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TYXAL+ DRAADLOOS ALARMSYSTEEM
VOOR PROFESSIONELENIN

H
O

U
D

DE + VAN HET PRODUCT

EVOLUTIEF 
SYSTEEM

naar 
domoti ca toe

5 JAAR
Garanti e

gefabriceerd 
in 

FRANKRIJK

10 JAAR AUTONOMIE

TIJDSWINST
bij de montage 

vergeleken met een 
bedraad systeem

EENVOUDIGE Installati e 
Reeds 

GECONFIGUREERD

INTUÏTIEVE
navigati e

INNOVATIEF
dankzij 

video alarm-
verifi cati e

HANDIGE
beveiliging van alle 
zones of per zone - 
tot 8 onafh ankelijke 

zones

VEILIG EN CONFORM
de Europese norm

EN 50131

DE + VAN DELTA DORE
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Voor deze nieuwe serie 
hebben wij gekozen voor 
rondere, vloeiende vormen 
en lichtere kleuren 

EEN 
INNOVATIEF 
DESIGN
DAT PERFECT IN DE 
WONING PAST

Het design van de TYXAL+ serie is gebaseerd op  
een subti ele en innovati eve kleurkeuze: brons en 
wit. Dit gamma biedt een elegante en eigenti jdse 
lijn, zonder aan techniek in te boeten.

Er wordt meer en meer nadruk gelegd op het 
design, onze klanten wensen sti jlvolle producten 
die passen in hun interieur.



KIES VOOR GECERTIFICEERDE 
EN KWALITEITSVOLLE 
PRODUCTEN
Kies voor EN 50131 gecerti fi ceerde 
systemen voor de veiligheid van uw 
klanten. Deze certi fi cati e verzekert al uw 
klanten dat ze van conforme en hoogwaardige  
producten zullen genieten.

De kwaliteit van de nieuwe TYXAL+ groeit 
voort uit een nauwe samenwerking van Delta 
Dore met installateurs, verdelers en gebruikers.

KIES VOOR GECERTIFICEERDE 
EN KWALITEITSVOLLE 
PRODUCTEN
Kies voor EN 50131 gecerti fi ceerde 
systemen voor de veiligheid van uw 
klanten. Deze certi fi cati e verzekert al uw 
klanten dat ze van conforme en hoogwaardige  
producten zullen genieten.

De kwaliteit van de nieuwe TYXAL+ groeit 
voort uit een nauwe samenwerking van Delta 
Dore met installateurs, verdelers en gebruikers.

TYXAL+ KIES VOOR
KWALITEIT EN VEILIGHEID

HOE IS HET
NIEUWE GAMMA
ONTSTAAN?

REEDS 45 JAAR BEGELEIDT EN ONDERSTEUNT DELTA DORE 
HAAR KLANTEN IN HUN KEUZE NAAR DE BESTE OPTIES. 
WAT DE VEILIGHEID BETREFT, HEEFT HET DRAADLOOS TYXAL 
SYSTEEM DIT REEDS BEWEZEN..

Nochtans werd de TYXAL serie vervangen door de nieuwe generati e 
draadloze alarmsystemen TYXAL+ om aan de marktverwachti ngen te 
voldoen.

Om beter rekening te houden met de noden en verwachti ngen van de 
installateurs, verdelers en gebruikers inzake alarmsystemen, heeft  Delta 
Dore een marktonderzoek geleid bij meerdere werkgroepen.
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WAAROM IS EEN GOEDE UITRUSTING 
ZO BELANGRIJK?

Omdat het gevoel van onveiligheid met de dag 
groeit, is de bescherming van mensen en hun 
bezittingen zeer actueel.

In 2013 waren er meer dan 75000 inbraken in 
België, hetzij één inbraak om de 2.5 minuten. 
Beveiliging van de woning is dus essentieel. 
 
Zich beschermen tegen een eventuele 
intrusie is fundamenteel om vreedzaam te 
kunnen leven.

*bron: www.1dagniet.be

80% 
van de inbraken 
gebeuren op klaarlichte 
dag.

55% 
van de inbraken 
gebeuren tussen 14 en 
17 uur.

7  BELGEN 
OP 10 
 

 
zijn minstens één keer 
in hun leven slachtoffer 
van een inbraak. Pas 
na deze traumatische 
beleving overweegt men 
de aanschaf van een 
alarmsysteem.

Wees bij de 30% van de 
Belgen bij wie nog niet is 
ingebroken!

Inbraken in 
hoofdverblijven nemen 
eveneens toe op het 
platteland en in de 
randgemeentes.

30%

STOF TOT 
NADENKEN ! 
 
HOE KAN U ZICH TEGEN INBRAKEN 
BESCHERMEN ?

PLAATS EEN ALARMSYSTEEM VOOR 
MEER GEMOEDSRUST.

 + Plaats een betrouwbaar slot, een 
optische zoeker en een deurketting.

 + Beveilig uw ramen en andere 
toegangen met rolluiken, hekken en 
traliewerk.

 + Vermeld noch uw naam, noch uw 
adres op uw sleutelbos.

 + Verberg uw sleutels niet onder de mat 
of in de brievenbus.

 + Geef een dubbel van uw sleutels 
aan een betrouwbare persoon.

 + Vernieuw uw slot indien u uw 
sleutels verloren bent.

 + Plaats uw juwelen en andere 
waardevolle voorwerpen op een 
veilige plaats (onder de matras 
is één van de meest gekende 
verstopplaatsen)



TYXAL+ MEER GEMOEDSRUST 
VOOR UW KLANTEN
De zekerheid van een opti male kwaliteit en een betaalbare, evoluti eve 
beveiliging voor al uw klanten (woningen en bedrijven).

EENVOUDIG
gebruik DRAADLOOS 

bijgevolg geen schade 
aan uw interieur

BESTURING EN 
RAADPLEGING OP 

AFSTAND
via een smartphone

COMFORT : 
10 jaar autonomie

VEILIG: bevesti ging van 
het commando via een 

controlelampje

DESIGN en sti jlvol GEMOEDSRUST : video 
of audio alarmverifi cati e

RADIO TRANSMISSIE
GOED OM TE WETEN
Geen schadelijke straling!

De straling gebeurt ti jdelijk (in minder dan 1 seconde) en aan 
een laag vermogen. Het gebruik ervan is onschadelijk voor 
mens en huisdier.

1->10 mW 30 mW 600->2000 mW

Permanente
straling

Permanente
straling

Tijdelijke
straling

MEER 
WETEN? 

Download de applicati e eBook Tyxal+

via

eBook
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MEER
WETEN?

Download de applicati e

eBook Tyxal+

eBook

BIEDT
HET BESTE
AAN UW 
KLANTEN
BATTERIJLEVEN: 10 JAAR
De autonomie van een alarmsysteem is 
een selecti ecriterium, dit biedt uw klanten 
gemoedsrust en kalmte. 
De grote autonomie is te danken aan 
batt erijen met een langere levensduur dan 
alkalinebatt erijen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
SYSTEEM
Ergonomische testen werden uitgevoerd bij 
installateurs en gebruikers.

TYXAL+ APPLICATIE
Download de grati s applicati e ‘ebook Tyxal+’ 
voor iOS en Android (grati s).

“ Het klepje moet niet 
meer geopend worden om 

in onderhoudsmodus 
te gaan”

“ Het klepje moet niet 
meer geopend worden om 

in onderhoudsmodus 
te gaan”

“ De navigati e is niet 
verwarrend, integendeel: 

deze is zeer duidelijk”

“ De navigati e is niet 
verwarrend, integendeel: 

deze is zeer duidelijk”
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DE GROTE PRINCIPES VAN 
HET TYXAL+ SYSTEEM

DETECTIE VAN 
HUISHOUDELIJKE 
INCIDENTEN
Rook, waterlekken, stroomuitval, 
glasimpact: ongemakken die snel 
catastrofaal kunnen worden.

INBRAAK
DETECTIE
Om inbrekers in of buiten de 
woning te detecteren, kiest 
u voor bewegingsmelders.
Toegangsdetectoren voor 
beveiliging van vensters, poorten, 
garages...

De gemotoriseerde rolluiken 
hebben een beschermende 
functi e in geval van indringing.

WAARSCHUWING IN 
GEVAL VAN INBRAAK
De telefonische zender acti veert het alarm 
op afstand en bestuurt, eveneens op afstand, 
alle woningtoepassingen (alarm, verwarming, 
verlichti ng, rolluiken).

Video alarmverifi cati e bij inbraak, overdag en 
‘s nachts.
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INBREKERS 
SIGNALEREN EN OP DE 
VLUCHT DRIJVEN
De sirene is de meest effi  ciënte manier 
om inbrekers af te schrikken. Een luid 
alarmsignaal zal de inbreker destabliseren en 
de buurt verwitti  gen.

BESTUREN
Het scherm met aanraakfuncti e is het enige 
in te stellen element en kan tot 8 afh ankelijke 
zones besturen. 

Met een afstandsbediening of een badge kan 
het syteem in- of uitgeschakeld worden.

CENTRALISEREN
De sirene is het belangrijkste element van 
het alarmsysteem. Ze communiceert met alle 
geïnstalleerde componenten, ontvangt alle 
informati e en acti veert het alarm bij inbraak 
of een huishoudelijk incident.

PERMANENTE 
CONTROLE, ZELFS OP 
AFSTAND!

Met de TYDOM applicatie 
kunnen uw klanten hun 
alarmsysteem op afstand 
besturen via smartphone of 
tablet.

PERMANENTE 
CONTROLE, ZELFS OP 
AFSTAND!

Met de TYDOM applicatie 
kunnen uw klanten hun 
alarmsysteem op afstand 
besturen via smartphone of 
tablet.
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EEN OPLOSSING VOOR ELK PROJECT
De veiligheidseisen verschillen naargelang de samenstelling van het gezin of het woningtype. 
Ontdek de evoluti es van het TYXAL+ gamma en geef een antwoord op maat conform de vragen van uw klanten.

UW KLANT WENST ZIJN WONING TE 
BEVEILIGEN?

 + Stel hem/haar de PACKTYXAL+ voor.

OM ZICH TE VRIJWAREN VAN 
HUISHOUDELIJKE INCIDENTEN?

 + Kies voor detectoren van huishoudelijke incidenten: rook, 
waterlekken, stroomuitval, schokken, ...

UW KLANT WENST OOK DE 
OMGEVING VAN DE WONING TE 
BEVEILIGEN?

 + De buitensirene om af te schrikken

 + Bewegingsdetectoren en infraroodbarrière

VERSTERK DE BEVEILIGING MET DE GEMOTORISEERDE ROLLIA ROLLUIKEN!
BIJ EEN INBRAAKPOGING

De motor van de ROLLIA rolluiken zal zich vergrendelen, de inbreker 
tegenhouden en het alarm acti veren.

IN GEVAL VAN BRAND

Bij brand zal de ROLLIA motor, verbonden met de Delta Dore rookmelder, 
ogenblikkelijk de rolluiken openen voor een snelle evactuati e van alle 
aanwezigen.
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INFORMATIE VIA UW SMARTPHONE ONTVANGEN IN GEVAL VAN INBRAAK
weergave van de situati e in de woning

KLASSIEKE TELEFOONLIJN

Telefonische kiezer voor een analoge 
telefoonlijn

 + Uw klant heeft  een vaste lijn.

 + De waarschuwingen (inbraak, 
technisch defect, ...) worden via 
stemoproep meegedeeld.

Domoti ca IP/GSM zender voor een 
connected home

 + Waarschuwing per 
SMS in geval van 
inbraak of technisch 
incident.

 + Uw klant ontvangt een 
video van 5 sec. in geval 
van inbraak (via video  
bewegingsdetector).

 + Raadpleging vanop 
afstand van uw huis.

IDEAAL VOOR 
EEN TWEEDE WOONST

Telefonische GSM zender

 + Uw klant heeft  geen vaste lijn.

 + Dit product vereist geen ADSL box.

 + Indicati e van de gedetecteerde 
alarmen via stemoproep of het sturen 
van een SMS.

WELKE ZENDER KIEZEN?

PRODUCT
HET AAN TE RADEN
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inbraak of technisch 
incident.

+ Uw klant ontvangt een 
video van 5 sec. in geval 
van inbraak (via video  
bewegingsdetector).

+ Raadpleging vanop 
afstand van uw huis.



DE KANT-EN-KLARE
OPLOSSING

Met de PACK TYXAL+ beschikt u over de belangrijkste elementen om de 
bewaking van een woning of een klein bedrijf te verzekeren: een sirene-
centrale voor 8 zones en bijbehorende componenten.

SAMENSTELLING VAN DE PACK TYXAL+   Ref. : A76410172  

1 SIRENE-CENTRALE 8 ZONES
CS 8000 TYXAL+ 

 + Beheer van 8 onafh ankelijke zones 

 + Autonomie lithiumbatt erijen : 10 jaar 

 + Krachti g geluidsniveau (109 dB) 
regelbaar via het touchscreen

 + Regelmati g nazicht van de goede werking van alle 
componenten van het systeem

 + Detecti e en indicati e van pogingen tot het verstoren van 
het radiosignaal

 + Sabotagebeveiliging bij openen of losrukken

1 AANRAAK TOETSENSCHERM
CLT 8000 TYXAL+

 + Acti vati e / deacti vati e: overal of per zone (tot 8 zones)

 + Autonomie lithiumbatt erijen : 10 jaar

 + Informati e over de status van het alarmsysteem 
(acti vati e, deacti vati e, sabotagebeveiliging, open deur, ...)

 + Alarmsysteem op maat 
(creati e, wijziging van de zones en de componenten)

 + Regeling van de openingsti jden, geluidsniveaus, 
toegangscodes, oproepnummers,...

 + Sabotagebeveiliging bij openen of losrukken
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2 AFSTANDSBEDIENINGEN 
MET 4 TOETSEN TL 2000 TYXAL+

 + In- en uitschakelen van de bewaking van alle zones of 
per zone (2 toetsen)

 + Autonomie lithiumbatt erijen : 10 jaar

 + 2 instelbare toetsen voor besturing van het alarm of 
andere toepassingen (toegangspoort, garagepoort, 
buitenverlichti ng,...)

2 BEWEGINGSMELDERS 
MET 2 LENZEN DMB TYXAL+

 + Infrarode detecti e van personen of bewegingen

 + Geleverd met 2 lenzen:
standaard en huisdiervriendelijk (petf uncti e)

 + Autonomie lithiumbatt erijen : 10 jaar

 + Bereik: 12m op 90°

 + Sabotagebeveiliging bij openen of losrukken

Autonomie 
batt erijen 

10 jaar

Reeds
geconfi gureerd

pakket

Intuïti eve
navigati e

Beantwoordt aan de 
Europese Norm

EN 50131

De batt erijen zijn inbegrepen 
in het TYXAL+ Pack
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TYXAL+, EEN VOLLEDIG GAMMA 
VOOR DE BEVEILIGING VAN DE WONING EN 
KLEINE PROFESSIONELE GEBOUWEN

BEVEILIGING VAN EEN WONING EN 
KLEINE PROFESSIONELE GEBOUWEN

PACKTYXAL+ ........................................................ Ref. : A76410172 

VANOP AFSTAND WAARSCHUWINGEN 
ONTVANGEN, BESTUREN 
EN RAADPLEGEN VAN UW 
ALARMSYSTEEM/AUTOMATISERING 

Domoti cazender IP/GSM
TYDOM 2.0  ......................................................... Ref. : A76414125 

INBRAAK: VERWITTIGD WORDEN
Telefonische GSM ontvanger
(vereist geen ADSL box)

TTGSM TYXAL+  ............................................ Ref. : A76414124 

Telefonische RTC zender
TTRTC TYXAL+  ............................................... Ref. : A76414123 

VERWITTIGD WORDEN EN 
VIDEO ALARMVERIFICATIE

TYDOM Video Pack
(IP domoti ca zender + video bewegingsdetector met 2 lenzen)

PACKTYDOMVIDEO  ................................. Ref. : A76410175 

INBREKERS SIGNALEREN EN OP DE 
VLUCHT DRIJVEN

Binnensirene
SI TYXAL+  ............................................................ Ref. : A76415220 

Buitensirene met fl itslicht
(geluidsvermogen 103 dB +/-2 dB)

SEF TYXAL+  ...................................................... Ref. : A76415221 

BESTUREN
Aanraak toetsenscherm
CLT 8000 TYXAL+  ................................... Ref. : A76413252 

Afstandsbediening 4 toetsen
TL 2000 TYXAL+  ....................................... Ref. : A76413251 

Badge-lezer 2 zones 
(geleverd met 2 badges)

LB 2000 TYXAL+  ...................................... Ref. : A76413254 

Codeklavier 8 zones
CLS 8000 TYXAL+  .................................. Ref. : A76413253 

Extern codeklavier 8 zones
CLE 8000 TYXAL+ ................................... Ref. : A76413255 
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INBRAAKDETECTIE
BINNENSHUIS

Bewegingsdetector met 2 lenzen
DMB TYXAL+  ................................................... Ref. : A76412286 

Video bewegingsdetector met 2 lenzen
DMBV TYXAL+  .............................................. Ref. : A76412287 

Bewegingsdetector met 2 lenzen - dubbele technologie
DMBD TYXAL+  .............................................. Ref. : A76412311 

 
Openingsdetector
DO BL TYXAL+ (Wit)  ................................ Ref. : A76412288 

DO BR TYXAL+ (Bruin)  ......................... Ref. : A76412295 

DO GR TYXAL+ (Grijs)  ............................ Ref. : A76412296 

Micro openingsdetector 
(3 jaar autonomie)

MDO BL TYXAL+ (Wit)  .......................... Ref. : A76412305 

MDO BR TYXAL+ (Bruin)  ................... Ref. : A76412306 

MDO GR TYXAL+ (Grijs)  ...................... Ref. : A76412307 

Geïntegreerde openingsdetector in PVC
DOI PVC TYXAL+  ......................................... Ref. : A76412308 

Piëzo-elektrische schokdetector
DCP TYXAL+  ..................................................... Ref. : A76412301 

Openingsdetector - vloer
DOS TYXAL+  ..................................................... Ref. : A76412300 

Openingsdetector - rolluik
DVR TYXAL+  .................................................... Ref. : A76412304 

 
BUITENSHUIS

Externe bewegingsdetector
DME TYXAL+ ..................................................... Ref. : A76412309 

Externe infraroodbarrière
DMBE TYXAL+ ................................................ Ref. : A76412310 

DETECTIE  
HUISHOUDELIJKE INCIDENTEN

Rookdetector
DFR TYXAL+ ...................................................... Ref. : A76412313 

Lekdetector
DF TYXAL+ ........................................................... Ref. : A76412303 

Detector stroomuitval
DCS TYXAL+ ....................................................... Ref. : A76412314 

Universele technische detector + indringing 
DU TYXAL+  ......................................................... Ref. : A76412302 

CENTRALISEREN
Sirene-centrale 8 zones 
(geluidsvermogen 109 dB)

CS 8000 TYXAL+  ...................................... Ref. : A76411122 
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MET DE TYDOM 2.0,
KRIJGT U TOEGANG TOT
DE CONNECTED HOME

De woning vanop afstand besturen: hebben uw klanten daar 
nooit van gedroomd?

Rolluiken sluiten, lichten uitschakelen, verwarming besturen, 
alarmsysteem acti veren: dit is nu allemaal mogelijk.

WAAR UW KLANT ZICH OOK BEVINDT, 
HIJ KAN ALLES IN DE GATEN HOUDEN!

 + De TYDOM 2.0 is verbonden met de video bewegingsdetector, 
deze stuurt een alarm per SMS in geval van inbraak.

 + TYDOM is een grati s applicati e. U kan deze downloaden 
via Google Play of Appstore om uw woning ter plaatse of 
vanop afstand te besturen.

 + Een eenvoudige en beveiligde home automati on oplossing, 
draadloos en zonder abonnement.

De buitenverlichti ng 
acti veren bij indringing

Bij rookmelding zullen 
de rolluiken automati sch 

omhoog gaan

Aanwezigheidssimulati e 
door besturing van 

verlichti ng en rolluiken

Een alarm ontvangen in 
geval van inbraakpoging 

via de rolluiken

Grati s applicati e beschikbaar 
voor smartphones en tablets.

PRODUCT
HET AAN TE RADEN
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Alarmsysteem, 
verwarming, verlichti ng 

en rolluiken vanop 
afstand besturen

De verwarming 
uitschakelen bij opening 
van een deur of venster

Een scenario creëren:
«Ik vertrek»

«Ik kom thuis»

BLIJF VERBONDEN 
EN HOU UW HUIS 
IN DE GATEN
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FRANSE KWALITEIT
Delta Dore ontwerpt steeds slimmere producten die comfort, veiligheid en 
energiebesparingen bieden.

Door een Frans product te kiezen, heeft  u gekozen voor kwaliteit en 
betrouwbaarheid, van bij de productontwikkeling tot het lanceren op 
de markt..

DELTA DORE
EEN FRANS MERK

WIST U DAT?

Al onze producten hebben 
5 jaar garanti e.

WIST U DAT?

Al onze producten hebben 
5 jaar garanti e.

Fabriqué
en France
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U KAN ONS CALLCENTER 
TELEFONISCH CONTACTEREN:

GOED OM TE WETEN
Onderstaand nummer is speciaal gericht naar uw klanten om hen met 
advies bij te staan betreff ende het gebruik van hun producten.

ALTIJD
TOT UW DIENST

GOEDE REDENEN OM EEN 
OPLEIDING TE VOLGEN!

 + Zelfstandig zijn

 + Ervaring delen

 + Ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe 
acti viteiten

 + De nieuwe normen en de technologische evoluti e 
begrijpen

 + Duurzaamheid van uw bedrijf

 + Raadpleeg onze website voor verdere informati e:
www.deltadore.com

TECHNISCHE
INFORMATIE

0490 56 85 96
Yves Tensi
(specialist 
Delta Dore België)

DOCUMENTATIE

COMMERCIËLE
INFORMATIE

VIA 
TELEFOON

0,35 € TTC / MN

(van maandag tot vrijdag 
van 8u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u00,
zaterdag van 09u00 tot 13u00)
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016 40 01 47
(maandag t.e.m. vrijdag 
van 8u30 tot 12u30 en
 van 13u00 tot 17u30)

016 40 01 47
(maandag t.e.m. vrijdag 
van 8u30 tot 12u30 en
 van 13u00 tot 17u30)
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Verdeler in België:

In de rubriek ‘voor professionelen’ vindt u de laatste nieuwigheden,
 opleidingen, documentati e, handleidingen,...

www.deltadore.com
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DEMAGRO electro bvba

Ambachtenlaan 13

3001 Heverlee

T.+32(0)16 40 01 47

info@demagro.be

WWW.DEMAGRO.BE


