewnętrzna

XD10TT-WE*
Dwukierunkowa bezprzewodowa 
czujka zewnętrzna wykorzystująca 
potrójną technologię
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Akcesoria przewodowe

Przewodowe urządzenia uzbrajające

Powtarzacz

**Wszystkie produkty są dostarczane z bateriami 

PCX-LCD
Klawiatura przewodowa LCD 
z wbudowanym czytnikiem 
zbliżeniowym

Baterie zamienne**

Pozostałe akcesoria

PROGRAM URUCHAMIAJĄCY
Klucz sprzętowy aktualizacji 
oprogramowania

PCX-PROXI
Przewodowy zbliżeniowy czytnik 
tagów wewnętrzny

Ekspandery przewodowe

PCX-ROX8R8T
8-przekaźnikowy, 8-tranzystorowy 
przewodowy ekspander wyjść 
obsługujący wyjścia automatyki, 
maks. 1 na system

PCX-RIX8i
Przewodowy ekspander 
8-wejściowy, maks. 4 na system

Komunikatory cyfrowe

DIGI-1200
Modem cyfrowy PTSN 1200 b/s
ATS 2

DIGI-GSM
Modem cyfrowy GSM/GPRS 9600 b/s
GSM = ATS 2
GPRS = ATS 5

BATT-ENF8XAA
Zapasowa bateria do centrali

BATT-CR123A
Bateria CR123A do KX12DT-WE, 
KX12DQ-WE, KX10DP-WE, SMOKE-
WE, KX25LR-WE, KX15DC-WE, 
MC1MINI-WE, MC1/SHOCK-WE

BATT-CR2
Bateria CR2 do MC1-WE, WL-WE, RS1-
WE i SHOCK-WE

BATT-CR1/3N
Litowa bateria pastylkowa CR1/3N 
do KF4-WE

BATT-CR34615D
Bateria typu D CR34615 do Deltabell-
WE

PCX-PTAG
Zestaw 5 tagów zbliżeniowych 
współpracujących z wewnętrznymi 
i zewnętrznymi czytnikami 
zbliżeniowymi oraz z centralami i 
systemem Enforcer 32WE
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Systemy zintegrowane

Centrale hybrydowe PCX-46 to niewielkie centrale stopnia 2. i 3. do 
zastosowań komercyjnych z możliwością integracji z nagradzanymi 
dwukierunkowymi bezprzewodowymi urządzeniami peryferyjnymi 
systemu Enforcer lub akcesoriami przy użyciu bezprzewodowego 
ekspandera PCX-RIX32-WE.

PCX-46S
• 46-wejściowa centrala hybrydowa z możliwością dodania 

maksymalnie 32 dwukierunkowych wejść bezprzewodowych, 
stopień 2

PCX-46L
• 46-wejściowa centrala hybrydowa z możliwością dodania 

maksymalnie 32 dwukierunkowych wejść bezprzewodowych, 
stopień 3

Centrala hybrydowa PCX46

Zgodność
EN50131-1
Stopień zabezpieczenia 2
Klasa środowiskowa II

Zgodność
EN50131-1
Stopień zabezpieczenia 3
Klasa środowiskowa II

PCX-46S

PCX-46L
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Omówienie produktu 
Cechy Opis PCX 46S PCX 46L

Niezależne strefy Każde wejście można przypisać do jednej lub większej 
liczby stref 8 8

Podstrefy
Podstrefy można tworzyć, przypisując wejścia do 
czytników zbliżeniowych. Można je niezależnie uzbrajać/
rozbrajać z poziomu strefy głównej

5 5

Liczba wejść w 
systemie

Liczba wejść na płycie PCB 8 8

Maks. liczba programowalnych wejść 46 46

Maks. liczba dwukierunkowych wejść bezprzewodowych 
(przy użyciu bezprzewodowej technologii Enforcer) 32 32

Liczba 
ekspanderów 
wejść w systemie

Maks. liczba przewodowych ekspanderów wejść (RIX8i) 5 5

Maks. liczba bezprzewodowych ekspanderów wejść 
(RIX32WE) 1 (4) 1 (4)

Liczba wyjść w 
systemie

Liczba wyjść w centrali PCX 3 + 2 3 + 2

Liczba wyjść ATE w centrali PCX 10 10

Maksymalna liczba wyjść 96 96

Maksymalna liczba 
ekspanderów 
wyjść

Maksymalna liczba ekspanderów wyjść (ROX8R8T) 4 4

Kody użytkownika Maks. liczba kodów użytkownika w systemie 100 100

Komunikacja Contact ID, SIA poziom 3 i UDL przez modem  
Komunikacja IP/
GPRS* Contact ID IP, SIA poziom 3 IP i UDL przez IP  
Urządzenia 
uzbrajające

Klawiatury LCD, wewnętrzne i zewnętrzne czytniki 
zbliżeniowe 6 6

Wewnętrzny i 
zewnętrzny czytnik 
zbliżeniowy

Pozwala użytkownikowi uzbroić/rozbroić system, 
kontrolować otwarcie drzwi oraz zastosować kontrolę 
dostępu

 

Zasilanie Wydajność zasilacza i maks. pojemność akumulatora 1,5 A/7 Ah 2 A/17 Ah

Zgodność Certyfikowano zgodnie z normą EN w IMQ — Security 
systems

EN50131 
stopień 2

IMQ

EN50131 
stopień 3

IMQ

*Moduł LAN wkrótce w sprzedaży

4x
PCX-ROX8R8T

4x
PCX-RIX8i

5x
PCX-PROX/INT

5x
PCX-PROX/EXT

6x
PCX-FLUSHC

6x
PCX-LCD/EX

PCX 46S PCX 46L

(MAKS=6)

PCX RIX32-WE

Centrale PCX46 są w pełni obsługiwane przez 
aplikacje SMS i GPRS na smartfony
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Systemy zintegrowane

Centrale serii PCX posiadają od 8 do 280 wejść i mogą zostać 
wykorzystane w nowych i modernizowanych instalacjach. 
Centrale PCX do użytku komercyjnego nadają się do większości 
zastosowań przemysłowych i komercyjnych. 

PCX 162i 
• Centrala hybrydowa: 8 – 162 wejść
PCX 280i IP
• Centrala przewodowa IP: 8 – 280 wejść

Seria PCX przeznaczona do użytku komercyjnego

Zgodność
EN50131-1
Stopień zabezpieczenia 3
Klasa środowiskowa II Certyfikowany przez IMQ
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Cechy Opis PCX 162i PCX 280i IP

Niezależne strefy Każde wejście można przypisać do jednej lub większej 
liczby stref 12 14

Podstrefy
Podstrefy można tworzyć, przypisując wejścia do 
czytników zbliżeniowych. Można je niezależnie 
uzbrajać/rozbrajać z poziomu strefy głównej

15 29

Liczba wejść w 
systemie

Liczba wejść na płycie PCB 8 8

Maks. liczba programowalnych wejść 162 280

Maks. liczba wejść inercyjnych (strefy szybkie) 152 248

Maks. liczba dwukierunkowych wejść 
bezprzewodowych 96 

Liczba 
ekspanderów 
wejść w systemie

Maks. liczba przewodowych ekspanderów wejść (RIX8i) 18 30

Maks. liczba bezprzewodowych ekspanderów wejść 
(RIX32WE) 3 

Liczba wyjść w 
systemie

Liczba wyjść w centrali PCX 4 4

Liczba wyjść ATE w centrali PCX 10 10

Maksymalna liczba wyjść 204 380

Liczba 
ekspanderów wyjść Maksymalna liczba ekspanderów wyjść (ROX16R) 8 8

Kody użytkownika Maks. liczba kodów użytkownika w systemie 200 500

Komunikacja Contact ID, SIA Level 3 i UDL przez modem  
Komunikacja IP/
GPRS Contact ID IP, SIA Level 3 IP i UDL przez IP  

Urządzenia 
uzbrajające

Klawiatury LCD, wewnętrzne i zewnętrzne czytniki 
zbliżeniowe 16 29

Wewnętrzny i 
zewnętrzny czytnik 
zbliżeniowy

Pozwala użytkownikowi uzbroić/rozbroić system, 
kontrolować otwarcie drzwi oraz zastosować kontrolę 
dostępu

 

Pełna diagnostyka 
elektryki

Wszystkie wyniki diagnostyki kalibrowanej można 
odczytać na centrali oraz w oprogramowaniu UDL za 
pośrednictwem modemu lub połączenia IP

 

Zgodność Certyfikowano zgodnie z normą EN w IMQ – Security 
systems

EN50131 
stopień 3

IMQ

EN50131 
stopień 3

IMQ

Omówienie produktu

8x
PCX-ROX8R8T

18x
PCX-RIX8i PCX-PROX/INT PCX-PROX/EXTPCX-FLUSHC PCX-LCD/EX

PCX 162i

(MAKS=16)

3x PCX RIX32-WE
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Urządzenia uzbrajające Ekspandery Modemy

Inne

Oprogramowanie

PCX-RIX8i
8-wejściowy ekspander z funkcją 
szybkich wejść

PCX-LCD
Klawiatura LCD ze zintegrowanym 
czytnikiem zbliżeniowym, 2 wejścia 
i 1 wyjście

PCX-RIX32-WE
32-wejściowy, dwukierunkowy 
bezprzewodowy ekspander 
pozwalający wykorzystać 
bezprzewodowe akcesoria systemu 
Enforcer

PCX-FLUSHSC
Montowana podtynkowo, wysokiej 
jakości metalowa klawiatura LCD w 
chromowanej, matowej obudowie. 
Wyposażony w czytnik, 2 wejścia i 
1 wyjście

PCX-RIX8+PSU
8-wejściowy moduł ekspandera 
wyposażony w inteligentny zasilacz 
1,5 A z 4 ustawieniami zarządzania 
zasilaniem

PCX PROXI
Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy z 
2 wejściami/wyjściami

PCX-ROX8R8T
8-przekaźnikowy, 8-tranzystorowy 
przewodowy ekspander wyjść 

PCX-PROX/EXT
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy, 
klasa szczelności: IP65

PCX-ROX16R PSU
16-przekaźnikowy moduł wyjść 
wyposażony w inteligentny zasilacz 
1,5 A

PCX-DIGI+ARM
Cyfrowa karta modemowa ATS 2 
1200 b/s

PCX-PTAG
Zestaw 5 tagów zbliżeniowych 
współpracujących z wewnętrznymi 
i zewnętrznymi czytnikami 
zbliżeniowymi oraz z klawiaturami

PCX-RS232L
RS232 – kabel umożliwiający 
podłączenie do komputera i 
programowanie

Moduł GPRS
Wykorzystywany do przesyłania 
alarmów za pośrednictwem IP, przy 
użyciu techniki GPRS lub głównego 
kanału komunikacji. Stosowany w 
wersjach IP centrali PCX280i IP, model 
ATS 5

Akcesoria do centrali PCX

Pobieranie oprogramowania PCX 
UDL 
http://www.pyronix.com/download-
pcxudl.php

DIGI-GSM
Modem cyfrowy GSM/GPRS 9600 b/s 
GSM = ATS 2
GPRS = ATS 5 

Aplikacja na smartfona
Pobieranie aplikacji SMS
Zeskanuj kod QR, aby pobrać 
aplikację SMS pozwalającą sterować 
wyjściami automatyki i systemem 
zabezpieczeń w domu
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Oprogramowanie monitorujące

MX-MON to opracowane przez firmę Pyronix oprogramowanie 
monitorujące, które współpracuje z odbiornikami cyfrowymi, 
oprogramowaniem Pyronix IP Server, siecią MX-485, a także (w razie 
potrzeby) z modemem US Robotics, używając protokołu PC Pyronix 
dostępnego we wszystkich centralach z serii Matrix. 

• Wybór baz danych Access lub SQL
• Możliwość połączenia z nieograniczoną liczbą operatorów
• Elastyczna funkcja raportowania
• Programowalne klawisze F1-F12 dedykowane rozwiązywaniu 

zdarzeń
• Programowalny poziom dostępu dla każdego operatora
• Programowalne alarmy dźwiękowe dla każdej grupy zdarzeń
• Programowalny przewidywany harmonogram otwarcia/zamknięcia 

dla każdego konta
• Maks. 9 poziomów mapy dla każdego konta
• Obsługuje protokoły automatyzacji SK Extended, MLR2, Ademco 

685 oraz Pyronix IP
• Darmowe aktualizacje

Oprogramowanie MX-MON jest zabezpieczone sprzętowym kluczem 
USB

Oprogramowanie MX-MON można pobrać, otwierając poniższy link: 
www.pyronix.com/download-mxmon.php

MX-MON – rozwiązanie monitorowania
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Oprogramowanie odbiorcze IP

Gdy oprogramowanie PIP zostanie zainstalowane na komputerze-serwerze, 
utworzony zostaje odbiornik IP działający jako bramka komunikacji między 
centralami IP a oprogramowaniem monitorującym centrum odbiorczego 
alarmów. Oprogramowanie Pyronix IP Server to bardzo uniwersalne 
rozwiązanie modułowe gwarantujące następujące korzyści: 
Komunikacja jest w całości szyfrowana z użyciem protokołu 128 SSL
• Moduł serwera logowania

Ten moduł jest wykorzystywany, aby zarejestrować centrale Pyronix IP 
oraz IP COM na serwerze Pyronix PIP.

• Moduł serwera UDL
Możliwe jest również zdalne programowanie i utrzymywanie systemów 
IP za pośrednictwem serwera UDL, który jest utrzymywany przez firmę 
Pyronix. Jest to darmowa usługa dla instalatorów dostępna na stronie: 
www.alarmIP.net.

• Moduł serwera odpytywania i alarmu
Można zaprogramować częstotliwość, z jaką sprawdzany jest stan sieci 
IP. Początkowa wartość wynosi 10 sekund.

• Moduł serwera automatyzacji
Ten moduł jest używany do nawiązania połączenia między serwerem 
PIP a oprogramowaniem monitorującym firmy zewnętrznej. Protokoły 
automatyzacji używane przez serwer PIP to MLR2, SK Extended, Ademco 
685 oraz MX MON.

• Moduł oprogramowania zarządzającego

Oprogramowanie Pyronix IP Server jest zabezpieczone sprzętowym kluczem 
USB
Oprogramowanie Pyronix IP Server można pobrać, korzystając z poniższego 
linku: 
www.pyronix.com/download-pip.php

Oprogramowanie Pyronix IP Server (PIP)
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PCX IP lub IPCOM 
umożliwiający 
dwuścieżkowe 
nadawanie sygnału 
LAN/GPRS

Programowanie instalatora UDL 
zarejestrowanego w www.alarmip.net

Do jednego programu Pyronix IP Server można podłączyć maksymalnie 3000 central PCX lub IP COM. Aby podłączyć maksymalną liczbę 
central IP do jednego serwera PIP, moduły odpytywania i logowania powinny być zainstalowane na osobnych komputerach-serwerach 
wyposażonych w odpowiednią ilość pamięci RAM.

Każdy moduł serwera może użyć więcej niż czterech adresów IP, aby nawiązywać połączenia: po dwa dla serwera głównego i zapasowego. 
Ważną cechą systemu jest to, że zarządza on kanałami LAN i GPRS. W obrębie jednego serwera możliwe jest zaprogramowanie maksymalnie 
16 różnych dostawców usług GPRS, dzięki czemu stacja monitorująca nie jest ograniczona tylko do jednego dostawcy GPRS.

Na potrzeby uproszczonej konfiguracji wszystkie moduły oprogramowania Pyronix IP Server można również zainstalować na jednym 
komputerze PC (laptopie) pod jednym adresem IP.

Omówienie

Centrum odbiorcze alarmów (ARC)
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Uniwersalny komunikator LAN i GPRS
IPCOM 

IPCOM to uniwersalny, samodzielny moduł IP używany do nawiązywania 
komunikacji IP z większością central oferowanych przez różnych 
producentów. Posiada również 3 wyjścia i 16 wejść alarmu, które mogą 
monitorować działające przez 24 godziny na dobę czujki  gazu, tlenku 
węgla, wycieku wody i inne.

Kompatybilny z centralami innych producentów dzięki interfejsowi 
przechwytywania linii telefonicznej

• Samodzielny moduł komunikacji IP
• Dwuścieżkowa komunikacja IP: LAN, WAN i GPRS
• Może zostać również użyty jako pojedyncza ścieżka LAN, WAN lub 

GPRS
• Dynamiczny lub statyczny adres IP
• 16 wejść alarmu
• 3 programowalne wyjścia
• Szyfrowanie danych z użyciem protokołu 128 SSL
• Programowalna częstotliwość odpytywań serwera PIP
• Możliwość programowania z poziomu dowolnego panelu PCX lub 

oprogramowania PC
• Zgodny z sygnalizowaniem stopnia 4

Zgodność
Do użytku w systemach zgodnych z EN50131-1 
Stopień zabezpieczenia 3, stopień sygnalizowania 4
Klasa środowiskowa II
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Cechy Opis

Uniwersalny komunikator IP LAN 
i GPRS

IPCOM jest wyposażony w interfejs przechwytywania linii telefonicznej, dzięki czemu jest kompatybilny z każdą centralą alarmową.. IPCOM 
konwertuje protokoły Contact ID, CIA Level 3 i Fast Format przesyłane przez komunikator PSTN do wersji IP, a następnie wysyła je na serwer 
PIP.

Dwuścieżkowe nadawanie 
sygnału Wszystkie zdarzenia są przesyłane przy użyciu 2 kanałów komunikacji LAN i GPRS. Kanały główne i pomocnicze są programowalne.

Dynamiczny adres IP IPCOM nie wymaga statycznego adresu IP do komunikacji z serwerem PIP. Można go podłączyć, używając dynamicznego adresu IP, co jest o 
wiele łatwiejszym, tańszym i bardziej dostępnym rozwiązaniem.

Możliwość zaprogramowania 
z poziomu centrali PCX lub 
oprogramowania PC

IPCOM można programować pod podłączeniu centrali PCX lub z poziomu dedykowanego oprogramowania PC.

128-bitowe szyfrowanie danych Dzięki 128-bitowemu szyfrowaniu danych zgodnie z obowiązującym w branży protokołem SSL transmisja danych zawsze przebiega 
bezpiecznie.

Protokoły komunikacji Contact ID, SIA Level 3 i Ademco Fast Formats.

Programowalna częstotliwość 
sprawdzania stanu sieci

Integralność systemu nigdy nie jest zagrożona dzięki stałej dwukierunkowej kontroli sieci i powiadamianiu o usterkach dotyczących kanałów 
komunikacji. Częstotliwość kontroli sieci można programować. Początkowa (minimalna) wartość to 10 sekund.

Automatyczne aktualizacje Wszystkie nowe aktualizacje IPCOM można pobrać przez Internet.

Omówienie produktu
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Dialer głosowy GSM sterowany automatycznie

System wybierania głosowego GSM i wybierania SMS, monitorowanie 
urządzeń i zdalne sterowanie nimi pozwala na nadzorowanie i 
sterowanie urządzeniami firm zewnętrznych za pomocą telefonu 
komórkowego.

• 6 programowalnych wejść (z możliwością rozszerzenia do 14)
• 4 programowalne wyjścia (z możliwością rozszerzenia do 52)
• 9 numerów telefonu zdefiniowanych przez użytkownika
• Od 6 do 14 głosowych komunikatów alarmowych
• Od 6 do 14 wiadomości SMS dotyczących alarmu/przywracania
• Pełna dwukierunkowa komunikacja bezdotykowa 
• Wbudowany mikrofon i głośnik
• Zdalny mikrofon i wyjścia głośnika
• Zdalne sterowania wyjściami za pośrednictwem menu głosowego 

użytkownika i poleceń SMS
• Może być używany jak standardowy telefon
• Automatyczne rozpoznawanie numeru telefonu (CLIP)
• Dziennik rejestrujący do 256 zdarzeń  

(z podaniem daty i godziny)
• Antena zewnętrzna

V2 GSM
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Cechy Opis

6-14 wejść Wejścia można zaprogramować tak, aby były aktywowane po zmianie stanu lub napięcia.

Alarmowe komunikaty głosowe Dla każdego wejścia alarmu można nagrać 10-sekundowy komunikat głosowy. Można również nagrać 20-sekundowy komunikat wspólny.  
Po wystąpieniu alarmu wejścia komunikat ten zostanie przesłany razem z każdym komunikatem głosowym wejścia alarmu.

Wiadomości SMS dotyczące 
alarmu i przywracania

Dla każdego wejścia alarmu można utworzyć wiadomości SMS o długości 160 znaków. Można również utworzyć wiadomości SMS 
przywracania dla każdego wejścia alarmu.

4-52  wyjścia
Wyjścia można wykorzystywać do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak automaty, silniki, urządzenia awaryjne, alarmy domowe, 
bramy, oświetlenie itp. Wyjściami można sterować za pomocą panelu, wiadomości SMS, rozpoznawania numeru (CLIP) lub menu głosowego 
użytkownika.

Automatyczne rozpoznawanie 
numeru telefonu (CLIP) Umożliwia sterowanie wyjściami po wykonaniu połączeniu z numeru bez potrzeby odbierania tego połączenia (CLIP).

Menu głosowe zdalnego 
sterowania Otwórz menu głosowe użytkownika, aby odsłuchać lub nagrać wiadomości, sterować wyjściami, sprawdzić stan urządzeń itp.

Polecenia SMS zdalnego 
sterowania Wyślij komunikaty SMS, aby zmienić numery telefonu, sterować wyjściami, sprawdzić stan poszczególnych wejść i urządzeń zewnętrznych.

Zdalny głośnik i mikrofon Słuchaj i mów zdalnie, używając wbudowanego lub zdalnego głośnika i mikrofonu.

Testowe połączenia 
sprawdzające

Ta funkcja pozwala ograniczyć koszty regularnych połączeń testowych, ponieważ będą one wykonywane tylko wtedy, gdy system V2 nie 
wykona połączenia w ustalonym czasie.

Wykonywanie wychodzących 
połączeń głosowych System V2 GSM można wykorzystać do wykonywania połączeń wychodzących tak, jak w przypadku standardowego telefonu. 

Dziennik zdarzeń W pamięci można zapisać maksymalnie 256 zdarzeń z podaną datą i godziną

Wykrywanie zakłóceń odbioru Funkcja wykrywania zakłóceń odbioru pozwala systemowi V2 GSM na zgłaszanie tego typu zdarzeń użytkownikowi. Aby włączyć tę funkcję, 
wymagane są dwa systemy V2 GSM: jeden ustawiony jako Master, a drugi jako Slave.

Ostrzeżenie o niskim stanie 
konta

System V2 GSM automatycznie przekaże każdą wiadomość SMS wysłaną przez dostawcę usługi na jeden z zaprogramowanych przez 
użytkownika numerów telefonu, np.: informacje o niskim stanie konta lub inna wiadomość wysłaną przez dostawcę usługi. 

Omówienie produktu
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Dialer głosowy PTSN sterowany automatycznie

System wybierania głosowego, monitorowanie urządzeń i sterowanie 
nimi w obrębie sieci PTSN pozwala na nadzorowanie i zdalne 
przełączanie urządzeń firm zewnętrznych za pomocą telefonu 
komórkowego.

• 6 programowalnych wejść 
• 4 programowalne wyjścia 
• 9 numerów telefonu zdefiniowanych przez użytkownika
• 6 głosowych komunikatów alarmowych
• Częściowa dwukierunkowa komunikacja bezdotykowa 
• Wbudowany mikrofon i głośnik
• Zdalne sterowanie wyjściami za pośrednictwem menu głosowego 

użytkownika 
• Może być używany jak standardowy telefon
• Dziennik rejestrujący do 256 zdarzeń 

V2 TEL 
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Cechy Opis

6 wejść Wejścia można zaprogramować tak, aby były aktywowane po zmianie stanu wejścia lub napięcia.

Alarmowe komunikaty głosowe Dla każdego wejścia alarmu można nagrać 10-sekundowy komunikat głosowy. Można również nagrać 20-sekundowy komunikat wspólny.  
Po wystąpieniu alarmu wejścia komunikat ten zostanie przesłany razem z każdym komunikatem głosowym wejścia alarmu.

4 wyjścia Wyjścia można wykorzystywać do sterowania urządzeniami zewnętrznymi takimi jak automaty, silniki, urządzenia awaryjne, alarmy domowe, 
bramy, oświetlenie itp. Wyjściami można sterować za pomocą panelu lub menu głosowego użytkownika.

Menu głosowe zdalnego 
sterowania Otwórz menu głosowe, aby odsłuchać lub nagrać wiadomości, sterować wyjściami, sprawdzić stan urządzeń itp.

Testowe połączenia 
sprawdzające

Ta funkcja pozwala ograniczyć koszty regularnych połączeń testowych, ponieważ będą one wykonywane tylko wtedy, gdy system V2 TEL nie 
wykona połączenia w ustalonym czasie.

Wykonywanie wychodzących 
połączeń głosowych System V2 TEL można wykorzystać do wykonywania połączeń wychodzących tak, jak w przypadku standardowego telefonu. 

Dziennik zdarzeń W pamięci można zapisać maksymalnie 256 zdarzeń.

Omówienie produktu
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Wewnętrzne czujki PIR

Nowe modele Colt10DL i Colt10DP charakteryzują się niewielkimi 
wymiarami i jednocześnie dużą wydajnością. Oba modele wykorzystują 
technologię odporności na zwierzęta o masie do 10 kg, a także są 
wyposażone w niskoszumowy podwójny element pyroelektryczny, 
obudowę z tworzywa ABS oraz szczelną optykę. Seria czujników Colt D jest 
przeznaczona do użytku w domach i niewielkich obiektach komercyjnych. 

Colt10DP
Cyfrowa czujka wolumetryczna o zasięgu 10 m, odporna na zwierzęta
• Cyfrowa technologia IFT
• Cyfrowa kompensacja temperatury
• Opcja automatycznego ustawiania czułości (Digital High, Auto, Pet) 

(Wysoka, Auto, Zwierzęta)
• Odporność na zwierzęta o masie do 10 kg
• Szczelna optyka
• Tworzywo ABS

Colt10DL
Czujka wolumetryczna typu Digi-logic (logika przetwarzania cyfrowego) 
o zasięgu 10 m, odporna na zwierzęta
• Technologia cyfrowego przetwarzania sygnału
• Automatyczna kompensacja temperatury
• Regulacja ustawień czułości  

(PC1, PC2, Zwierzęta)
• Odporność na zwierzęta  

o masie do 10 kg
• Szczelna optyka
• Tworzywo ABS

Seria Colt D

10 kg10 kg
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Omówienie produktu/schematy soczewkiOmówienie produktu/schematy soczewki
Cechy Opis Colt10DL Colt10DP
Czujka wolumetryczna o zasięgu 10 m Zasięg 10 m idealnie sprawdza się w przypadku zabezpieczania pomieszczeń, biur itp.  

Digi Logic (logika przetwarzania cyfrowego) 

Logika przetwarzania cyfrowego to nowoopracowany typ przetwarzania sygnału, gdzie czas narastania sygnału 
jest cyfrowo analizowany w stosunku do stanu biernego, porównując czas narastania i spadku sygnału czujnika PIR. 
Czujka potrafi rozróżnić powolne, zmienne sygnały generowane przez wolny przepływ powietrza lub zwierzęta oraz 
szybko narastające sygnały generowane przez ruchy intruza. 

 

Digital Independent Floating Thresholds 
(DIFT) (cyfrowe, niezależne zmienne progi 
alarmowe)

Ta opatentowana przez firmę Pyronix technologia pozwala czujnikowi reagować na zmiany otoczenia poprzez 
cyfrową regulację poziomów czułości stosownie do zakłóceń z otoczenia. Pozwala ona również na wykorzystanie 
inteligentnej technologii odporności na zwierzęta, która analizuje różnicę między sygnałem generowanym przez 
zwierzę i intruza (masa zwierzęcia nie może przekraczać 10 kg).

 

Odporność na zwierzęta Czujki są odporne na zwierzęta o masie do 10 kg.  
Automatyczna kompensacja temperatury

Gdy produkt jest wykorzystywany w środowisku o wysokiej temperaturze, technologia ta automatycznie dostosowuje 
czułość czujki, zapewniając jego odpowiedni zasięg, nawet jeśli temperatura pomieszczenia jest prawie taka sama jak 
temperatura zewnętrzna ciała.

 

Cyfrowa kompensacja temperatury
Gdy produkt jest wykorzystywany w środowisku o wysokiej temperaturze, technologia ta cyfrowo dostosowuje 
czułość czujki, zapewniając jego odpowiedni zasięg, nawet jeśli temperatura pomieszczenia jest prawie taka sama jak 
temperatura zewnętrzna ciała.

 
Regulacja ustawień czułości Regulacja ustawień czułości w przypadku instalacji w nieprzyjaznym środowisku.  
Opcja automatycznego ustawiania czułości Czujka automatycznie ustawia poziom czułości w zależności od warunków otoczenia.  
Szczelna optyka Ochrona czujnika pyroelektrycznego przed owadami, ruchami powietrza oraz przed refleksami światła pochodzącymi 

z obudowy czujki.  
Tworzywo ABS 3-mm wykończenie z połyskiem pozwalające ograniczyć wpływ elektrostatyki na czujkę PIR.  
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Colt10DL - Colt10DP Opcjonalny uchwyt montażowy
Soczewka wolumetryczna 
o zasięgu 10 m 

Soczewka 5 Zabezpieczone wsporniki dostępne dla modeli Colt10DL i Colt10DP umożliwiają 
łatwy montaż na ścianie lub pod sufitem.

Uchwyt do 
montażu pod 
sufitem 

Uchwyt do 
montażu na 
ścianie 

wolumetryczna 90°
78 wiązek detekcji
5 płaszczyzn
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Wewnętrzne czujki PIR

Seria czujek KX PIR wykorzystuje najnowsze opatentowane przez firmę 
Pyronix technologie detekcji PIR, takie jak IFT i Blue Wave. Seria czujek 
KX PIR jest przeznaczona do użytku w domach i niewielkich obiektach 
komercyjnych. W skład zestawu wchodzą uchwyty do montażu na 
ścianie i pod sufitem. 

KX15ED
• Wolumetryczna czujka PIR

KX15DD
• Cyfrowa wolumetryczna czujka PIR

KX15DQ
• Cyfrowa poczwórna wolumetryczna czujka PIR

KX18DC
• Cyfrowa dalekosiężna, kurtynowa czujka PIR

KX10DP
• Cyfrowa wolumetryczna czujka PIR odporna na zwierzęta

Seria KX PIR

Zgodność
EN50131-1
Stopień zabezpieczenia 2
Klasa środowiskowa II Certyfikowany przez IMQ

25 kg
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Omówienie produktu
Cechy Opis KX15ED KX15DD KX15DQ KX18DC KX10DP

Czujka wolumetryczna o 
zasięgu 15 m

Zasięg 15 m przy kącie detekcji 90°. Idealnie sprawdza się w przypadku zabezpieczania 
pomieszczeń, biur itp.     

Czujka kurtynowa o zasięgu 
18 m

Kurtyna pionowa o zasięgu detekcji 18 m. Idealnie sprawdza się w przypadku 
zabezpieczania okien o dużej powierzchni.     

Czujka o zasięgu 30 m Zasięg detekcji 30 m. Idealnie sprawdza się w długich, wąskich pomieszczeniach i 
korytarzach.     

Czujka wolumetryczna o 
zasięgu 10m, odporna na 
zwierzęta

Inteligentna technologia odporności na zwierzęta analizuje różnicę między sygnałem 
generowanym przez intruza i zwierzę. Zasięg detekcji wynosi 10 m, a masa zwierzęcia nie 
może przekraczać 24 kg.

    
Możliwość wyboru 
rezystorów EOL

Dostępne oporniki EOL dla modelu KX to: 6K8, 5K6, 4K7, 2K2, 1K dla alarmu, a dla sabotażu 
5K6, 4K7, 2K2, 1K. Możliwość współpracy z większością central na rynku.     

Technologia Blue Wave (BWT)

Ta technologia zwiększa odporność czujki na szum podczerwieni pochodzący z otoczenia. 
Technologia BWT składa się z dwóch głównych elementów: 1). Trójwymiarowy system 
optyczny pozwala idealnie skupić sygnał podczerwieni na czujniku pyroelektrycznym. 2). 
Otrzymane informacje są przetwarzane przez wydajne oprogramowanie mikroprocesora. 
Takie połączenie pozwala zmniejszyć siłę sygnału podczerwieni, zapewniając większą 
odporność czujnika.

    

Funkcja automatycznego 
ustawiania czułości Czujka automatycznie ustawia poziom czułości w zależności od warunków otoczenia.     
Ustawianie czułości W zależności od warunków otoczenia poziom czułości  w czujce można ustawić na High 

(wysoki) lub Low (niski).     
Cyfrowa kompensacja 
temperatury

Ta technologia cyfrowo dostosowuje czułość czujnika w środowisku o wysokiej 
temperaturze, zapewniając jego odpowiedni zasięg, nawet jeśli temperatura pomieszczenia 
jest prawie taka sama, jak temperatura zewnętrzna ciała wynosząca 37ºC.

    

Automatyczna kompensacja 
temperatury

Ta technologia automatycznie dostosowuje czułość czujki w środowisku o wysokiej 
temperaturze, zapewniając jego odpowiedni zasięg, nawet jeśli temperatura pomieszczenia 
jest prawie taka sama, jak temperatura zewnętrzna ciała wynosząca 37ºC.

    

Zabezpieczone uchwyty Wyposażony w uchwyty do montażu na ścianie i pod sufitem, które zapewniają dostęp do 
maks. dwóch kabli 8-żyłowych (zestaw z  łącznikiem sabotażowym dostępny opcjonalnie).     

Szczelna optyka Chroni czujnik pyroelektryczny przed owadami oraz ruchami powietrza.     
Tworzywo ABS 3 mm wykończenie z połyskiem ograniczające wpływ elektrostatyki na czujkę PIR.     

Zgodność
Certyfikowano zgodnie z normą EN50131-2-2:2008, EN50130-4:1995 + A1:1998 +

A2:2003 w IMQ - Security systems.

EN50131
stopień 2

EN50131 
stopień 2

CA12.01171

EN50131
stopień 2

CA12.01172

EN50131
stopień 2

CA12.01174

EN50131
stopień 2

CA12.01173
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Schematy soczewek
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Wewnętrzne, sufitowe czujki PIR

Octopus EP to montowana  pod sufitem czujka zapewniająca 
360-stopniowy zasięg detekcji. Używa ona unikalnego poczwórnego 
zespolonego czujnika PIR współpracującego ze specjalnie 
zaprojektowaną soczewką o zasięgu 360 stopni, co pozwala osiągnąć 
szczegółowy zasięg detekcji wolumetrycznej.

• Zasięg detekcji soczewki: 360°
• Montowany pod sufitem
• Poczwórny zespolony czujnik pyroelektryczny
• Zasięg detekcji: obszar o średnicy 12 m
• Wysokość montażu do 4 m
• Opatentowany system Independent Floating Thresholds (IFT) 

(niezależne, zmienne progi alarmowe)
• Automatyczna kompensacja temperatury
• Regulacja ustawień czułości
• Szczelna optyka 
• Tworzywo ABS

Octopus EP 

*
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Wewnętrzne czujki dualne DT

Seria czujek KX DT wykorzystuje najnowsze opatentowane przez firmę 
Pyronix technologie detekcji DT, takie jak Blue Wave i Anti-Masking. 
Seria czujników KX DT jest przeznaczona do użytku w domach oraz 
niewielkich obiektach przemysłowych i komercyjnych. 

KX15DT
• Cyfrowa wolumetryczna czujka dualna PIR i mikrofala w jednym 

KX10DTP
• Cyfrowa wolumetryczna czujka dualna PIR i mikrofala w jednym, 

odporna na zwierzęta  

KX15DTAM
• Cyfrowa wolumetryczna czujka dualna PIR i mikrofala w jednym z 

zaawansowaną technologią antymaskingu

Seria KX - technologia dualna

Zgodność
EN50131-1
Stopień zabezpieczenia 3                           
Klasa środowiskowa II

Zgodność
EN50131-1
Stopień zabezpieczenia 2                           
Klasa środowiskowa II

KX15DT/KX10DTP KX15DTAM

Certyfikowany przez IMQ

25 kg
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Cechy Opis KX15DT KX10DTP KX15DTAM
Wolumetryczna o zasięgu 10 m, 
odporna na zwierzęta Czujka wolumetryczna o zasięgu 10 m, odporny na zwierzęta o masie do 25 kg   
Czujka wolumetryczna o zasięgu 
15 m Zasięg 15 m przy kącie detekcji 90°. Idealnie sprawdza się w przypadku zabezpieczania pomieszczeń, biur itp.   
Czujka kurtynowa o zasięgu 18 m Kurtyna pionowa o zasięgu detekcji 18 m. Idealnie sprawdza się w przypadku zabezpieczania okien o dużej powierzchni.   
Czujka o zasięgu 30 m Zasięg detekcji 30 m. Idealnie sprawdza się w długich, wąskich pomieszczeniach i korytarzach.   
Detekcja maskowania Używana w środowisku, gdzie może istnieć znaczne ryzyko zasłonięcia czujnika PIR i/lub MW. Obszar przed czujką KX15DTAM 

jest stale monitorowany. Gdy obszar ten zostanie zakłócony, włączona zostanie procedura antymaskowania.   

Niezależny przekaźnik maskowania

Gdy jeden z elementów zostanie zasłonięty, czujnik KX15DTAM przejdzie w tryb błędu maskowania. Uruchomi się przekaźnik 
maskowania i alarmu. Dzięki tej funkcji czujki można używać w systemach 3 stopnia takich jak seria PCX, gdzie do wykrycia 
alarmu/sabotażu/maskowania lub usterki wymagane jest tylko jedno wejście. Można również zaprogramować czujkę w taki 
sposób, aby przekaźnik maskowania uruchamiał się tylko w przypadku maskowania. W tym wypadku przekaźnik maskowania 
powinien być podłączony do osobnego wejścia centrali.

  

Możliwość wyboru rezystorów EOL Dostępne oporniki EOL dla modelu KX to: 6K8, 5K6, 4K7, 2K2, 1K dla alarmu, a dla sabotażu: 5K6, 4K7, 2K2, 1K. Możliwość 
współpracy z większością central na rynku.   

Technologia AND/OR Tryb AND działa jak standardowa podwójna czujka, a tryb OR włącza funkcję wykrywania mikrofal w środowisku, gdzie 
istnieje ryzyko zablokowania pracy czujki PIR.   

Technologia Blue Wave (BWT)

Ta technologia zwiększa odporność czujki na szum podczerwieni pochodzący z otoczenia. Technologia BWT składa się 
z 2 głównych elementów: 1). Trójwymiarowy system optyczny pozwala idealnie skupić sygnał podczerwieni na czujniku 
pyroelektrycznym. 2). Otrzymane informacje są przetwarzane przez wydajne oprogramowanie mikroprocesora. Takie 
połączenie pozwala zmniejszyć siłę sygnału podczerwieni, zapewniając większą odporność czujki.

  

Funkcja automatycznego ustawiania 
czułości Czujnik automatycznie ustawia poziom czułości w zależności od warunków otoczenia.   

Cyfrowa kompensacja temperatury
Gdy produkt jest wykorzystywany w środowisku o wysokiej temperaturze, technologia ta cyfrowo dostosowuje czułość 
czujki, zapewniając jego odpowiedni zasięg, nawet jeśli temperatura pomieszczenia jest prawie taka sama, jak temperatura 
zewnętrzna ciała wynosząca 37ºC.

  
Aktywny test samosprawdzający W przypadku braku aktywacji po okresie 5 godzin włączona zostanie procedura samotestowania czujnika PIR i mikrofalowego.   
Potrójny wskaźnik LED Mikrofale – pomarańczowy. PIR – zielony. Alarm – niebieski. Maskowanie – migający niebieski (KX15DTAM).   
Częstotliwości mikrofal 3 różne pasma częstotliwości pozwalają uniknąć zakłóceń między czujnikami zainstalowanymi w tym samym pomieszczeniu.   
Szczelna optyka Chroni czujnik pyroelektryczny przed owadami oraz ruchami powietrza, a także przed refleksami światła pochodzącego z 

obudowy czujki..   
Tworzywo ABS 3 mm wykończenie z połyskiem ograniczające wpływ elektrostatyczny na czujnik PIR.   

Zgodność Certyfikowano zgodnie z normą EN50131-2-4:2008, EN50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 w IMQ - Security systems
EN50131
stopień 2

CA12.01175

EN50131
stopień 2

CA12.01175

EN50131
stopień 3

CA12.01176

Omówienie produktu
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Schematy soczewek
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7 płaszczyzn

POKRYCIE POZIOME

POKRYCIE POZIOME

POKRYCIE PIONOWE

POKRYCIE PIONOWE

7°
46 wiązek detekcji
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20°
24 wiązek detekcji
6 płaszczyzn
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Czujki zbicia szkła

Czujki zbicia szkła z serii BG wykrywają poziomy częstotliwości 
generowane przez rozbijane szkło. Detekcja przebiega dwuetapowo: 1) 
Detekcja wysokiej częstotliwości rozbijania. 2) Detekcja początkowej, 
niskiej częstotliwości uderzenia. Ten dwuetapowy proces detekcji 
sprawia, że czujniki z serii BG nie są podatne na fałszywe alarmy, a przy 
tym zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

• Zakres detekcji 6 m w polu 360°
• Zaawansowany cyfrowy filtr hałasu otoczenia
• Dwuetapowy proces detekcji
• Detekcja częstotliwości rozbijania i zginania 
• Potrójny wskaźnik LED
• Zgodny z większością rodzajów szkła
• Cyfrowy mikroprocesor
• Tryb testowania instalacji
• Opcjonalny tryb blokady
• Tworzywo ABS

BG16DF – zaawansowana, cyfrowa, akustyczna czujka 
zbicia szkła
BG2000 – cyfrowa, akustyczna czujka zbicia szkła

Combination of both frequencies (Alarm)

Time

Time

Time

Low Frequency

High Frequency

Breaking
First Impact
Alarm

Kombinacja dwóch częstotliwości (alarm)

czas

Stłuczenie
Pierwsze uderzenie
Alarm

Combinazione delle due frequenze (Allarme)

Tempo

Tempo

Tempo

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Rottura
Primo Impatto
Allarme

BG16DF

BG2000
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Czujki zewnętrzne

XD10TTAM to zapewniająca wysoki stopień bezpieczeństwa czujka 
zewnętrzna wykorzystująca potrójną technologię. Czujka XD10TTAM 
wykorzystuje opracowane przez firmę Pyronix technologie takie 
jak cyfrowa kompensacja temperatury, niezależne, zmienne 
progi alarmowe, opatentowana technologia antymaskowania i 
antyblokowania oraz logika potrójnej detekcji sygnału.

XD10TTAM
• Połączenie 2 czujek PIR i 1 mikrofalowej czujki ruchu
• Wysokość montażu 2,4 m:

Odporność na zwierzęta o masie do 10 kg
• Regulowana opcja detekcji maskowania
• Wykrycie blokowania pola detekcji
• Cyfrowa kompensacja temperatury
• Możliwość wyboru rezystorów EOL (End of Line)
• Buzzer testu przejścia (w zestawie)

XD10TTAM

10 kg
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Akcesoria i soczewki

Soczewki*

2x soczewka 5 (wolumetryczna)
• Odporność na zwierzęta o masie do 10 kg
• 78 wiązek
• 5 płaszczyzn
• Zasięg detekcji 10 m
• Wysokość montażu 2,4 m 

Osłony maskujące
• Mocowane na stałe osłony maskujące, 

których można użyć w przypadku instalacji 
dwóch czujek pracujących osobno

• Regulowane osłony maskujące pozwalają 
utworzyć określone obszary bezpieczeństwa. 
W tym celu należy usunąć odpowiednie 
szczeble z osłony.

Opcjonalny, wytrzymały uchwyt montażowy z zabezpieczeniem

Zakres ruchu 45° 
Uchwyt można obrócić o 45° w lewo lub prawo, co 
pozwala uzyskać większy obszar detekcji. 

Ochrona sabotażowa
Tylny łącznik sabotażowy chroni czujkę  i ostrzega 
przez niepożądanymi manipulacjami. 

Możliwość przeciągnięcia przewodów 
Przewody można przeciągnąć przez uchwyt, 
co ułatwia instalację i zapobiega plątaniu kabli. 
Zwiększa to również bezpieczeństwo, ponieważ 
kable są schowane. 

Tworzywo poliwęglanowe

Soczewka 5 soczewka wolumetryczna

Obszar detekcji: 10 m 

Wysokość montażu: 2,4 m

10 kg

*w zestawie

Obszar detekcji

Top Lens

Bottom Lens

(Volumetric)

Microwave at 10m

Top Lens

Bottom Lens

Microwave at MAX

Zielony = górny PIR 
Czerwony = dolny PIR
Pomarańczowy = 
mikrofalowy
Niebieski = alarm

Top Lens

Bottom Lens

(Volumetric)

Microwave at 10m

Top Lens

Bottom Lens

Microwave at MAX

1m

2m

2m 4m 6m 8m 10m

10m coverage, 2m - 2.4m mounting heightLens 5

Volumetric

90˚

78 Zones

5 Planes

Lens 3

Horizontal Curtain

142˚

24 Zones

Single Plane

1.5m

2m 4m 6m 8m 10m 13m

Soczewka 5
90°
78 wiązek 
detekcji
5 płaszczyzn
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Czujki zewnętrzne

XD15TT to montowana na niskiej wysokości perymetryczna czujka 
zewnętrzna wykorzystująca potrójną technologię. Czujka XD15TT 
wykorzystuje opracowane przez firmę Pyronix technologie takie 
jak cyfrowa kompensacja temperatury, niezależne, zmienne progi 
alarmowe oraz logika potrójnej detekcji sygnału. Można połączyć ze 
sobą dwie czujki XD15TT, aby uzyskać ochronę perymetryczną o zasięgu 
30 m, używając opcjonalnego wspornika montażowego na dwie czujki.

XD15TT
• Połączenie 2 czujek PIR i 1 mikrofalowej czujki ruchu
• Wysokość montażu 1-1,4 m:

Odporność na zwierzęta o masie do 35 kg
• Cyfrowa kompensacja temperatury
• Możliwość wyboru rezystorów EOL (End of Line)
• Buzzer testu przejścia (w zestawie)
• Do 30 m ochrony perymetrycznej (z zastosowaniem opcjonalnego 

uchwytu)

XD15TT

35 kg
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Akcesoria i soczewki

Soczewki*

2x soczewka 4 (perymetryczna)
• 6 wiązek
• 1 płaszczyzna
• 14°
• Wysokość montażu 1 m 

Opcjonalny uchwyt montażowy na dwie czujki
Ochrona sabotażowa
Tylny łącznik sabotażowy chroni czujkę i 
ostrzega przez niepożądanymi manipulacjami. 

Możliwość przeciągnięcia przewodów 
Przewody można przeciągnąć przez uchwyt, 
co ułatwia instalację i zapobiega plątaniu kabli. 
Zwiększa to również bezpieczeństwo, ponieważ 
kable są schowane. 

Tworzywo poliwęglanowe

Uwaga: Jeśli zainstalowane są dwie czujki 
XD15TT, MUSZĄ działać w różnych pasmach 
częstotliwości

24 kg

35 kg

Obszar detekcji: 30 m 

Wysokość montażu: 1 m

Zielony = górny PIR 
Czerwony = dolny PIR
Pomarańczowy = mikrofalowy

Opcjonalny uchwyt do montażu XD15TT

*w zestawie

Obszar detekcji

2m 4m 6m 8m 10m 12m 15m

2m

0m

4m

Instalacja na wys. 1 m = 

Instalacja na wys. 1,4 m = 

1,4 m

Obszar detekcji

2m 4m 6m 8m 10m 12m 15m

2m

0m

2m

2m 4m 6m 8m 10m 12m 15m

1m-
1.3m
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Syrena zewnętrzna to bez wątpienia najbardziej widoczny i słyszalny 
element systemu zabezpieczeń. Dlatego ważne jest, aby syrena 
przyciągała uwagę w przypadku aktywacji alarmu.

Nowa, unikatowa technologia Light Box opracowana przez firmę 
Pyronix to zaawansowane techniczne rozwiązanie stanowiące wysoce 
skuteczny element odstraszający. 

Deltabell X 
• Syrena zewnętrzna z podwójnym przetwornikiem piezo i 

akcesorium Lightbox (opcjonalnie)
Deltabell Plus
• Najwyższej klasy technologia podświetlenia
Deltabell E
• Syrena zewnętrzna z pojedynczym przetwornikiem piezo
Invincibell X 
• Syrena zewnętrzna z podwójnym przetwornikiem piezo i 

akcesorium Lightbox (opcjonalnie)
Invincibell Plus
• Najwyższej klasy technologia podświetlenia
Inivncibell E
• Syrena zewnętrzna z pojedynczym przetwornikiem piezo

Syreny
Syreny zewnętrzne
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Omówienie produktu

Cechy Opis Deltabell E/
Invincibell E

Deltabell Plus/
Invincibell Plus

Deltabell X/
Invincibell X

Deltabell X/Invincibell X: 
akcesorium Lightbox Tylny panel podświetlający obudowę to skuteczny element odstraszający.   
Funkcja wizualnego 
ostrzeżenia alarmowego

Po aktywowaniu alarmu podświetlana obudowa zaczyna migać. Dzięki temu użytkownik ma 
pewność, że system w „trybie alarmu” zostanie zauważony ze znacznie większej odległości.   

Syrena z pojedynczym 
przetwornikiem piezo Syrena z pojedynczym przetwornikiem piezo jako odstraszacz dźwiękowy.   
Syrena z dwoma 
przetwornikami piezo Syrena z dwoma przetwornikami piezo jako skuteczniejszy odstraszacz dźwiękowy.   
Jasny stroboskop LED Gdy alarm jest włączony, podświetlenie LED zacznie migać.   
Ułatwienie trybu 
konfiguracji 

Syrena nie włączy się, gdy przy pierwszym podłączeniu do zasilania włączony zostanie przełącznik 
zabezpieczenia.   

Zdalne wstrzymanie w 
trybie konfiguracji

Można wyłączyć zabezpieczenie syreny przed sabotażem, gdy na centrali włączone jest menu 
konfiguracji.   

Potrójne zabezpieczenie 
Przednia i tylna część obudowy są zabezpieczone przed sabotażem. Syrena jest również wyposażona 
w zabezpieczenie odłączające zasilanie, co pozwala na niezależną aktywację syreny z poziomu centrali 
w przypadku próby sabotażu.

  
Biegunowość wejść 
wyzwalających Każde wejście, którego biegunowość zmieni się na dodatnią lub ujemną spowoduje aktywację syreny.   
Uniwersalne wejścia 
wyzwalające

Aktywacja syreny może nastąpić po ustawieniu dodatniego lub ujemnego bieguna, wyłączeniu 
dodatniego i ustawieniu ujemnego bieguna wejścia wyzwalającego.   

Obrotowe otwory 
prowadzące

Unikatowy mechanizm poziomujący obejmuje wbudowaną poziomicę i obrotowe otwory 
prowadzące.   

Bateria w zestawie W skład zestawu wchodzi dodatkowa bateria, która zapewnia działanie syreny i ochronę własności 
nawet w przypadku sabotażu.   

Wyłącznik czasowy syreny Wyłącznik czasowy jest domyślnie ustawiony na 15 minut, aby spełniać branżowe przepisy.   
Obudowa poliwęglowa 
grubości 3 mm

Zapewnia efekt poziomego migania, który podświetla całą syrenę.
  

Niskie zużycie energii Syreny Deltabell wykorzystują obwód wbudowanego czujnika zmierzchowego, który wyłącza 
akcesorium Lightbox w ciągu dnia, zmniejszając zużycie prądu.   

Zgodność Certyfikacja producenta zgodna z normą EN 50131-4: 2009, EN 50130-4:  2011, EN 61000-6-3: 2007   
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