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Η νεότερη οικογένεια πινάκων συναγερμού 
της Texecom, Premier Elite, διακρίνεται τις 
πολλαπλές δυνατότητες επεκτασιμότητας 
αλλά και τις πολλές επιλογές ενοποίησης 
λειτουργίας με συστήματα access control, 
CCTV και οικιακού αυτοματισμού. 

Texecom Premier Elite      
Η “ελίτ” των συστημάτων συναγερμού της Texecom
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Στην οικογένεια συστημάτων 
συναγερμού, που η Texecom 
μας συστήνει ως Premier Elite, 
συναντάμε μια πληθώρα προϊ-
όντων με πυρήνα τους πίνακες 
συναγερμού που συνοδεύονται 
από πολλές ακόμα περιφερει-
ακές μονάδες (πληκτρολόγια, 
ανιχνευτές, σειρήνες, κ.λπ.). Οι 
πίνακες της σειράς Premier Elite ξεχωρίζουν για την μεγάλη 
επεκτασιμότητα που υποστηρίζουν αλλά και τη διασυνδε-
σιμότητα με συστήματα ελέγχου πρόσβασης, εφαρμογές 
CCTV και οικιακού αυτοματισμού. Τα κυριότερα νέα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των μοντέλων της σειράς Premier Elite που 
αποτελεί την πλέον αναβαθμισμένη σειρά συστημάτων της 
Texecom 

Υψηλός βαθμός ενεργειακής απόδοσης•• : Τα 
τροφοδοτικά της σειράς επιτυγχάνουν μειωμένη 
κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας κατά 40% τα 
ενεργειακά κόστη σε σχέση με τα συμβατικά γραμμικά 
τροφοδοτικά.
Ισχυρότεροι επεξεργαστές•• : Η Texecom αναβάθμισε 
σημαντικά την επεξεργαστική ισχύ όλων των πινάκων 

ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα τους και η 
ταχύτητα.
Ενιαία πλατφόρμα λογισμικού•• :  Τα μοντέλα 
Premier Elite 12, 24 και 640 μοιράζονται πλέον την 
ίδια πλατφόρμα με τα μοντέλα Premier Elite 48, 88 
και 168, κάτι που σημαίνει ότι όλες οι μελλοντικές 
αναβαθμίσεις  θα μπορούν να υλοποιηθούν 
ταυτόχρονα και όλες οι περιφερειακές συσκευές θα 
μπορούν να συνεργάζονται απρόσκοπτα με όλους 
τους πίνακες.
Επιπρόσθετοι κωδικοί χρηστών•• :  Ο αριθμός 
των διαθέσιμων κωδικών για τους χρήστες έχει 
διπλασιασθεί σε όλα τα μοντέλα της σειράς.
Μεγάλη επεκτασιμότητα•• : Όλοι οι πίνακες της 
σειράς μπορούν να συνεργασθούν με πολλαπλές 
κάρτες ασύρματης διασύνδεσης, αυξάνοντας έτσι 
τον αριθμό των ασύρματων συσκευών με τις οποίες 
μπορούν να συνδεθούν οι πίνακες.

Η Texecom αναβάθμισε επίσης σημαντικά τις εφαρμογές 
για smartphones για τη διαχείριση των συστημάτων αυ-
τών παρουσιάζοντας ένα νέο και εύχρηστο περιβάλλον 
εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις 
τύπου push καθώς και σύνδεση με κάμερες. Οι Premier Elite 
Mobile Apps προσφέρουν δυνατότητα πλήρους ελέγχου ό-
λων των συστημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια μιας 
οικίας. Με την παρουσίαση του Premier Elite ComWifi, η 
Texecom δίνει τη δυνατότητα της ασύρματης διασύνδεσης 
όλων των μοντέλων της σειράς με το κεντρικό ασύρματο 
δίκτυο της οικίας. 
Η σειρά περιλαμβάνει επίσης έναν σημαντικό αριθμό πλη-
κτρολογίων LCD με τεχνολογία οθόνης blue-backlight. 
Η αισθητική τους είναι σε υψηλό επίπεδο ώστε να μπορούν 
να εναρμονίζονται σε κάθε περιβάλλον. Τα πληκτρολόγια 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο με τα μοντέλα της σει-
ράς Premier Series όσο και με εκείνα της σειράς Premier 
Elite Series.
Στην οικογένεια των προϊόντων της σειράς υπάρχουν και 
οι συσκευές Premier Elite iProx καθώς και External Prox Kit 
που δίνουν την δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος ως 
σύστημα ελέγχου πρόσβασης για μια θύρα. 
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