
Alarm Sisteminiz İçin Yükseltme Seçenekleri

KURULUMCU
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Güvenlik alarmından daha fazlası
Texecom, profesyonel alarm sisteminiz için yeni bir dünya açmaktadır.  
Bu 5 popüler yükseltme opsiyonu için kurulumcunuzdan bilgi alınız.

Çevre Koruma

Bina otomasyonu

Kamera İzlemeKişisel güvenlik
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Bina Otomasyonu
Korunmanın ve aynı zamanda tüm kontrolü elinizde 
tutmanın vereceği konfor hissini hayal edin.

Texecom Connect, evinizin veya iş yerinizin kontrolü için bir 
portaldır. Elektrik, aydınlatma, video ve elektrikli ev aletlerinizi 
otomasyonlu hale getirin ve kontrol edin. Bir odaya girdiğinizde ışıkların 
otomatik olarak yanması veya binadan çıktığınızda elektrikli bir eşyanın kapanması 
için kendi ev otomasyon ‘kurallarınızı’ oluşturun.

Ürün Yükseltmeleri:

Akıllı Telefon Uygulaması  WiFi & IP İletişimi

Te
xe

com Connect App Co
nnect SmartCom

Kablosuz Duvar Fişi Kablosuz Minyatür Kontak

Co
nnect SmartPlug

M
icro Contact-W



Cam Kırılma Dedektörü Wireless Miniature Shock

M
icro Shock-W

Çevre Koruma
Mekanlarınızı kötü niyetli kişilerin izinsiz girişine karşı 
koruma altına almak için çevre güvenliği aygıtları oluşturun.

Mekanınıza yaklaştığınızda ışıkları yakın, kameraları veya 
kapıları aktifleştirin, kapı ve pencereleri izleyerek, izinsiz girişler 

gerçekleşmeden önce önleyin.

Ürün Yükseltmeleri:

Kablosuz Harici Dedektör Kablosuz Minyatür Kontak

Pr
emier External DT-W

M
icro Contact-W

Im
paq Glass Break



Kamera İzleme
Kendi sisteminizi Texecom Connect uygulamasıyla 
yönettiğinizde, kamera izleme özelliği bu uygulama ile 
beraberinde verilen bir hizmettir. Bu uygulama ile birlikte 
kameralarınızı dünyanın herhangi bir yerinden izleyebilir, 
çocuklarınızın veya evcil hayvanlarınızın durumunu kontrol 
edebilir, evinizin güvende ve iyi olduğunu görerek rahatlayabilirsiniz.

Ürün Yükseltmeleri:

Akıllı Telefon Uygulaması  WiFi & IP İletişimi

Te
xe

com Connect App Co
nnect SmartCom

Uyumlu IP Kamera 

IP
 Video Camera



Kablosuz karbon monoksit (CO) ve kablosuz duman dedektörleri ekleyerek 
güvenlik ve korumayı bir sonraki seviyeye taşıyın.

Güvenlik dedektörlerini, güvenlik sisteminize kablosuz olarak bağlayarak, 
evinizden uzaktayken bile alarmlarını alabilirsiniz. Texecom güvenlik cihazları, 
her bir sensörün durumunu devamlı olarak kontrol etmek için kablosuz 
sinyal ticari derecelendirme kriterine göre bağlantı durumunu sürekli izler ve 
devamlılığını sağlayarak size huzur verir.

Ürün Yükseltmeleri:

Kişisel Güvenlik

Kablosuz CO Dedektörü   Kablosuz Duman Dedektörü 

Pr
emier Elite CO-W

Pr
emier Elite OH-W



Tuş Takımı Yükseltmeleri

Tuştakımınız, genellikle yaşam alanınıza girdiğinizde ilk gördüğünüz şeydir. 
Öyleyse neden daha yüksek kaliteli bir tasarıma yükselterek görünümü, hissi ve 
genel deneyimi iyileştirmeyesiniz?

Texecom’un metal gömme ve yüzey montajlı tuştakımları her ortamda öne 
çıkmaktadır. Etkileyici görünümü ve uyumlu özellikleri ile tuştakımı tasarımında en 
iyisini deneyimleyin.

Ancak neden ön kapıda durasınız? Texecom ayrıca ek giriş noktaları veya sistemin 
üst kattan kontrolü için ideal olan kablosuz tuştakımları da sunmaktadır.

Ürün Yükseltmeleri:

Gömme Montajlı TuşTakımı  Yüzey Montajlı TuşTakımı 

Pr
emier Elite FMK

Pr
emier Elite SMK

Kablosuz Tuş Takımı

Pr
emier LCDLP-W

Parlak krom

Saten krom Parlak pirinç

Metal alaşım

Elmas siyahı

Beyaz

Metal finishes:
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Yerel kurulumcu bilgileri:

Kurulumcunuza aşağıdaki sistem yükseltme opsiyonlarını sorun:

Kamera İzlemeKişisel Güvenlik

Bina Otomasyonu Çevre Koruma

Tu
ş t

akımı Yükseltmeleri


