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Premier Elite
Premier Elite 24, 48, 88, 168 og 640 er opbygget med den  
seneste teknologi, designet til større installationer indenfor 
kontor, industri og offentlige bygninger. De er produceret af 
engelske Texecom, som har produceret alarm udstyr siden 
1986.

Systemet er opbygget omkring selve centralen, hvortil man 
tilslutter alt udstyr. Via den overvågede buskommunikation, er 
det muligt at tilslutte gruppeudvidelsesmoduler, betjenings-
paneler og udgangsmoduler passende steder i installationen. 
Centralerne benytter alle de samme udvidelsesmoduler, 
hvilket sikrer let udvidelse af installationer.

Centralerne indgår i en serie med samme opbygningsprincip, 
men med forskellige funktioner, som kan tilpasses det aktuelle 
behov.

Alle centralerne er SKAFOR 3 registrerede og opfylder EN50131 
og PD6662:2010 krav.

Tingene skal spille
Den daglige betjening foregår i klar dansk tekst på betjenings-
panelerne. Hver bruger kan tildeles et navn, som vises på 
betjeningspanelet, gemmes i loggen og eventuelt sendes til 
kontrolcentralen.

Betjeningspanelerne kan områdeopdeles, så brugeradgangen 
kan begrænses på forskellige betjeningspaneler. Systemet har 
mulighed for automatisk tilkobling og / eller frakobling. Ved 
automatisk tilkobling startes en forvarsling, hvorefter området 
tilkobles. Der er mulighed for at ”købe tid” for at udsætte 
tilkoblingen.
Systemet har også mulighed for at tilkoble områder automa-
tisk hvis der ikke har været bevægelse i området i en program-
mérbar periode.

Premier Elite
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Centralerne har mulighed for tilslutning af PlugOn telefon-
sender / modem. Telefonsenderen overfører signaler til kontrol- 
centralen via f.eks. SIA Level III, Contact ID etc. 

Centralerne understøtter også IRIS IP sendere, som giver  
mulighed for at sende signaler til kontrolcentralen via IP eller 
GPRS. Ligeledes kan IRIS senderen benyttes til fjernsupporter-
ing / fjernprogrammering via IP eller GPRS.  Der er naturligvis 
også mulighed for lokalprogrammering via RS232 eller USB 
med det Windows-baserede PC-program Wintex.

Centralerne kan via GSM-nettet sende SMS beskeder ved alarm 
og modtage SMS beskeder for at aktivere udgange, forespørge 
på status, til / frakoble områder etc. (kræver ekstraudstyr).

Styr på dørene
Med iProx dørstyringsenheder er det muligt at opsætte  
brugeradgang til forskellige døre og herved skabe et simpelt 
adgangskontrolanlæg. Med Texecom’s udvendige læsere kan 
ydredøre også nemt sikres.

Er der brug for fuld adgangskontrol, kan et Paxton system 
tilsluttes centralerne.

Ligeledes kan forbikoblertastaturer integreres, så brugerkoder 
kun skal ændres ét sted.  Dette sikrer nem administration og 
overblik over systemets brugere.

Kommuniker med
omverdenen
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Fleksibel tilslutning

Detektionsenheder kan tilsluttes i centralen, i gruppe 
udvidelsesmoduler og i betjeningspaneler. Enhederne kan 
tilsluttes som ubalanceret, dobbeltbalanceret og tripple-
balanceret. Benyttes Texecoms Elite PIR detektorer, er ende-
modstandene allerede monteret i detektorerne. Det er muligt 
at vælge alternative modstandsværdier for hver gruppe, 
hvilket gør overtagelse af eksisterende installationer let. 
Ligeledes understøtter centralerne ID-teknologi samt trådløse  
enheder.

Undgå unødige kabeltræk med verdens 
mest avancerede trådløse signalerings-
teknologi
Premier Elite centralerne kan kombineres med trådløse en-
heder, som benytter Texecom’s patenterede 2-vejs RICOCHET 
MT2 mesh teknologi. 
 
Teknologien muliggør, at hver enkelt trådløse enhed er i stand 
til at modtage og videresende signaler fra andre trådløse en-
heder i samme netværk. På denne måde kan der opnås et stort 
dækningsområde, da alle enheder fungerer som repeatere 
for hinanden. Under opstart undersøger alle enheder auto- 
matisk korteste rute fra enheden til modtageren, samtidig med 
alternative ruter checkes. Hvis den trådløse kommunikation  
mellem enheder svækkes, selv-heler  netværket og omdirigerer 
automatisk kommunikation via alternative enheder. 
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Wintex PC-program
Nye funktioner

En nyudviklet strømsparefunktion i enhederne giver det  
bedste fra begge verdener; hurtig detektionstid og lang  
batterilevetid. Via den patenterede global poll funktion, er det 
muligt at vække alle enheder igen indenfor få sekunder, når 
centralen tilkobles.

Ricochet PC softwaren, giver grafisk overblik over alle enheder 
og deres ruter, samt signalstyrker for alle enheder. Tilslutnin-
gen sker gennem Wintex programmeringssoftwaren og kan 
foretages via  USB, IP eller GPRS.
Samtlige centralapparater i Premier-serien kan programmeres 
med det Windows baserede program Wintex. Forbindelsen 
mellem PC og centralerne kan oprettes enten lokalt med et 
programmeringskabel, eller via IP, GRPS eller telefon-nettet.

Wintex kan udover programmering anvendes til fejlsøgning 
og til at hente oplysninger i hændelsesloggen. Programmet 
indeholder også en kundedatabase, som indeholder data 
for den specifikke installation.  Der kan oprettes forskellige  
brugerniveauer ved at begrænse adgangen af hver bruger af 
Wintex.

Nye funktioner i Elite serien
Elite centralerne er en videreudvikling af de yderst populære 
Premier 48 / 88 / 168 / 640. Med en ny og hurtigere processor 
samt mere hukommelse giver det plads til en hel række nye 
funktioner samt flere brugerkoder.

Strømforsyningen er opdateret med en høj-effektiv switch-
mode strømforsyning, hvilket giver en besparelse på op til 40% 
på strømforbruget, i forhold til traditionelle  strømforsyninger.
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Nye funktioner i
Elite serien

Trådløs signalteknologi
Elite centralerne understøtter også Texecom’s Ricochet MT2  
teknologi, som er en videreudvikling af Ricochet, verdens mest 
avancerede trådløse signaleringsteknologi. I MT2 er det muligt at 
tilslutte flere modtagere til samme central. Ligeledes er det muligt at 
tilknytte fjernbetjeninger direkte til brugerne, hvilket udvider antallet 
af fjernbetjeninger på hvert anlæg.

En nyudviklet strømsparefunktion i enhederne giver det bedste 
fra begge verdener; hurtig detektionstid og lang batterilevetid. 
Når centralen frakobles, sættes enhederne i dvale. Når centralen til- 
kobles igen, vågner enhederne automatisk. Via den patenterede 
global poll funktion, er det muligt at vække alle enheder igen inden-
for få sekunder, når centralen tilkobles.

Strømsparefunktionen har gjort det muligt at lave en trådløs udgave 
af Texecom’s velkendte Prestige-DT PIR kombidetektor. Med K-band 
mikrobølge teknologi, avanceret temperaturkompensation og intel-
ligent DSP styring, giver det trådløs detektionssikkerhed en helt ny 
dimension.

Programmeringen af de trådløse enheder er gjort lettere, både 
via betjeningspanelet og via Ricochet Monitor softwaren. På 
betjeningspanelet er de trådløse grupper nu en del af den  
almindelige gruppeprogrammering, mens fjernbetjeninger nu blot 
programmeres sammen med brugerne.

Ricochet Monitor softwaren er  blevet en del af Wintex program-
meringssoftwaren. Dette bevirker, at man blot behøver at tilslutte til  
centralen via USB, IP eller GPRS, for at programmere centralen og 
samtidig diagnosticere de trådløse enheder.
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Centraloversigt

Elite 24 Elite  48 Elite  88 Elite  168 Elite 640

Grupper i central 8 8 8 8 0

Total antal grupper 24 48 88 168 640

Antal databusser 1 1 1 2 8

Områder 2 4 8 16 64

Brugerkoder 24 49 99 199 499

Antal gruppeudvidelsesmoduler 2 4 8 16 64

Antal betjeningspaneler 4 4 8 16 64

Udgange i central (+RM8) 9 10 + 8 13 + 8 13 + 8 13 + 8

Total antal udgange 29 54 93 165 597

Total antal iD-led 24 48 88 168 540

Antal døre 2 4 8 16 64

Antal tidsstyringer 4 4 8 8 8

Loghændelser 500 500 1000 2000 5000

Total antal trådløse grupper 16 32 64 128 512

Lokalprogrammering via USB Ja Ja Ja Ja Ja

Fjernprogrammering via PSTN Ja Ja Ja Ja Ja

Fjernprogrammering via IP og GPRS Ja Ja Ja Ja Ja

IRIS protokol integreret Ja Ja Ja Ja Ja

Forbikobler kan integreres Ja Ja Ja Ja Ja

Kompatibel med 2 tråds røgdetektorer Ja Ja Ja Ja Ja

Automatisk sommer / vintertidsskift Ja Ja Ja Ja Ja

Automatisk registrering af bus enheder Ja Ja Ja Ja Ja

Firmware kan opdateres af installatør Ja Ja Ja Ja Ja

Processortype Renesas 32-bit highspeed CISC processor

Central strømforsyning Højeffektiv switchmode 13,7VDC / 2A

Nødstrømsakkumulator Op til 17Ah

Dimensioner (b x h x d) 305 x 405 x 100 mm
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Betjeningspaneler

Premier betjeningspanelet håndterer brugeres daglige kom-
munikation med centralen. Displayet guider brugeren i klar 
dansk tekst, mens lysdioderne giver hurtigt overblik.

Betjeningspanelet fås i en række forskellige varianter, hvilket 
gør det let at tilpasse i forskellige miljøer.

Forskellene er:
Materiale - plast eller stål i forskellige farver

Montering - til frembygning eller planforsænkning

Størrelsen på displayet

Med eller uden proxlæser

Grøn eller blå baggrundsbelysning i display og taster

Alle betjeningspaneler har 2 grupper og 1 udgang. Betjenings-
paneler med stort display, har også en højttalerudgang.
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Betjeningspaneler

Type Best.Nr Materiale Montering Display Prox-læser Baggrundsbelysning

LCD 21933 Hvid plast Frembygning Standard Nej Grøn

LCDL 21935 Hvid plast Frembygning Stort Nej Grøn

LCDP 21937 Hvid plast Frembygning Standard Ja Grøn

LCDLP 21939 Hvid plast Frembygning Stort Ja Grøn

Elite 21938 Hvid plast Frembygning Stort Ja Blå

Elite Diamond Black 21865 Sort stål Frembygning Stort Ja Blå

Elite Diamond White 21894 Hvid stål Frembygning Stort Ja Blå

Elite Diamond White 21888 Hvid stål Planmontering Stort Ja Blå

Elite Chrome 21868 Poleret stål Frembygning Stort Ja Blå

Elite Chrome 21866 Poleret stål Planmontering Stort Ja Blå

Elite Gunmetal 21869 Sort stål Frembygning Stort Ja Blå

Elite Gunmetal 21889 Sort stål Planmontering Stort Ja Blå

Elite Børstet stål 21878 Børstet stål Frembygning Stort Ja Blå

Elite Børstet stål 21874 Børstet stål Planmontering Stort Ja Blå
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Udvidelsesmoduler

8XP 
Gruppeudvidelsesmodul med 8 grupper og 8 udgange.
Grupper kan tilsluttes som normal åben, normal lukket, 
dobbeltbalanceret samt triple- balanceret.

60XPiD
Gruppeudvidelsesmodul med 2 iD-busser.
Benytter standard iD-teknologi, op til 60 iD-led kan tilsluttes.

8XP-PSU
8XP gruppeudvidelsesmodul med integreret 2A switchmode 
strømforsyning.
Giver komplet overvågning af strømforsyningens 230V og  
batterier.

RM8 
Relæmodul til montering i central. Giver 8 potentialefrie ud-
gange med LED indikering.

OP16
Udgangsmodul med 16 programmerbare udgange.
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Kommunikations-
enheder

Com300 
PlugOn muliti-protokol telefonsender med integreret 300 
Baud modem. Kan transmittere Scancom, Contact ID og SIA 3 
via PSTN.

Com2400
PlugOn muliti-protokol telefonsender med integreret 2400 
Baud modem. Kan transmittere Scancom, Contact ID og SIA 
3 via PSTN. Mulighed for overførsel af SMS beskeder via TDC 
gateway.

Elite ComGSM
GSM sender for rapportering af SMS-beskeder til mobiltele-
foner. Giver også mulighed for at forespørge på status og styre 
centralen via SMS beskeder.

ComIP
IP interface for fjernprogrammering af central via IP.

IRIS 620 / 640
IP sender for rapportering af alarmer via IP og/eller GRPS.
Kan samtidig benyttes til fjernprogrammering af centralen.
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