
De Premier centrales beschikken over een opmerkelijke fl exibiliteit en zijn uitzonderlijk doeltreffend.  
Dankzij het gebruiksvriendelijk uitbreidbaar design, worden complexe vereisten sterk vereenvoudigd,  
wat resulteert in een eenvoudiger gebruik. Elke type centrale maakt gebruik van hetzelfde 
programmatieplatform en van dezelfde randapparatuur waardoor de productbekendheid 
gegarandeerd blijft.

Premier 412
• 4 zones uitbreidbaar tot 12
• 2 partities 
• 32 gebruikerscodes
• 750 gebeurtenissen, 
   geheugen met tijd en datum
• ingebouwde kiezer

Premier 816
• 8 zones uitbreidbaar tot 16
• 4 partities
• 32 gebruikerscodes
• 750 gebeurtenissen, 
   geheugen met tijd en datum
• ingebouwde kiezer

Premier 832
• 8 zones uitbreidbaar tot 32
• 4 partities
• 64 gebruikerscodes
• 1000 gebeurtenissen, 
   geheugen met tijd en daum
• ingebouwde kiezer

Hoofdzakelijk ontworpen voor de kleine en middelgrote installaties, staat de Premier voor een krach-
tig gamma van centrales met modulaire toebehoren voor een maximale fl exibiliteit en toekoms-
tgerichte systeemontwikkeling. Door het gebruik van de LCD en LED keypads, zijn alle eigenschap-
pen en functies volledig programeerbaar en in overeenstemming met elke systeemvereiste.
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Premier LCD keypadsPremier LED keypads

Network No

Address

Zones

Power

8 zone uitbreiding via busbekabeling met 
8 extra programmeerbare EOL zones, 2 
programmeerbare uitgangen en luidspreker 
driver met programmeerbaar volume.

Lokale inplug 8 zone-uitbreiding met 8 extra 
programmeerbare EOL zones.

 412

 816

 832

LCD

Design keypads met standaard LCD display 
32 karakters.  Bevat 2 zones en 1 program-
meerbare uitgang. 

LCDL

Idem kenmerken als LCD maar met groot 
LCD display 32 karakters en luidspreker uit-
gang met programmeerbaar volume.   

FMK-P/FMK-M

Inbouwversie van de LCD designkeypads, 
beschikbaar in wit, geborsteld/gepolijst staal 
en gepolijst brons.

RKP8Plus/RKP16Plus

8, & 16 zone LED-design keypads met 2 pro-
grammeerbare zones.

Wintex Software 

De Texecomsoftware, gebaseerd op 
Windows, maakt up & downloading mogelijk 
evenals systeemanalyses voor totale controle 
en flexibiliteit  

RKP4/8/16

4 , 8 & 16 zone LED keypads

Keyfob programmer

Met de Keyfob programmer kunnen data-
configuraties gekopieerd worden van de ene 
centrale naar de andere.  Hierdoor wordt de 
programmatietijd aanzienlijk verminderd.

 412 816 832

Aantal zones - standaard 4 8 8
Maximum aantal zones (uitbreidbaar) 12 16 32
Event geheugen met tijd en data 750 750 1000
Partities 2 4  4 
Kiezer/modem ingebouwd ingebouwd ingebouwd
Enkele/dubbele eindelusweerstandsbedrading • • •
Tripel eindelus voor Anti-masking • • •
Programmeerbare uitgangen (centrale) 8 8 8
Communicatieprotocols in meedere formaten • • •
Up/download op afstand/lokaal • • •
2-draads branddetectie compatibel • • •
Zonedubbeling • •  • 

Kleypads

 Keypads

 6

 6

 6

 8-zone uitbreiding

1

1

3

gebruikerscodes

32

32

64

Hoofdkenmerken Premier uitbreidingsmodules

Uitbreidingsmodule Communicatie

Metalen kast

Partities

2

4

4
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