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Jedinečná bezdrátová technologie 
síťového propojení s automatickou 
retranslací bezdrátových prvků.



Bezdrátový zabezpečovací systém

Vlastnosti

OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE
Obousměrná komunikace mezi detektory a 
přijímacím modulem poskytuje vyšší 
bezpečnost, spolehlivost a zároveň další   
funkce.

SÍŤ
RICOCHET bezdrátové detektory vytvoří 
mezi sebou síť, kde každý detektor je 
schopen přeposílat zprávy od jiných 
bezdrátových detektorů v dosahu.

PŘESMĚROVÁNÍ
RICOCHET detektory mění automaticky své 
přesměrování podle nejlepší dostupné 
komunikační  trasy.

DOSAH
Každý přidaný detektor do sítě RICOCHET se 
chová jako opakovač a prodlužuje tak dosah 
pro další zařízení.

BEZPEČNOST
Více alternativních tras v bezdrátové síti 
nabízí větší integritu a bezpečnost celého 
systému, než význam: „samotné síly signálu”.

TESTOVACÍ REŽIM
Nastavování a testovací procedura ověření 
dosahu pro každé jednotlivé zařízení 

ÚSPORA ENERGIE
RICOCHET vyvinul bezdrátové detektory s 
1000 krát menší spotřebou než ekvivalentní 
drátové detektory.

ZABEZPEČENÍ
Bezdrátová komunikace je chráněna 
sofistikovanými  šifrovacími  algoritmy.
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Bezdrátový zabezpečovací systém

Výhody

SPOLEHLIVĚJŠÍ
Inteligentní systém = spolehlivý systém

Síťové propojení se lépe a okamžitě přizpůsobí změnám 
prostředí. Diagnostika a měření signálu poskytuje nejen větší 
bezpečnost, ale ušetří i čas při montáži  a  servisu.

DELŠÍ DOSAH
Delší dosah = větší ochrana

Přidáním dalšího zařízení rozšíříte a prodloužíte dosah 
systému. Opakovače signálu již nejsou potřebné. Nechejte 
RICOCHET bezdrátovou technologii pracovat  za  Vás.

Bezdrátové porovnání dosahu

Dosah

Bezdrátový
RICOCHET

Profesionální
bezdrát

Domácí
bezdrát

3 x rozsah

JEDNODUŠŠÍ
Jednoduchá  a  rychlá  instalace

Optická signalizace při načítání detektorů v kombinaci s 
automatickým přesměrováním = instalace bezdrátového 
systému nikdy nebyla snazší.
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Bezdrátový zabezpečovací systém

Bezdrátový přijímač RICOCHET

sběrnicový rozšiřující modul pro ústředny Elite
8 bezdrátových zařízení
vstup pro technickou klávesnici
programování a diagnostika pomocí
software Ricochet monitor

obj.č. 013 30205PR-ELITE-8XP-W

Bezdrátový přijímač RICOCHET
PR-ELITE-32XP-W obj.č. 013 30204

sběrnicový rozšiřující modul pro ústředny Elite
32 bezdrátových zařízení
vstup pro technickou klávesnici
programování a diagnostika pomocí
software Ricochet monitor

Bezdrátová klávesnice
PR-ELITE-LCDLP-W

systémová, plně funkční klávesnice
integovaná čtečka klíčenek FOB
nemá drátové vstupy
stejná rychlost komunikace
jako u drátové verze
životnost baterie cca 5 let
dodávka včetně 4× 1.5V AA
lithiové baterie

obj.č. 013 33000

Ústředna
ELITE-64-W

integrovaný rádiový modul (868MHz)
32 bezdrátových zařízení na ústředně, max. 64 
4 drátové zóny v ústředně
max. 4 klávesnice drátové/bezdrátové
4 skupiny střežení
50 uživatelských kódů
programování a diagnostika
pomocí software Wintex

obj.č. 013 03151

Ovládací klíčenka s indikací stavu
SMART-KEY-W-BULLD2

3 tlačítka pro ovládání + jedno pro start
ikony pro snadné ovládání
LED indikace komunikace
LED signalizace stavu systému
součástí RFID FOB
dodávka včetně baterie CR2

obj.č. 013 32902

Univerzální přijímač RICOCHET
PR-IXP-W obj.č. 013 30210

autonomní systém
skládá se z modulů 8XP-W a IXP-W
8 bezdrátových detektorů
8 poplachových výstupů NC
3 výstupy poruch NC
software Ricochet monitor
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Bezdrátový zabezpečovací systém

Vnitřní infrapasivní PET detektor
COMPACT-PW-W obj.č. 013 33195

PET odolnost (do 35kg), miniaturní kryt
dosah 12m
nastavení citlivosti 1-2 pulzy
digitální teplotní kompenzace
dodávka včetně baterie CR123

Vnitřní infrapasivní detektor
PR-ELITE-XT-W

dosah 15m 
úhel záběru 90°, prostorová charakteristika 
nastavení citlivosti 1-3 pulzy
digitální teplotní kompenzace 
dodávka včetně baterie CR123

obj.č. 013 33201

Vnitřní digitální QUAD detektor
PR-ELITE-QD-W

technologie QUAD PIR
digitální zpracování poplachového signálu
dosah 15m
úhel záběru 90°, prostorová charakteristika
nastavení citlivosti 1-3 pulzy
digitální teplotní kompenzace
dodávka včetně baterie CR123

obj.č. 013 33301
Vnitřní QUAD detektor
COMPACT-QD-W

technologie QUAD, miniaturní kryt
dosah 12m
úhel záběru 90°, prostorová charakteristika
nastavení citlivosti 1-2 pulzy
digitální teplotní kompenzace
dodávka včetně baterie CR123

obj.č. 013 33196

Vnitřní infrapasivní detektor
COMPACT-XT-W

miniaturní kryt, dosah 12m
úhel záběru 90°, prostorová charakteristika
nastavení citlivosti 1-2 pulzy
digitální teplotní kompenzace
dodávka včetně baterie CR123

obj.č. 013 33190

Vnitřní duální detektor
PR-ELITE-DT-W

mikrovlna +PIR, dosah 15m
úhel záběru 90°, prostorová charakteristika
nastavení citlivosti 1-2 pulzy
nastavení dosahu MW
digitální teplotní kompenzace
dodávka včetně baterie CR123

obj.č. 013 33305
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Bezdrátový zabezpečovací systém

Stropní infapasivní detektor
PR-ELITE-360QD-W

technologie QUAD
dosah 9.3m, úhel záběru 360°
montážní výška až 2.4-3.6m
nastavení citlivosti 1-2 pulzy
digitální teplotní kompenzace
auto. přizpůsobení citlivosti
dodávka včetně baterie CR123

obj.č. 013 33350

Vnitřní magnetický kontakt
ELITE-CONTACT-W

dosah magnetu 5 až 30mm podle montáže
funkce vyřazení interního magnet. kontaktu
2× externí NC vstupy
dodávka včetně baterie CR123

obj.č. 013 34201
Otřesový detektor s mag. kontaktem
ELITE-IMPAQ-PLUS-W

vícebarevná LED signalizace pro nastavení
citlivosti a dosahu 
dosah magnetu 5 až 30mm podle montáže
funkce vyřazení interního magnet. kontaktu
dodávka včetně baterie CR123

obj.č. 013 37101

Vnitřní miniaturní magnetický kontakt
MICRO-CONTACT-W 1w

miniaturní velikost 57x27.5x8.2mm
LED pro kontrolu a naučení
životnost baterie cca 3 roky
barva bílá, šedá, hnědá
montáž na šroubky nebo přilepit
dodávka včetně baterie CR2450

obj.č. 013 34205

Ťísňové tlačítko
PR-ELITE-PA DP-W

dvojtlačítková verze
tichý/hlasitý Panik
klíč pro reset poplachové paměti
životnost baterie cca 4 roky
dodávka včetně baterie CR123

obj.č. 013 33310

Vnitřní miniaturní vibrační detektor
MICRO-SHOCK-W 1w

miniaturní velikost 57x27x8.2mm
nastavení 5 úrovní citlivosti
LED pro kontrolu a naučení
barva bílá, šedá, hnědá
montáž na šroubky nebo přilepit
dodávka včetně baterie CR2450

obj.č. 013 34208
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Bezdrátový zabezpečovací systém

Vnitřní detektor plynu CO
ELITE-CO-W obj.č. 013 33910

vlastní akustická a optická signalizace
možnost použít i jako autonomní přenosný detektor
uživatelský test
životnost senzoru CO 10 let
životnost baterie cca 4 roky
dodávka včetně lithiové baterie 2× 1.5V AA 

Požární opticko-teplotní detektor
PR-OH-W

optický a teplotní senzor,
vestavěná piezo siréna 85dB,
životnost baterie cca 1.5roku,
dodávka včetně alkalické baterie 3× 1,5V AAA
výrobce APOLLO

obj.č. 013 33900

Venkovní bezdátová siréna
PR-ODYSSEY-5W

piezo siréna 105dB
vysoce svítivý LED blikač
životnost baterie až 5 let
dodávka včetně 8× 1.5V AA
lithiové baterie

obj.č. 013 34010

Modul bezdrátové venkovní sirény
ODYSSEY-X-W

piezo siréna 105dB
vysoce svítivý LED blikač
životnost baterie až 5 let,
dodávka včetně 8× 1.5V AA
lithiové baterie
až 16 různých krytů
(kombinace barev a tvarů)

obj.č. 013 34011

Venkovní digitální infrapasivní detektor
EXTERNAL-TD-W

bezdrátový dvojitý PIR, zrcadlová optika
nastavitelný dosah 2, 5, 8 a 12m
prostorová charakteristika
úhel záběru 90°, otočný o 180°
nastavení denní/noční režim
životnost baterie cca 4 roky
barva bílá nebo černá
dodání včetně 2× AA lithiové baterie

obj.č. 031 32004
Venkovní  infrapasivní  detektor
GJD D-Tect x MKII

technologie QUAD PIR
verze dosahu 30x30, 40x8 nebo 50x10m
nastavitelná funkce PET nebo záclona
montážní výška 3-4m
IP65
baterie (2× CR123)
nejsou součástí dodávky 

obj.č. připravujeme
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