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728 ULTRA / 10 Zon Kontrol Paneli;
• 10 zon (4x2 zon çiftlemesi ile 8 zona genifller) + 2 adet
keypad zonu,
• 2 K›s›m
• 49 Kullan›c› kodu,
• 256 Olay haf›zas›,
• 1 PGM ç›k›fl›,
• 950mA switching güç kayna¤›,
• Çeflitli amaçlar için bell ç›k›fl›, aux ç›k›fl› ve telefon hatt›
ba¤lant›s› (komünikatör)
• 2 kablolu(konvansiyonel) duman dedektörü ba¤layabilme
opsiyonu
• Double zon özelli¤i için seri veya paralel ba¤lant› yapabilme,
• Alarm merkezine ayarlanabilen süre dilimlerinde test raporu
gönderebilir,
• 646 Led Keypad + Orjinal Paradox büyük boy metal kutu
(28x28x7.6cm) dahil
738 ULTRA / 18 Zon Kontrol Paneli;
• 18 zon (8x2 zon çiftlemesi ile 16 zona genifller) + 2 adet
keypad zonu,
• 2 K›s›m
• 49 Kullan›c› kodu,
• 256 Olay haf›zas›,
• 2 PGM ç›k›fl›,
• 1 Alarm ç›k›fl rölesi,
• 1.1 A switching güç kayna¤›,
• Çeflitli amaçlar için bell ç›k›fl›, aux ç›k›fl› ve telefon hatt›
ba¤lant›s› (komünikatör)
• 2 kablolu(konvansiyonel) duman dedektörü ba¤layabilme
opsiyonu
• Double zon özelli¤i için seri veya paralel ba¤lant› yapabilme,
• Alarm merkezine ayarlanabilen süre dilimlerinde test raporu
gönderebilir,
• 646 Led Keypad + Oriinal Paradox büyük boy metal kutu
(28x28x7.6cm) dahil

728 ULTRA

120 $

738 ULTRA

160 $

646 LED KEYPAD

75 $

642 BL

150 $

ALARM S‹STEMLER‹

ESPRIT SER‹S‹

Esprit 728ULT / 738ULT Kablolu keypadlerin Ortak Özellikleri
• 1 Keypad Zonu girifli
• 4-tek dokunuflta ifllem tufllar›
• Zil zonlar›n› ba¤›ms›z olarak ayarlama
• 3-Keypad etkinlefltirmeli panik alarm›
• Ayarlanabilir arka ›fl›k
• Esprit 728Ult – 738Ult ile uyumludur
646 / 24 Zon Dikey Led Keypad;
• 24-Zon Led görüntüleme
• Patentli Tufl Ifl›¤› ile görüntüleme (aç›k bir zonu belirtmek
için tufllar yanar)
• Üniversal Led sembolleri
642 BL / 24 Zon Dikey LCD Keypad;
• Programlanabilir etiketlerle 32 -karakter LCD ekran
• PMC3 ile keypad seçeneklerini ve etiketlerini yükleme/indirme
• Türkçe dil deste¤i
• 12 ve 24 saat formatlar›nda zaman› gösterme
• Ayarlanabilir kontrast ve kayd›rma h›z›
• Çoklu zon göstergesi
ADP1 / Telefon Hatt› Adaptörü;
Sanal bir telefon hatt› oluflturup, PC’den kontrol paneline
direkt ba¤lant› sa¤lar, komünikasyon h›z› 300 baud.
PMC3 / Haf›za Anahtar›;
10 saniyeden az bir zamanda download ve upload imkan›, kontrol
paneline ve Keypade direk ba¤lanabilir, PC, telefon hatt› ve ekstra
bir arabirim gerektirmez.

ADP1

70 $

PMC3

40 $
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ESPRIT E SER‹S‹
Esprit E55/ E65 Kontrol Panellerin Ortak Özellikleri
• GPRS, GSM ve IP deste¤i
• StayD modu deste¤i
• 4-kablo geniflletme veriyolu ba¤lant›s›
• 32 Zona kadar geniflleyebilir
• 2 K›s›mland›rma (K636 keypad kullan›ld›¤›nda sadece 1
K›s›m kullan›labilir)
• 32 Kullan›c› kodu
• 1.1A aktarmal› güç kayna¤›
• 307 ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncellenebilir
• Montajc›, Ana ve Bak›m kodu için menü yönlendirmeli
programlama
• WinLoad ile 9.6 k baud h›z›nda do¤rudan ba¤lant›,
• 256 Olay haf›zas›

ALARM S‹STEMLER‹

Özellikler

E55

E65

GPRS Raporlama (PCS100 GPRS)

-

✓

GSM Raporlama ve SMS (PCS100 GSM)

✓

✓

IP Raporlama (IP100)

-

✓

E-Posta/Gözlem (IP100)

✓

✓

4 (8zon çiftlemesi ile)

9 (18zon çiftlemesi ile)

1

3

✓

-

✓

GSM ile (PCS100)

Yerleflik Zonlar
Yerleflik PGM ‘ler
Patentli 2 Opto Coupler telefon aray›c›*
(US patentleri 575,803, RE39406)
VDMP3 deste¤i

E/55 8 Zon Kontrol Paneli (32 Zon’a kadar geniflleyebilir)
• VDMP3 ses modülü deste¤i
• 4 yerleflik zon girifli veya zon çiftlemesi ile 8 yerleflik zon
girifli,
• 1 yerleflik PGM
• K636 Led keypad + Orjinal Paradox büyük boy metal kutu
(28x28x7.6cm) dahil
• Çoklu telefon numaras› arama özelli¤i: Gözlem istasyonu
için 3, kiflisel arama için 5, ve ça¤r› cihaz› için 1 numara
• Tüm E-Serileri ortak özellikleri için lütfen yukar› bak›n›z

E65 18 Zon Kontrol Paneli (32 Zon’a kadar geniflleyebilir)
• 9 yerleflik zon girifli veya zon çiftlemesi ile 18 yerleflik zon
girifli
• 3 yerleflik PGM
• K636 Led keypad + Orjinal Paradox büyük boy metal kutu
(28x28x7.6cm) dahil
• Tüm E-Serileri ortak özellikleri için lütfen yukar› bak›n›z

E55

120 $

E65

120 $

Yeni
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K636 / 10-Zon Kablolu LED Keypad
• Tek k›s›mland›rmal› keypad
• 10-zon Led görüntüleme
• STAYD durum ledi
• Patentli Tufl Ifl›¤› ile görüntüleme (aç›k bir zonu belirtmek
için tufllar yanar)
• Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k
K10H / 10-Zon Kablolu Yatay LED Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• 10-zon Led görüntüleme
• STAYD durum ledi
• Patentli Tufl Ifl›¤› ile görüntüleme (aç›k bir zonu belirtmek
için tufllar yanar)
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k
K10V / 10-Zon Kablolu Dikey LED Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• 10-zon Led görüntüleme
• STAYD durum ledi
• Patentli Tufl Ifl›¤› ile görüntüleme (aç›k bir zonu belirtmek
için tufllar yanar)
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k

K636

75 $

K10H

85 $

K10V

85 $

K32

105 $

K32 I

130 $

K32 / 32-Zon Kablolu LED Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• 32-zon Led görüntüleme
• STAYD durum ledi
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleme
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k

K32I / 32-Zon Kablolu Sabit LCD Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• Sabit mesaj göstergesi ile sistem ifllemlerinde rehberlik
• 2 k›s›mda 32 zon durumunu görüntüleme
• STAYD durum ikonu
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleme
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Hata, bypass zonlar› ve alarm haf›zas› görüntüleme
• Ayarlanabilir arka ›fl›k

ALARM S‹STEMLER‹

Tüm Esprit E Serisi Kablolu Keypadlerin Ortak Özellikleri
• STAYD'yi destekler
• 1 keypad zon girifli
• 8-tek dokunuflta ifllem tufllar›
• Zil zonlar›n› ba¤›ms›z olarak ayarlama (chime zones)
• 3-keypad etkinlefltirmeli panik alarm›
• 4-kablolu geniflleme veri yoluna ba¤lan›r
• E55-E65, MG5000-MG5050, Spectra SP Serisi ile
uyumludur.
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ESPRIT E SER‹S‹ UYUMLU MODÜLLER
ZX8SP / 8-Zon Geniflletme Modülü
• SP-ZX8
• 8 zon ekler
• 1 PGM ç›k›fl›
• Zon giriflini anti-sabotaj anahtar› girifli olarak kullan›r
• Espirit E Serisi, Spectra SP Serisi ve MG5000-5050 serileri ile
uyumludur

ZX8SP

65 $

ZX8

110 $

PGM4

90 $

ALARM S‹STEMLER‹

ZX8 / 8-Zon Geniflletme Modülü
• SP-ZX8 ile ayn› özelliklerin yan› s›ra:
• ZX8, MG5000, MG5050 Spectra SP ve Digiplex EVO serileri
ile uyumludur

PGM4 / PGM Geniflleme Modülü;
• 4 adet PGM ç›k›fl› tam programlanabilir
• 5A 28V DC, NC/ NO röle ç›k›fl› olay ya da zaman say›m›
sonras›nda devre d›fl› kal›r.

307USB / Direk Ba¤lant› Arabirimi;
• USB Port özelli¤i, 60m mesafeden kontrol paneli ile PC
aras›nda haberleflme kurabilme
• Kontrol panelinin seri port ba¤lant›s›ndan bir PC’nin seri
portuna (DB9) veya USB portuna ba¤lant›,
• 3 durum gösterme ledi (PC, Panel ve RX/TX)
• EVO ile 38.4k baud, Magellan ile 57.6k baud, MG ve Spectra
SP serisi 9.6k baud h›z›nda haberleflme

307USB

PMC5 / Haf›za Anahtar›;
• USB konnektör ile bir PC ‘den yada PC’ye sistem programlamas›n›
indirme veya yükleme
• Kaza ile data kayb›n› önlemek için kilit anahtar›, LED durum
göstergesi
• Kontrol paneline direk ba¤lant›

Winload Montajc› Upload / Download Yaz›l›m›;
• Kullan›c› dostu programlama ve izleme
• Magellan, Digiplex serisi ve Spectra kontrol panelleri için,
çoklu kullan›c›lar,
• Grafica için resim, melodi indirme
• 32 kat plan›na kadar çizim ve upload/download imkan›
• Özel olaylar için Grafica’ya uyumlu, olaylar› gelifltirilmifl
yaz›l›m ile raporlama ve yazd›rma bölge kullan›c› programlar›
yap›labilir.

PMC5

W‹NLOAD

90 $

65 $

Ücretsiz
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ALARM S‹STEMLER‹

E55 serisi ile uyumlu modüller

307USB
Do¤rudan Ba¤lant› Arabirimi
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SPECTRA SER‹S‹

ALARM S‹STEMLER‹

1728 / 12 Zon Kontrol Paneli
• 5 Zon girifli veya zon çiftleme ile 10 zon girifli
• 2 adet keypad zonu ,
• 2 PGM ç›k›fl›
• 1.0 A aktarmal› güç kayna¤›
• 48 kullan›c› kodu
• 2 K›s›m
• 256 olay haf›zas›
• Çeflitli amaçlar için bell ç›k›fl›, aux ç›k›fl› ve telefon hatt›
ba¤lant›s› (komünikatör)
• (1686H Yatay keypad + büyük boy Orjinal Paradox metal
kutu 28 x28x7.6cm dahil)

1728

140 $

1686H

80 $

1689

95 $

1641 BL

160 $

1686H / Yatay 10 Zon Led Keypad
• 10 zonlu Led görüntüleme
• Normal, evde ve k›s›ml› kurulumlar›n ayr› ayr› gösterildi¤i
Led gösterge
• 1 keypad zon girifli,
• Zil zonlar›n›n ba¤›ms›z olarak ayarlanmas› (Chime zones)
• 3 Keypad etkinlefltirmeli panik alarm›
• 7 tek tuflla ifllemler programlanabilir
• Ayarlanabilir arka ›fl›k.

1689 / Led Keypad
• 16 zonlu Led görüntüleme
• Normal, evde ve k›s›ml› kurulumlar›n ayr› ayr› gösterildi¤i
Led gösterge
• 1 keypad zon girifli,
• Zil zonlar›n›n ba¤›ms›z olarak ayarlanmas› (Chime zones)
• 3 Keypad etkinlefltirmeli panik alarm›
• 7 tek tuflla ifllemler programlanabilir
• Ayarlanabilir arka ›fl›k.

1641 BL / 16 Zon 32 Karakter Dikey LCD Keypad;
• 32 Karakter kablolu LCD keypad modülü
• Programlanabilir etiketlerle 32-Karakter mavi LCD
• 1 Keypad zonu girifli
• 1 PGM ç›k›fl›(50mA transistör üzerinden ç›k›fl)
• Zil zonlar›n›n ba¤›ms›z olarak ayarlanmas› (Chime zones)
• 3 Keypad etkinlefltirmeli panik alarm›
• Ayarlanabilir arka ›fl›k, kontrast ve kayd›rma h›z›
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SPECTRA SER‹S‹ ‹LE UYUMLU MODÜLLER

PGM4 / PGM Geniflleme Modülü;
• 4 adet tam programlanabilir PGM ç›k›fl›
• 5A 28V DC, NC/ NO röle ç›k›fl› olay ya da zaman say›m›
sonras›nda devre d›fl› kal›r.

PRT1 / Printer Modülü;
• Zon/sistem olay raporlar›n› otomatik / manuel olarak yaz›c›
ve PC’ye gönderebilme
• Paralel ve seri port ba¤lant›lar›
• Tek yada tüm k›s›mlara atama
• 1PGM ç›k›fl› 60mA ak›m sarfiyat›
• 1 adet 25 pin paralel port ç›k›fl›
• 1 Adet 9 pin seri port ç›k›fl›
• Anti sabotaj anahtar› 2.4k, 9.k
• 19.2k veya 57.6k baud h›z›.

ADM2

90 $

PGM4

90 $

PRT1

270 $

ADP1

70 $

ADP1 / Telefon Hatt› Adaptörü;
Sanal bir telefon hatt› oluflturup, PC’den kontrol paneline
direkt ba¤lant› sa¤lar, komünikasyon h›z› 300 baud.

Winload Montajc› Upload / Download Yaz›l›m›;
• Kullan›c› dostu programlama ve izleme
• Magellan, Digiplex serisi ve Spectra kontrol panelleri için,
çoklu kullan›c›lar,
• Grafica için resim, melodi indirme
• 32 kat plan›na kadar çizim ve upload/download imkan›
• Özel olaylar için Grafica’ya uyumlu, olaylar› gelifltirilmifl
yaz›l›m ile raporlama ve yazd›rma bölge kullan›c› programlar›
yap›labilir.

W‹NLOAD

Ücretsiz

ALARM S‹STEMLER‹

ADM2 / Telefon Hatt› Kullanarak Sesli Sistemi Devreye Alma
Devre D›fl› B›rakma Modülü;
• Sistemi devreye alma devreden ç›karma
• PGM kontrolü
• Temiz ve anlafl›l›r sesli yan›t sistemi
• 1 PGM ç›k›fl› ve 5A/125VDC NC, NO röle ç›k›fl›
• 105mA ak›m sarfiyat›.
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SP SER‹S‹

ALARM S‹STEMLER‹

Spectra SP5500 / SP6000 / SP7000 Kontrol Paneli Ortak
Özellikleri
• GPRS, GSM, IP ve SES modül deste¤i
• StayD modunu destekler
• 4-kablo geniflletme veriyolu ba¤lant›s›,
• 32 zona kadar geniflleyebilir
• 16 PGM’e kadar geniflleyebilir
• 2 k›s›mland›rma (K636 Keypad kullan›ld›¤›nda sadece 1
K›s›m kullan›labilir)
• 32 kullan›c› kodu
• 307 USB ve Winload ile yerinde program güncelleme imkan›
• REM3 kumanda deste¤i (RTX3 ile)
• Kablosuz siren deste¤i (SR150 - 4 adet destekler)
• Kablosuz tekrarlay›c› modül deste¤i (RPT1)
• Kablosuz Keypad deste¤i (K32RF ve K37)
• Montajc›,ana ve bak›m kodlar› için menü yönlendirmeli
programlama
• Çoklu telefon numaras› arama özelli¤i: Gözlem istasyonu
için 3, kiflisel arama için 5 ve ça¤r› cihaz› için 1 numara
• Patentli 2 opto coupler telefon arama devresi
• Otomatik Yaz Saati Ayarlamas› özelli¤i
• Butonlu yaz›l›m resetleme (varsay›lan de¤erlere dönmek için)
• Winload ile 9.6 k baud h›z›nda do¤rudan ba¤lant›
• 256 Olay Haf›zas›

Özellikler

SP5500
5 (10 zon
çiftlemesi ile)
2

SP6000
8 (16 zon
çiftlemesi ile)
2+2

SP7000
16 (32 zon
çiftlemesi ile)
4

PGM +/- Tetikleme

-

✓

✓

2-Kablo Duman
dedektörü Girifli

-

✓

✓

1.1A

1.5A

1.5A

Yerleflik Zonlar
Yerleflik PGM’ler

Aktarmal› Güç
Kayna¤›

SP 5500 / 10 Zon Kontrol Paneli (32 Zona kadar geniflleyebilir)
• 5 zon girifli veya zon çiftlemesi ile 10 zon girifli,
• 2 yerleflik PGM
• Opsiyonel 16 PGM deste¤i
• 1.1A aktarmal› güç kayna¤›
• K636 Led keypad + Orjinal Paradox büyük boy metal kutu
(28x28x7.6cm) dahil

SP5500

155 $

SP6000 / 16 Zon Kontrol Paneli (32 Zona kadar geniflleyebilir)
• 8 zon girifli veya zon çiftlemesi ile 16 zon girifli
• 2 yerleflik PGM (+ / - tetikleme)
• 2- Kablolu (Konvansiyonel) duman dedektörü deste¤i
• Opsiyonel 16 PGM deste¤i
• 1 alarm rölesi
• 1.5A aktarmal› güç kayna¤›
• K32 Led keypad + Orjinal Paradox büyük boy metal kutu
(28x28x7.6cm) dahil

SP6000

220 $

SP7000

270 $

SP7000 / 32 Zon Kontrol Paneli
• 16 zon girifli veya zon çiftlemesi ile 32 zon girifli
• 2 yerleflik PGM (+ / - tetikleme)
• Opsiyonel 16 PGM deste¤i
• 2- Kablolu (Konvansiyonel) duman dedektörü deste¤i
• 1 alarm rölesi
• 1.1A aktarmal› güç kayna¤›
• K32 Led keypad + Orjinal Paradox büyük boy metal kutu
(28x28x7.6cm) dahil

®
S

E

C

U

R

I

T

Y

S

Y

S

T

E

M

S

K636 / 10-Zon Kablolu LED Keypad
• Tek k›s›mland›rmal› keypad
• 10-zon Led görüntüleme
• STAYD durum ledi
• Patentli Tufl Ifl›¤› ile görüntüleme (aç›k bir zonu belirtmek
için tufllar yanar)
• Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k
K10H / 10-Zon Kablolu Yatay LED Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• 10-zon Led görüntüleme
• STAYD durum ledi
• Patentli Tufl Ifl›¤› ile görüntüleme (aç›k bir zonu belirtmek
için tufllar yanar)
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k
K10V / 10-Zon Kablolu Dikey LED Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• 10-zon Led görüntüleme
• STAYD durum ledi
• Patentli Tufl Ifl›¤› ile görüntüleme (aç›k bir zonu belirtmek
için tufllar yanar)
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k
K32 / 32-Zon Kablolu LED Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• 32-zon Led görüntüleme
• STAYD durum ledi
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleme
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k
K32I / 32-Zon Kablolu Sabit LCD Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• Sabit mesaj göstergesi ile sistem ifllemlerinde rehberlik
• 2 k›s›mda 32 zon durumunu görüntüleme
• STAYD durum ikonu
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleme
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Hata, bypass zonlar› ve alarm haf›zas› görüntüleme
• Ayarlanabilir arka ›fl›k

K636

75 $

K10H

85 $

K10V

85 $

K32

105 $

K32 I

130 $

K32 LCD

170 $

K32 LCD / 32-Zon Kablolu LCD Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• Programlanabilir etiketlerle 32 -karakter LCD ekran
• Kolay sistem kurulumu için menü yönlendirmeli programlama
(Montajc› ve son kullan›c›)
• STAYD durum ledi
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleme
• Ayarlanabilir arka ›fl›k, kontrast ve kayd›rma h›z›

ALARM S‹STEMLER‹

Tüm Specra SP Serisi Kablolu Keypadlerin Ortak Özellikleri
• STAYD'yi destekler
• 1 keypad zon girifli
• 8-tek dokunuflta ifllem tufllar›
• Zil zonlar›n› ba¤›ms›z olarak ayarlama (chime zones)
• 3-keypad etkinlefltirmeli panik alarm›
• 4-kablolu geniflleme veri yoluna ba¤lan›r
• E55-E65, MG5000-MG5050, Spectra SP Serisi ile
uyumludur.
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SPECTRA SP SER‹S‹ ‹LE UYUMLU MODÜLLER
ZX8SP / 8-Zon Geniflletme Modülü
• SP-ZX8
• 8 zon ekler
• 1 PGM ç›k›fl›
• Zon giriflini anti-sabotaj anahtar› girifli olarak kullan›r
• Espirit E Serisi, Spectra SP Serisi ve MG5000-5050 serileri ile
uyumludur
ZX8 / 8-Zon Geniflletme Modülü
• SP-ZX8 ile ayn› özelliklerin yan› s›ra:
• ZX8, MG5000, MG5050 Spectra SP ve Digiplex EVO serileri
ile uyumludur
PGM4 / PGM Geniflleme Modülü;
• 4 adet tam programlanabilir PGM ç›k›fl›
• 5A 28V DC, NC/ NO röle ç›k›fl› olay ya da zaman say›m›
sonras›nda devre d›fl› kal›r.

ALARM S‹STEMLER‹

HUB2 / Hub ve Bus ‹zolatörü;
• Haberleflme Bus’›n› iki tam izole edilmifl ç›k›fla ay›r›r, (Bir
ç›k›fl baflar›s›z olursa di¤er ç›k›fl çal›fl›r)
• Bir girifl portu 2 tamamen izole edilmifl ç›k›fl portu olur
• Her ç›k›fl portuyla 75m’ye kadar haberleflme
• 50mA ak›m sarfiyat›.
PMC5 / Haf›za Anahtar›;
• USB konnektör ile bir PC ‘den yada PC’ye sistem programlamas›n›
indirme veya yükleme
• Kaza ile data kayb›n› önlemek için kilit anahtar›, LED durum
göstergesi
• Kontrol paneline direk ba¤lant›

ZX8SP

65 $

ZX8

110 $

PGM4

90 $

HUB2

170 $

PMC5

65 $

307USB / Direk Ba¤lant› Arabirimi;
• USB Port özelli¤i, 60m mesafeden kontrol paneli ile PC
aras›nda haberleflme kurabilme
• Kontrol panelinin seri port ba¤lant›s›ndan bir PC’nin seri
portuna (DB9) veya USB portuna ba¤lant›,
• 3 durum gösterme ledi (PC, Panel ve RX/TX)
• EVO ile 38.4k baud, Magellan ile 57.6k baud, MG ve Spectra
SP serisi 9.6k baud h›z›nda haberleflme
Winload Montajc› Upload / Download Yaz›l›m›;
• Kullan›c› dostu programlama ve izleme
• Magellan, Digiplex serisi ve Spectra kontrol panelleri için,
çoklu kullan›c›lar,
• Grafica için resim, melodi indirme
• 32 kat plan›na kadar çizim ve upload/download imkan›
• Özel olaylar için Grafica’ya uyumlu, olaylar› gelifltirilmifl
yaz›l›m ile raporlama ve yazd›rma bölge kullan›c› programlar›
yap›labilir.

307USB

90 $

W‹NLOAD

Ücretsiz

KABLOSUZ MODÜLLER
RTX3 / 868 MHz 32 Zon Kablosuz Geniflletme Modülü
• Esprit, Spectra SP serisi, Digiplex EVO ve Imperial (Q2) serileriyle
uyumludur
• 32 adet kablosuz zon destekler (Esprit serisi ile uyumlu de¤ildir )
• Esprit serisi için 8, Spectra SP serisi için 32, Digiplex EVO serisi ve
Imperial (Q2) için 999 uzaktan kumanda tan›t›labilir
• REM1 kumanda deste¤i (Esprit serisi, Specra serisi ile uyumludur)
REM1, REM2, REM3 kumanda deste¤i (Spectra SP, EVO / Imperial)
• Kablosuz PGM deste¤i
• SR150 kablosuz siren deste¤i (Spectra SP ile uyumludur)
• RPT1 tekrarlay›c› 2 adet modül deste¤i (Spectra SP ile uyumludur)
• K32 LRF kablosuz 8 adet Keypad deste¤i (Sadece Spectra serisi ile
uyumludur)
• Tüm magellan aktar›c›lar› destekler
• Üzerinde 3 adet PGM ç›k›s›
• Gürültü seviye testi ve göstergesi
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleyebilme
RTX3 modülü kullan›larak kablosuz ürünler SP serisi ile kullan›labilir.

RTX3

100 $
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ALARM S‹STEMLER‹

SP serisi ile uyumlu modüller

Eklenti VDMP3
Ses Modülü
• Ses mesajlar› gönderme
(5 telefon numaras›)
• Telefon ile kontrol ve gözlem
• Kontrol panelinin veya PCS100
GSM modülünün üzerine monte
edilir.

Aksesuarlar
PMC5:

Haf›za Anahtar›

307USB: Do¤rudan Ba¤lant› Arabirimi
Winload: Montaj Yaz›l›m›
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ALARM S‹STEMLER‹

MAGELLAN MG5000 / MG5050 SER‹S‹
MG5000 / MG5050 32 Zon Kablosuz Kontrol Paneli Ortak
Özellikleri
• GPRS, GSM, IP modül, VDMP3 ve IPR512 deste¤i
• StayD Modu destekler
• Üzerinde al›c› / verici (868Mhz)
• 32 zon (herhangi biri kablosuz olabilir)
• 32 kullan›c› ve 32 uzaktan kumanda (her kullan›c›ya bir adet)
• 2 K›s›mland›rma
• REM3 uzaktan keypad kumanda deste¤i
• Kablosuz siren deste¤i (SR150)
• 8 adet K32RF/K32IRF kablosuz kaypad destekler
• 2 adet RPT1 kablosuz tekrarlay›c› destekler
• VDMP3 tak çal›flt›r ses modülü destekler
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncellenebilir
• Montajc›lar, Ana ve Bak›m kodlar› için menü yönlendirmeli
programlama
• Çoklu telefon numaras› arama özelli¤i: Gözlem istasyonu
için 3, kiflisel arama için 5 ve ça¤r› cihaz› için 1 numara
• Patentli 2 opto coupler telefon arama devresi
• 16 PGM deste¤i (Herhangi biri kablosuz olabilir)
Özellikler
• Uyku kurma modu
Yerleflik Zonlar
• Otomatik Yaz Saati Ayarlamas› özelli¤i
• Butonlu yaz›l›m resetleme (varsay›lan de¤erlere dönmek için) Yerleflik PGM’ler
• Radyo Frekans› Düzensizli¤ini Denetleme
• Winload ile 9.6 k baud h›z›nda do¤rudan ba¤lant›
• 256 Olay Haf›zas›
• Haf›za Anahtar› destekler (PMC5)

MG5000

2 (4 zon
çiftlemesi ile)
2

MG5050
5 (10 zon
çiftlemesi ile)
4

MG5000 32 Zon Kablosuz Kontrol Paneli
• Yerleflik 2 kablolu zon (4 zon çiftlemesi ile)
• 2 PGM ç›k›fl›
• K 10H 10 zon led keypad
• Büyük boy orjinal Paradox metal kutu 28x28x7.6cm dahil

MG5000 / K 10H LED KEYPAD

180 $

MG5050 / K 10H LED KEYPAD

230 $

MG5050 / 32 Zon Kablosuz Kontrol Paneli
• Yerleflik 5 kablolu zon (10 zon çiftlemesi ile)
• 4 PGM ç›k›fl› (+ ve - tetik)
• K 10H 10 zon led keypad
• Büyük boy orjinal Paradox metal kutu 28x28x7.6cm dahil
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K636 / 10-Zon Kablolu LED Keypad
• Tek k›s›mland›rmal› keypad
• 10-zon Led görüntüleme
• STAYD durum ledi
• Patentli Tufl Ifl›¤› ile görüntüleme (aç›k bir zonu belirtmek
için tufllar yanar)
• Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k
K10H / 10-Zon Kablolu Yatay LED Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• 10-zon Led görüntüleme
• STAYD durum ledi
• Patentli Tufl Ifl›¤› ile görüntüleme (aç›k bir zonu belirtmek
için tufllar yanar)
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k
K10V / 10-Zon Kablolu Dikey LED Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• 10-zon Led görüntüleme
• STAYD durum ledi
• Patentli Tufl Ifl›¤› ile görüntüleme (aç›k bir zonu belirtmek
için tufllar yanar)
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k
K32 / 32-Zon Kablolu LED Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• 32-zon Led görüntüleme
• STAYD durum ledi
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleme
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k
K32I / 32-Zon Kablolu Sabit LCD Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• Sabit mesaj göstergesi ile sistem ifllemlerinde rehberlik
• 2 k›s›mda 32 zon durumunu görüntüleme
• STAYD durum ikonu
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleme
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Hata, bypass zonlar› ve alarm haf›zas› görüntüleme
• Ayarlanabilir arka ›fl›k

K636

75 $

K10H

85 $

K10V

85 $

K32

105 $

K32 I

130 $

K32 LCD

170 $

K32 LCD / 32-Zon Kablolu LCD Keypad
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• Programlanabilir etiketlerle 32 -karakter LCD ekran
• Kolay sistem kurulumu için menü yönlendirmeli programlama
(Montajc› ve son kullan›c›)
• STAYD durum ledi
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleme
• Ayarlanabilir arka ›fl›k, kontrast ve kayd›rma h›z›

ALARM S‹STEMLER‹

Tüm Magellan Serisi Kablolu Keypadlerin Ortak Özellikleri
• STAYD'yi destekler
• 1 keypad zon girifli
• 8-tek dokunuflta ifllem tufllar›
• Zil zonlar›n› ba¤›ms›z olarak ayarlama (chime zones)
• 3-keypad etkinlefltirmeli panik alarm›
• 4-kablolu geniflleme veri yoluna ba¤lan›r
• E55-E65, MG5000-MG5050, Spectra SP Serisi ile
uyumludur.
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MAGELLAN KABLOSUZ KEYPADLER
Tüm Magellan Serisi Kablosuz Keypadlerin Ortak Özellikleri
• 2 k›s›mland›rmal› keypad
• StayD'yi Modunu destekler
• Sistem durumu ve zonlara canl› bakma
• Cihaz üzerinde transceiver (868MHz)
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleyebilme
• Hareketlerde görsel ve sesli geribildirim performans›
• 8-tek dokunuflta ifllem tufllar›
• 3-Keypad etkinlefltirmeli panik alarm›
• MG5000-MG5050 ve SP* serisi ile uyumludur
* (Spectra SP serileri için RTX3 modülü gereklidir)

ALARM S‹STEMLER‹

K32RF / 32-Zon Kablosuz Led Keypad
• 32-Zon Led gösterge
• STAYD durum ledi
• Her k›s›m için ayr› Kurma, Uyku, Evde ve Kapal› Ledleri
• Ayarlanabilir arka ›fl›k
• 3.7V Dc Li-ion pil
• 40 mt.kablosuz alg›lama mesafesi
• PA-6 adaptör dahil

K32RF

185 $

PA6

20 $

K32 IRF

230 $

PA6 / 6Vdc Elektrik Adaptörü
32LRF, 32WK ve 32IRF için, Maksimum 350mA’de 6Vdc
sa¤lar,1.8 m. (6-foot) kablo

K32 IRF / 32-Zon Kablosuz Sabit LCD Keypad
• Sistem durumu ve zonlara canl› bakma
• Sistemi çal›flt›r›rken rehberlik eden sabit mesajlar
• 2 k›s›mland›rmada 32 zonun durumunu gösterme
• StayD durumunu gösterme
• Her k›s›mland›rmada kurma, uyku, evde ve kapal› durumunu
gösterme
• Sorunlar›, bypassl› zonlar› ve alarm haf›zas›n› gösterme
• Ayarlanabilir ›fl›klar
• Tam güçte 2 AA alkalin batarya
• 6Vdc güç adaptörü istemez fakat alternatif güç kayna¤›
olarak kullan›labilir (PA6 dahil de¤ildir)
• Tipik yaflam ortamlar›nda kablosuz menzili :40m (130ft)

MAGELLAN SER‹S‹ KABLOSUZ UYUMLU MODÜLLER
2WPMG / Magellan Kablosuz Haberleflmeli PGM Modülü;
• 2 yollu iletiflim ile 2WPGM MG6160 ve MG6130'dan emir
al›p bu emirleri onaylayabilir
• Backup alarm raporu gönderme opsiyonu,(Magellan
konsollar› ile 2WPGM aras›nda iletiflim kayb› olursa PGM
ç›k›fl›n› aktif hale getirir)
• 1tam programlanabilir 5A röle ç›k›fl›
• Zaman sayac› veya olay sonras› PGM deaktif etme,her
Magellan konsoluna 4 adet 2WPGM eklenebilir
• AC veya DC girifl voltaj› ile çal›flabilme,
(6VAC'den16.5VAC'ye veya 5VDC'den 20VDC'ye),
• Üniversal aktar›c› girifli (N.O / NC),
• Anti sabotaj anahtar›
• NC ve NO kontakl› ekipmanlarla kablosuz haberleflme
imkan› sa¤lar.

2WPGM

125 $
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RPT1 / Kablosuz (Repeater) Tekrarlay›c› Modül;
• Cihaz üzerinde transceiver
• Kablosuz modül mesafe artt›r›c›
• Tüm Magellan aktar›c›lar› destekler
• Kablosuz aktar›c›lar›n mesafesini 50 m artt›r›r,
• Programlanabilir röle ç›k›fl› 5 A,
• 1 kablolu zon girifli, çal›flma voltaj› 16 V AC.
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RPT1

190 $

MAGELLAN SER‹S‹ KABLOLU UYUMLU MODÜLLER
ZX8SP / 8-Zon Geniflletme Modülü
• SP-ZX8
• 8 zon ekler
• 1 PGM ç›k›fl›
• Zon giriflini anti-sabotaj anahtar› girifli olarak kullan›r
• Espirit E Serisi, Spectra SP Serisi ve MG5000-5050 serileri ile
uyumludur

ZX8SP

65 $

ZX8

110 $

PGM4

90 $

PGM4 / PGM Geniflleme Modülü;
• 4 adet tam programlanabilir PGM ç›k›fl›
• 5A 28V DC, NC/ NO röle ç›k›fl› olay ya da zaman say›m›
sonras›nda devre d›fl› kal›r.

MAGELLAN SER‹S‹ UYUMLU AKSESUARLAR
307USB / Direk Ba¤lant› Arabirimi;
• USB Port özelli¤i, 60m mesafeden kontrol paneli ile PC
aras›nda haberleflme kurabilme
• Kontrol panelinin seri port ba¤lant›s›ndan bir PC’nin seri
portuna (DB9) veya USB portuna ba¤lant›,
• 3 durum gösterme ledi (PC, Panel ve RX/TX)
• EVO ile 38.4k baud, Magellan ile 57.6k baud, MG ve Spectra
SP serisi 9.6k baud h›z›nda haberleflme

Winload Montajc› Upload / Download Yaz›l›m›;
• Kullan›c› dostu programlama ve izleme
• Magellan, Digiplex serisi ve Spectra kontrol panelleri için,
çoklu kullan›c›lar,
• Grafica için resim, melodi indirme
• 32 kat plan›na kadar çizim ve upload/download imkan›
• Özel olaylar için Grafica’ya uyumlu, olaylar› gelifltirilmifl
yaz›l›m ile raporlama ve yazd›rma bölge kullan›c› programlar›
yap›labilir.
PMC5 / Haf›za Anahtar›;
• USB konnektör ile bir PC ‘den yada PC’ye sistem programlamas›n›
indirme veya yükleme
• Kaza ile data kayb›n› önlemek için kilit anahtar›, LED durum
göstergesi
• Kontrol paneline direk ba¤lant›

307USB

90 $

W‹NLOAD

Ücretsiz

PMC5

65 $

HUB2

170 $

HUB2 / Hub ve Bus ‹zolatörü;
• Haberleflme Bus’›n› iki tam izole edilmifl ç›k›fla ay›r›r, (Bir
ç›k›fl baflar›s›z olursa di¤er ç›k›fl çal›fl›r)
• Bir girifl portu 2 tamamen izole edilmifl ç›k›fl portu olur
• Her ç›k›fl portuyla 75m’ye kadar haberleflme
• 50mA ak›m sarfiyat›.

ALARM S‹STEMLER‹

ZX8 / 8-Zon Geniflletme Modülü
• SP-ZX8 ile ayn› özelliklerin yan› s›ra:
• ZX8, MG5000, MG5050 Spectra SP ve Digiplex EVO serileri
ile uyumludur
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ALARM S‹STEMLER‹

MG SER‹S‹YLE UYUMLU MODÜLLER

Eklenti VDMP3
Ses Modülü
• Ses mesajlar› gönderme
(5 telefon numaras›)
• Telefon ile kontrol ve gözlem
• Kontrol panelinin veya PCS100
GSM modülünün üzerine monte
edilir.

Aksesuarlar
PMC5:

Haf›za Anahtar›

307USB: Do¤rudan Ba¤lant› Arabirimi
Winload: Montaj Yaz›l›m›
APR3-HUB2: 2 Port HUB
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ALARM S‹STEMLER‹

MAGELLAN KONSOL T‹P‹ S‹STEMLER
MG 6160 / Magellan Kablosuz Alarm Konsolu;
• Cihaz üzerinde transceiver (868 MHz)
• 32 Kablosuz zon,(2 Zonu kablolu kullan›labilir)
• FM radyo
• Ahizesiz telefonla görüflme imkan›
• Yüksek kaliteli ses ve müzik kalitesi
• Aile mesaj merkezi
• X10 özelli¤i ile ev otomasyonu imkan›
• Komünikatörlü
• Çalar saat
• Sesli olay ve durum raporlama
• Patentli 2 opto coupler telefon arama devresi
• Telefon ile sistemi kurma, devre d›fl› b›rakma
• 3 yollu sistem durum kontrolü (LCD ekran, Led göstergeler,
Sesli uyar›)
• Duvara montaj veya masaüstü kullan›m.
• 16 kullan›c› kodu, 16 kablosuz kumanda kullanabilme
• 4 adet kablosuz siren deste¤i (SR150)
• 2 adet kablosuz tekrarlay›c› deste¤i
• 4 adet kablosuz keypad deste¤i (K32WK)
• Tek tuflla acil durum bildirimi.
• Tam kurulum, Zorlamal› Kurulum (force), Evdeyken kurma
(stay) ve Otomatik kurulum.
• 13.8Vdc, 200mA Aux ç›k›fl›
• 256 olay haf›zas›
• 2 PGM ç›k›fl› (16'ya kadar yükseltilebilir)
• Dahili 7.2V NiMH flarj edilebilir dahili batarya
• Haf›za anahtar› (PMC3) destekler
• Winload ile 57.6 k baud h›z›nda do¤rudan ba¤lant›
• Dahili 90dB siren
• Telefon hatt› denetlemesi
• Boyutlar›: 21.8cm x 14.7cm x 3.6cm

Ön görünüm

Arka görünüm

Duvar ask›s›

MG6160
PA 12 / 13.8Vdc Elektrik Adaptörü
MG6160, MG6130 ve 2WPGM için, Maksimum 1A 13.8Vdc
sa¤lar, (6-foot) kablo
K32WK / 32-Zon Kablosuz LED Keypad
• Canl› mod: Yerleflik al›c› / verici 32-zon LED görüntüleme,
Kurma (Arm), Evde (Stay) ve Haz›r (Ready) durum LED’leri,
• Düflük Pil, Mesaj ve FM durumu LED’leri
• Canl› mod; sistem durumu ve zonlara canl› bakma
• Tipik ev ortam›nda kablosuz menzili: 40m (130ft)
• 8 tek tufl eylem tuflu
• 3 keypad-etkinlefltirmeli panik tuflu
• Ayarlanabilir arka›fl›k
• fiarj edilebilir 3.7Vdc Li-Ion akü dahildir
• 6Vdc elektrik adaptörü gereklidir (PA6 dahildir)
PA6 / 6Vdc Elektrik Adaptörü
32LRF, 32WK ve 32IRF için, Maksimum 350mA’de 6Vdc
sa¤lar,1.8 m. (6-foot) kablo

410 $

PA12

30 $

K32WK

200 $

PA6

20 $
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MG6130 / Magellan Kablosuz Alarm Konsolu;
• Cihaz üzerinde transceiver (868 MHz)
• 32 Kablosuz zon (2 Zonu kablolu kullan›labilir)
• Komünikatörlü
• Çalar saat
• Sesli olay ve durum raporlama
• Patentli 2 opto coupler telefon arama devresi
• Telefon ile sistemi kurma, devre d›fl› b›rakma
• 3 yollu sistem durum kontrolü (LCD ekran, Led göstergeler,
Sesli uyar›)
• Duvara montaj veya masaüstü kullan›m
• 16 kullan›c› kodu, 16 kablosuz kumanda kullanabilme
• 4 adet kablosuz siren deste¤i (SR150)
• 2 adet kablosuz tekrarlay›c› deste¤i
• 4 adet kablosuz keypad deste¤i
• Tek tuflla acil durum bildirimi
• Tam kurulum, Zorlamal› Kurulum (force), Evdeyken kurma
(stay) ve Otomatik kurulum.
• 7.2V NiMH flarj edilebilir dahili batarya
• 256 olay haf›zas›

Ön görünüm

ALARM S‹STEMLER‹

• 2 PGM ç›k›fl› (16'ya kadar yükseltilebilir)
• 13.8Vdc, 200mA aux. ç›k›fl›
• Haf›za anahtar› (PMC3)destekler
• Winload ile 57.6 k baud h›z›nda do¤rudan ba¤lant›
• Dahili 90db siren

Arka görünüm

• Telefon hatt› denetlemesi
• Boyutlar›: 21.8cm x 14.7cm x 3.6cm

Duvar ask›s›

PA 12 / 13.8Vdc Elektrik Adaptörü
MG6160, MG6130 ve 2WPGM için, Maksimum 1A 13.8Vdc
sa¤lar, (6-foot) kablo
K32WK / 32-Zon Kablosuz LED Keypad
• Canl› mod: Yerleflik al›c› / verici 32-zon LED görüntüleme,
Kurma (Arm), Evde (Stay) ve Haz›r (Ready) durum LED’leri,
• Düflük Pil, Mesaj ve FM durumu LED’leri
• Canl› mod; sistem durumu ve zonlara canl› bakma
• Tipik ev ortam›nda kablosuz menzili: 40m (130ft)
• 8 tek tufl eylem tuflu
• 3 keypad-etkinlefltirmeli panik tuflu
• Ayarlanabilir arka›fl›k
• fiarj edilebilir 3.7Vdc Li-Ion akü dahildir
• 6Vdc elektrik adaptörü gereklidir (PA6 dahildir)
PA6 / 6Vdc Elektrik Adaptörü
32LRF, 32WK ve 32IRF için, Maksimum 350mA’de 6Vdc
sa¤lar,1.8 m. (6-foot) kablo

MG6130

340 $

PA12

30 $

K32WK

200 $

PA6

20 $
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KABLOSUZ DEDEKTÖRLER ve KAPI KONTAKLARI
PMD1P / Analog Single Optik PIR;
• 18kg/40lb’ye kadar hayvana ba¤›fl›kl›k
• Dual element sensörü, 88.5° izleme aç›s›yla 11m x 11m
x15m’ye kadar merkez beamlerden alg›lama
• Otomatik ›s› dengeleme
• Daha yüksek seviyeli hayvana ba¤›fl›kl›k istendi¤inde, örne¤in
hayvanlar devaml› koruma alan› içinde bulunuyorsa
PMD75 kullanmay› düflünün.

PMD1P

100 $

PMD75

135 $

PMD85

250 $

PMD85L2

250 $

DCT10

85 $

DCTXP2

90 $

ALARM S‹STEMLER‹

PMD75 / Dijital Dual Optik Yüksek Performansl› PIR;
• 40kg/90lb gerçek evcil hayvan ba¤›fl›kl›¤›
• Patentli dijital hareket alg›lama, dual optikler (karfl›l›kl› 2
dual element sensörleri)
• Ayarlanabilir hassasiyetiyle dijital kalkan algoritmas›
• Single ve dual kenar sistemi,
• 90° izleme aç›s› ile 11m x 11m’ye alg›lama.
PMD85 / D›fl Ortam Dijital Dual Optik Yüksek Performansl›
PIR;
• 40kg/90lb gerçek hayvan ba¤›fl›kl›¤›
• Patentli dijital hareket alg›lama
• Dual optikler (karfl›l›kl› 2 dual element sensörleri) ayarlanabilir
hassasiyetiyle dijital kalkan algoritmas›
• Single veya dual kenar sistemi, 90° izleme aç›s› ile 11m x
11m’ye alg›lama
• Darbe ve ›s›ya dayan›kl› muhafaza
• Çal›flma s›cakl›¤› -35°~50°
• Kauçuk enjekte edilmifl dayan›kl› conta
• UV korumal› lens
• Dual optik filtreleme sistemi
• Çok seviyeli hassasiyet ayar›.
• Paradox orjinal montaj aya¤› dahil
PMD85L2 / D›fl Ortam Dijital Dual Optik Yüksek Performansl›
PIR;
PMD85 d›fl ortam dedektörleriyle ayn› özelliklerdedir. Tek fark›
dar aç› (perde tipi) lensli.
Bu lens seçene¤inde pet özelli¤i kullan›lmaz
DCT10 / Uzun Mesafe Kap› Konta¤›;
• 2 zon kapasiteli birbirinden ba¤›ms›z iki seri numara ‹ki
yüksek hassasiyette reed switch,
• Üniversal aktar›c› girifli NC
• Pil ve sinyal aktar›m seviyeleri için Led’li uyar›,
• Anti sabotaj anahtar›
• Boyutlar 12.4cm x 4.5cm x 3.3cm
• 3 adet 1,5V alkalin pille çal›fl›r.
DCTXP2 / Kap› Konta¤›;
• Bir yüksek hassasiyette reed switch
• Üniversal aktar›c› girifli (NO,NC)
• Üniversal girifle seri veya paralel ba¤lant› yapabilme
• Kablolu zon giriflini ayr› zon olarak atayabilme
• Anti sabotaj anahtar›
• Boyutlar 11cm x 3.2cm x 2.5cm
• ‹ki adet ince 1.5V alkalin kalem pille çal›fl›r
• Beyaz ve kahverengi seçene¤i
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DCT2 / Ultra Küçük Kap› Konta¤›;
Bir yüksek hassasiyette reed anahtar›, anti sabotaj anahtar›, 3V
lityum pille çal›fl›r, boyutlar 4.4cm x 3.0cm x1.7cm.

DCT2

95 $

SD-738

150 $

SD-738 / Duman Dedektörü;
Yüksek hassasiyette foto elektrik duman dedektörü,
dahili siren, 9V pille çal›fl›r.

REM1 / Arka Ifl›kl› Uzaktan Kumanda;
Su geçirmez tasar›m, berrak mavi ›fl›kl› tufllar, her kumandaya
5 hareket atayabilme.

REM1

55 $

REM2

90 $

REM3

115 $

REM2 / Magellan Ana Konsol ile Haberleflmeli Arka Ifl›kl›
Uzaktan Kumanda;
• 2 yollu haberleflme sistem durumunu görüntülü ve sesli
bildirme
• Herhangi bir zamanda sistem durumunu info tufluna basarak
ö¤renebilme
• Her kumandayla 6 de¤iflik haraket yapabilme
• Anlafl›l›r Led, gösterge
• Kompak ›fl›kl› tufllarla su geçirmez tasar›m

REM3 / Tafl›nabilir 2-Yollu Uzaktan Kumanda ve Keypad
• Çift kullan›c› modu
• Keypad Modu: Kod girifli gereklidir
• Kumanda Modu: Tek dokunuflta kurma ve devred›fl› b›rakma
• StayD deste¤i
• Cihaz-üzerinde transceiver
• Hareketlerde görsel veya sesli geribildirim performans›
• Herhangi bir zamanda info butonuna basarak sistem
durumunu alma
• K›s›mland›rma 1 ve 2'de kurma, uyku, evde ve kapal›
durumunu gösterme
• Teshifl Göstergesi: REM3'ü istenen aktar›c›ya yerlestiriniz:
K›s›mland›rma 1 LED'leri sinyal gücünü gösterir
K›s›mland›rma 2 LED'leri gürültü seviyesini gösterir
• Tufllar› kullanarak 6 PGM'de gezinme veya panik yaratma
• Uzaktan kumanda sahibini gösteren kimlik etiketi
• Kompak, su geçirmez tasar›m
• Küçük boy 8cm x 3.4cm x 1.5cm (3.1in x 1.3in x 0.6in)
• MG5000, MG5050 ve Spectra SP Serisi ile uyumlu

ALARM S‹STEMLER‹

UZAKTAN KUMANDALAR
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KABLOSUZ MODÜLLER
RTX3 / 868 MHz 32 Zon Kablosuz Geniflletme Modülü
• Esprit, Spectra SP serisi, Digiplex EVO ve Imperial (Q2) serileriyle
uyumludur
• 32 adet kablosuz zon destekler (Esprit serisi ile uyumlu de¤ildir )
• Esprit serisi için 8, Spectra SP serisi için 32, Digiplex EVO serisi ve
Imperial (Q2) için 999 uzaktan kumanda tan›t›labilir
• REM1 kumanda deste¤i (Esprit serisi, Specra serisi ile uyumludur)
REM1, REM2, REM3 kumanda deste¤i (Spectra SP, EVO / Imperial)
• Kablosuz PGM deste¤i
• SR150 kablosuz siren deste¤i (Spectra SP ile uyumludur)
• RPT1 tekrarlay›c› 2 adet modül deste¤i (Spectra SP ile uyumludur)
• K32 RF kablosuz 8 adet Keypad deste¤i (Sadece Spectra serisi ile
uyumludur)
• Tüm magellan aktar›c›lar› destekler
• Üzerinde 3 adet PGM ç›k›s›
• Gürültü seviye testi ve göstergesi
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleyebilme
RTX3 modülü kullan›larak kablosuz ürünler SP serisi ile kullan›labilir.

RTX3

100 $

PX8 / RTX3 Magellan Transceiver ‹çin Ç›k›fl Modülü
• RTX3'e stand-alone modunda ba¤lan›r, PX8 kablolu ç›k›fllar üzerinden
aç›l›fl veya kapan›fl vb 8 kablosuz olay durumuna kadar haberleflme
sa¤lama
• Zona sabotaj, denetim kaybi veya batarya azalmasinda sinyal için
ç›k›fl ayar› imkan›
• REM1 uzaktan kumandalar›nda belirli bir butona basarak bir ç›k›fl›
aktif etmek için ayarlama.
• Tek RTX3'te 4 adet PX8 ba¤lan›r
• Ç›k›fllar olaylar› takip edebilir veya -->999 saniye veya dakika aras›
gecikme yapabilme
• PX8'i denetlemek için RTX3 üzerindeki PGM kullanma
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleyebilme
• Esprit 636 veya 646 keypad ile programlama

PX8

85 $

2WPMG / Magellan Kablosuz Haberleflmeli PGM Modülü;
• 2 yollu iletiflim ile 2WPGM MG6160 ve MG6130'dan emir al›p bu
emirleri onaylayabilir
• Backup alarm raporu gönderme opsiyonu,(Magellan konsollar› ile
2WPGM aras›nda iletiflim kayb› olursa PGM ç›k›fl›n› aktif hale getirir)
• 1tam programlanabilir 5A röle ç›k›fl›
• Zaman sayac› veya olay sonras› PGM deaktif etme,her Magellan
konsoluna 4 adet 2WPGM eklenebilir
• AC veya DC girifl voltaj› ile çal›flabilme, (6VAC'den16.5VAC'ye veya
5VDC'den 20VDC'ye),
• Üniversal aktar›c› girifli (NO / NC),
• Anti sabotaj anahtar›
• NC ve NO kontakl› ekipmanlarla kablosuz haberleflme imkan› sa¤lar.

2WPGM

125 $

RPT1

190 $

RPT1 / Kablosuz (Repeater) Tekrarlay›c› Modül;
• Cihaz üzerinde transceiver
• Kablosuz modül mesafe artt›r›c›
• Tüm Magellan aktar›c›lar› destekler
• Kablosuz aktar›c›lar›n mesafesini 50 m artt›r›r,
• Programlanabilir röle ç›k›fl› 5 A,
• 1 kablolu zon girifli, çal›flma voltaj› 16 V AC.

MAGELLAN SER‹S‹ UYUMLU AKSESUARLAR
307USB / Direk Ba¤lant› Arabirimi;
• USB Port özelli¤i, 60m mesafeden kontrol paneli ile PC
aras›nda haberleflme kurabilme
• Kontrol panelinin seri port ba¤lant›s›ndan bir PC’nin seri
portuna (DB9) veya USB portuna ba¤lant›,
• 3 durum gösterme ledi (PC, Panel ve RX/TX)
• EVO ile 38.4k baud, Magellan ile 57.6k baud, MG ve Spectra
SP serisi 9.6k baud h›z›nda haberleflme

307USB
PMC5 / Haf›za Anahtar›;
• USB konnektör ile bir PC ‘den yada PC’ye sistem programlamas›n›
indirme veya yükleme
• Kaza ile data kayb›n› önlemek için kilit anahtar›, LED durum göstergesi
• Kontrol paneline direk ba¤lant›

PMC5

90 $

65 $
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MAGELLAN KONSOL T‹P‹ S‹STEMLERLE UYUMLU MODÜLLER
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DIGIPLEX EVO SER‹S‹
Digiplex EVO 48-Zon Kontrol Paneli
• GPRS. GSM- IP modül, VDMP3 ve IPR512 deste¤i
• 8 zon girifli veya zon çiftlemesi ile 16 zon girifli, 48 zona
geniflletilebilir
• 4-kablo geniflletme veriyolu ba¤lant›s› (48 zona ç›kart›labilir)
• Yerleflik geçifl kontrol özellikleri
• 307 USB ve Winload ile yerinde yaz›l›m ve program güncelleme
• NEware ile uyumludur
• Otomatik Yaz Saati Ayarlamas› özelli¤i
• 2 yerleflik PGM (+3 iste¤e ba¤l› , + / - tetikleme)
• PGM1 2-kablolu (konvansiyonel) duman dedektörü girifli olarak
kullan›labilir
• 127 geniflletme veriyolu modülüne kadar destekler
• 96 kullan›c› kodu
• 4 k›s›mland›rma
• 1024 olay haf›zas›
• Ana ve montajc› kodu kullan›larak uzaktan kumanda
programlanabilir
• Bir RTX3 modül ile 96 uzaktan kumanda kullan›labilir
• REM3 kumanda deste¤i (RTX3 ile)
• Yerleflik gerçek zamanl› saat yedek pili
• 1.7 A aktarmal› güç kayna¤›
• 1 denetimli siren , yard›mc› ve telefon ç›k›fl›
• Butonla yaz›l›m resetleme (varsay›lan de¤erlere dönmek için)
• Yard›mc› (aux) ç›k›fl› aktif ve pasif etmek için tufl
• Patentli 2 opto coupler telefon arama devresi
• Winload ile 38.4 k baud h›z›nda do¤rudan ba¤lant›

EVO48 / K641 / 32 Karakter LCD KEYPAD
K641 Lcd keypad + Orjinal Paradox büyük boy metal kutu
(28x28x7.6cm) dahil)

EVO48 / K641 LCD KEYPAD

300 $

EVO48 / K07 GRAF‹CA

550 $

EVO48 / K07 / GRAFICA KEYPAD
K07 Grafica keypad + Orjinal Paradox büyük boy metal kutu
(28x28x7.6cm) dahil)
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EVO192 / K641 / 32 Karakter LCD KEYPAD
K641 Lcd keypad + Orijinal Paradox büyük boy metal kutu
(28x28x7.6cm) dahil)

EVO192 / K07 / GRAFICA KEYPAD
K07 Grafica keypad + Orijinal Paradox büyük boy metal kutu
(28x28x7.6cm) dahil)

EVO192 / K641 LCD KEYPAD

430 $

EVO192 / K07 GRAF‹CA

700 $

DIGIPLEX SER‹S‹ KEYPAD
K648 / 48 Zon Led Keypad
• 48 Zon LED gösterge
• 4 k›s›m LED gösterge
• 1 adreslenebilir zon girifli
• 1 PGM ç›k›fl›
• Zil zonlar› ba¤›ms›z olarak ayarlayabilme (Chime zones)
• 14 tek tufl ile ifllem tufllar›
• 3 keypad etkinlefltirmeli panik alarmlar›
K641 / 32 Karakter Blue LCD Keypad;
• Programlanabilir etiketli, bir veya birden çok k›s›mlara atama,
• Türkçe ve ‹ngilizce
• 1 adreslenebilir zon girifli
• 1 PGM ç›k›fl›,
• Zil zonlar› ba¤›ms›z olarak ayarlayabilme (Chime zones)
• 14 tek tufl ile ifllem tufllar›
• 3 keypad etkinlefltirmeli panik alarmlar›
• Ayarlanabilir arka ›fl›k, kontrast ve menü kayd›rma h›z›.
K641R / 32 Karakter Blue LCD Keypad Reader;
• K641 LCD Keypad özelliklerine ilave olarak üzerinde kart
okuyucu mevcuttur.

K648

160 $

K641

200 $

K641R

280 $

ALARM S‹STEMLER‹

Digiplex EVO 192-Zon Kontrol Paneli
• GPRS. GSM- IP modül, VDMP3 ve IPR512 deste¤i
• 8 zon girifli veya zon çiflemesi ile 16 zon girifli, 192 zona
geniflletilebilir
• 4-kablo geniflletme veriyolu ba¤lant›s› (192 zona ç›kart›labilir)
• Yerleflik geçifl kontrol özellikleri
• 307 USB ve Winload ile yerinde yaz›l›m ve program gücelleme
• NEware ile uyumludur
• VDMP3 ile uyumludur
• Otomatik Yaz Saati Ayarlamas› özelli¤i
• 5 yerleflik PGM ( + / - tetikleme)
• PGM1 2-kablolu (konvansiyonel) duman dedektörü girifli olarak
kullan›labilir
• 254 geniflletme veriyolu modülüne kadar destekler
• 999 kullan›c› kodu
• 8 k›s›mland›rma
• 2048 olay haf›zas›
• Ana ve montajc› kodu kullan›larak uzaktan kumanda
programlanabilir
• Bir RTX3 modül ile 999 uzaktan kumanda kullan›labilir
• REM3 kumanda deste¤i (RTX3 ile)
• Yerleflik gerçek zamanl› saat yedek pili
• 1.7 A aktarmal› güç kayna¤›
• 1 denetimli siren, yard›mc› ve telefon ç›k›fl›
• Butonla yaz›l›m resetleme (varsay›lan de¤erlere dönmek için)
• Yard›mc› (aux) ç›k›fl› aktif ve pasif etmek için tufl
• Patentli 2 opto coupler telefon arama devresi
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K07 / Grafica Grafik LCD Keypad;
• 32 kata kadar kat plan›nda zonlar› görebilme
• Üzerinde bulunan bir adet s›cakl›k sensörü sayesinde odan›n
s›cakl›¤›n› LCD ekran üzerinde gösterme
• 1 zon s›cakl›k girifli harici kullan›l›r, Opsiyonel (Dne Temp),
• Basit text ikon sürümlü menülerde ad›m ad›m rehberlik
• Alarm saati ve özel not hat›rlat›c›
• Kap› çalma, girifl - ç›k›fl gecikmeleri ve daha fazlas› için
kullan›labilecek 15 melodi
• Ba¤›ms›z zil zonlar›
• Bir veya birden fazla k›s›m atama
• ‹ki ayr› renk seçene¤i (Gümüfl ve fiampanya)
• Boyutlar 6,5cm x 6,5cm
• Ekran çözünürlü¤ü 128 x 128 pixel.

ALARM S‹STEMLER‹

ANC1 / Uyar› Modülü
• Zon alarm göstergesi, alarmdaki zonlar devred›fl› b›rak›lana
kadar yan›p söner
• 1-8 ,-48 veya 49-96 aras› zon k›s›mland›rmalar› durumunu LED
gösterge ile gösterme
• 3'ü birarada ürün (üç de¤iflik etiket ile gelir)
• Ba¤›ms›z ünite olarak, LCD yada LED keypad modülüne montaj
• Üst üste 3 modül tak›labilir
• Bir veya birden çok k›s›mland›rmaya atanabilme
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K07

480 $

ANC1

125 $

DIGIPLEX SER‹S‹ D‹J‹TAL ADRESL‹ DEDEKTÖRLER
DM50 / Dual Element Hareket Dedektörü;
• Patentli dijital alg›lama teknolojisi (analog devre içermez)
• Dijital otomatik sinyal iflleme
• Dijital muhafaza algoritma yaz›l›m›
• EMI ve RFI sinyallerinden korumay› en yüksek seviyeye
getiren metal muhafaza
• 110° görüfl ve 12m x 12m alg›lama aç›s›.

DM50

60 $

DM60

72 $

DM70

79 $

DM60 / Quad Element Hareket Dedektörü;
• Dijital ikili karfl›laflt›rmal› hareket alg›lama teknolojisi
• ‹nterlock sensör geometrisi, (ISG),
• Patentli dijital alg›lama teknolojisi (analog devre içermez)
• Dijital otomatik sinyal iflleme
• Dijital muhafaza algoritma yaz›l›m›
• EMI ve RFI sinyallerinden korumay› en yüksek seviyeye
getiren metal muhafaza
• 110° görüfl ve 12m x 12m alg›lama aç›s›.

DM70 / Dijital Dual Optik Yüksek Performansl› PIR;
• 40kg evcil hayvan ba¤›fl›kl›¤›
• Çift optik (2 çift karfl›l›kl› element sensörleri)
• Patentli geliflmifl optik kombinasyonu ve dijital iflleme
teknolojisini kullanarak yüksek nitelikli evcil hayvan ba¤›fl›kl›¤›
sa¤lar
• Patentli dijital otomatik sinyal iflleme
• Dijital muhafaza algoritma yaz›l›m›
• EMI ve RFI sinyallerinden korumay› en yüksek seviyeye
getiren metal muhafaza
• 90° görüfl ve 11m x 11m alg›lama aç›s›.
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DG 85 / D›fl Ortam Dijital Dual Optik Yüksek Performansl› PIR;
• 40kg/90lb gerçek evcil hayvan ba¤›fl›kl›¤›
• Patentli dijital hareket alg›lama
• Dual optikler (karfl›l›kl› 2 dual element sensörleri),
• Ayarlanabilir hassasiyetiyle dijital kalkan algoritmas›, single
veya dual kenar sistemi,
• 90° izleme aç›s› ile 11m x 11m’ye alg›lama
• Darbe ve ›s›ya dayan›kl› muhafaza
• Çal›flma s›cakl›¤›, -35° +50°
• Kauçuk enjekte edilmifl dayan›kl› conta
• UV korumal› lens
• Dual optik filtreleme sistemi
• Çok seviyeli hassasiyet ayar›
• ‹ki farkl› çal›flma modu (adresli ve analog)
• Paradox orjinal montaj aya¤› dahil
DG467 / 360° Tavan Tipi Dual Element Sensör Hareket
Dedektörü;
• Tüm dijtal dedektörlerdeki özelliklerin yan›s›ra;
• 2.4 m yükseklikte 7m x 6m
• 3.7 m yükseklikte 11m x 6m,
• 360° görüfl aç›s›
• ‹ki farkl› çal›flma modu (adresli ve analog)
DG457 / Dijital Cam K›r›lma (Glassbreak) Dedektörü
• TestTrek V2 ile kullan›ld›¤›nda uzaktan test modu
• Tam ses ve ses alt› tayf analizi
• 7 frekansl› dijital filtre
• Dijital kazanç yükseltici ve frekans dalgalanma
de¤erlendirmesi
• Darbe ve flok dalgas› analizi
• RFI ve EMI sinyallerine karfl› yüksek ba¤›fl›kl›k
• Ayarlanabilir hassasiyet; yüksek ayarda 9m (30ft) ve düflük
ayarda 4.5m (15ft) alan› korur
• Anti-sabotaj anahtar›
• ‹ki farkl› çal›flma modu (adresli ve analog)
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DG 85

190 $

DG467

55 $

DG457

64 $

ALARM S‹STEMLER‹

S

DIGIPLEX SER‹S‹ D‹J‹TAL ADRESL‹ GEN‹fiLETME MODÜLLER‹
ZC1 / Kap› Konta¤› Modülü;
• Bir adet adreslenebilir zon
• Bir adet reed switch bir adet tamper switchi
• Boyutlar 74mm x 2mm x 30.5mm.

ZC1

56 $

ZX1

44 $

ZX1 / Zon Geniflletme Modülü;
• Bir adet adreslenebilir zon (zon çiftlemesi özelli¤i aç›ld›¤›nda
2 zon kullan›l›r)
• Her zon için ayr› girifl h›z› ayarlanabilir (255 dakikaya kadar),
• Derece izleme uygulamalar› için idealdir.
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DIGIPLEX SER‹S‹ D‹J‹TAL ADRESL‹ GEN‹fiLETME MODÜLLER‹
ZX4 / 4 Zon Geniflletme Modülü;
• 4 adet adreslenebilir zon, zon çiftlemesi ile ba¤land›¤›nda 8
zon kullan›l›r (sisteme analog kuruldu¤unda)
• Otomatik panel tan›ma
• 28 mA ak›m sarfiyat›.
• EVO 48 ve EVO192 ile uyumludur

ZX4

70 $

ZX8

110 $

ZX8D

210 $

ZX16D

290 $

ZX32D

590 $

ALARM S‹STEMLER‹

ZX8 / 8 Zon Geniflletme Modülü;
• 8 adet adreslenebilir zon, zon çiftlemesi ile ba¤land›¤›nda
16 zon kullan›l›r (sisteme analog kuruldu¤unda)
• Otomatik panel tan›ma
• 28 mA ak›m sarfiyat›.

ZX8D / 8 Zon Geniflleme Modülü
• Sadece Digiplex Evo Panellerde kullan›l›r
• 4-kablolu bus hatt› üzerinden direk ba¤lant›
• Montaj yerinde yüksek h›zla versiyon güncellemeleri
yap›labilir(RS-485)
• 35mm DIN Ray› montaj deste¤i, Sökülebilir terminalleri
sayesinde h›zl›, güvenli, kolay ve ekonomik montaj
• 8 Zon girifli
• 8 Led Zon durum göstergesi
• 3 Led Modül durum göstergesi
• Yerleflik Zon etiket bölümü

ZX16D / 16 Zon Geniflleme Modülü
• Sadece Digiplex Evo Panellerde kullan›l›r
• 4-kablolu bus hatt› üzerinden direk ba¤lant›
• Montaj yerinde yüksek h›zla versiyon güncellemeleri
yap›labilir(RS-485)
• 35mm DIN Ray› montaj deste¤i, Sökülebilir terminalleri
sayesinde h›zl›, güvenli, kolay ve ekonomik montaj
• 16 Zon girifli
• 16 Led Zon durum göstergesi
• 3 Led Modül durum göstergesi
• Yerleflik Zon etiket bölümü

ZX32D / 32 Zon Geniflleme Modülü ve ‹lave Güç Kayna¤›
• Sadece Digiplex Evo Panellerde kullan›l›r
• 4-kablolu bus hatt› üzerinden direk ba¤lant›s›
• Montaj yerinde yüksek h›zla versiyon güncellemeleri
yap›labilir(RS-485)
• 35mm DIN Ray› montaj deste¤i, Sökülebilir terminalleri
sayesinde h›zl›, güvenli, kolay ve ekonomik montaj
• 32 Zon girifli
• Yerleflik 1.85A aktarmal› güç kayna¤›
• 16&24 V AC güç kayna¤›
• 32 Led Zon durum göstergesi
• 6 Led Modül durum göstergesi
• Yerleflik Zon etiket bölümü

Yeni

Yeni

Yeni
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LSN4 / Dinleme Modülü
• Sesli alarm onaylamas› (dinleme veya iki yollu haberleflme),
• Alarmdan "önce ve sonra" ses kayd› ve çalma
• Mesaj yay›n› (Sistemin durum mesaj›n› altistasyonlar ile
çalma)
• Yay›nlanan mesajlar› kiflisellefltirme veya kaydetme
• Uzaktan telefon ile eriflim (dinleme/iki-yollu, kurma/devred›fl›
ve sistem durumu)
• Belirli bir altistasyon ile haberleflme veya dinleme
• Hoparlörler ve mikrofonlarda yüksek ve düflük ses aras›
geçifl yap›labilir
• Sireni uzaktan aktif veya pasif edebilir
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleme
• Altistasyonlar arac›¤›yla arka plan müzi¤i çalmak için bir
müzik kayna¤›na ba¤lanabilir
• 4 ana SUB1 altistasyonu destekler (tamamen ifllevsel)
• 8 ikincil SUB1 altistasyonu destekler (ilave hoparlör olarak
kullan›l›r)
SUB1 / Dinleme Alt-‹stasyonu
• Benzersiz altistasyon tasar›m›,
• 16-bit ses kalitesi (yerleflik 7.6cm (3.0in), 3W 8hoparlör),
• Yerleflik yüksek hassasiyetli mikrofon
• Page tuflu (gözlem istasyonu ve/veya di¤er altistasyonlar
ile haberleflme)
• Panik tuflu (gözlem istasyonuna panik sinyali gönderir)
• Susturma tuflu (yay›nlanan mesajlar› ve arkaplan müzi¤ini
susturur)
• Ses kontrol kolu, LSN4 Dinleme Modülüne CAT-5 kablosu
ile basit ba¤lant›
307USB / Direk Ba¤lant› Arabirimi;
• USB Port özelli¤i, 60m mesafeden kontrol paneli ile PC
aras›nda haberleflme kurabilme
• Kontrol panelinin seri port ba¤lant›s›ndan bir PC’nin seri
portuna (DB9) veya USB portuna ba¤lant›,
• 3 durum gösterme ledi (PC, Panel ve RX/TX)
• EVO ile 38.4k baud, Magellan ile 57.6k baud, MG ve Spectra
SP serisi 9.6k baud h›z›nda haberleflme
• DGP NE 96 ile 38.4k baud haberleflme.

PGM4 / PGM Geniflleme Modülü;
• 4 adet tam programlanabilir PGM ç›k›fl›
• 5A 28V DC, NC/ NO röle ç›k›fl› olay ya da zaman say›m›
sonras›nda devre d›fl› kal›r.

LSN4

430 $

SUB1

150 $

307USB

90 $

PGM4

PRT3 Printer Modülü
• Paralel ve seri port printer ba¤lant›s›
• USB port PC ba¤lant›s›
• 2048 olay haf›zas›
• Birden çok dil imkan›

RS-485 / RS-232 Dönüfltürücü Kit
• USB port ve 1 seri port
• Kontrol paneli 300 m’den haberleflme sa¤lar
• Kontrol paneli seri portundan bilgisayar›n seri portuna veya
USB portuna ba¤lant› sa¤lar
• 38.4k veya 57.6K baud haberleflme (EVO serisi)

90 $

PRT3

300 $

CONV 4 USB

340 $

ALARM S‹STEMLER‹

DIGIPLEX SER‹S‹ ‹LE UYUMLU MODÜLLER
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HUB2 / Hub ve Bus ‹zolatörü;
• Haberleflme Bus’›n› iki tam izole edilmifl ç›k›fla ay›r›r, (Bir
ç›k›fl baflar›s›z olursa di¤er ç›k›fl çal›fl›r)
• Bir girifl portu 2 tamamen izole edilmifl ç›k›fl portu olur
• Her ç›k›fl portuyla 900m’ye kadar haberleflme
• 50mA ak›m sarfiyat›.

HUB4D / Hub ve Bus ‹zalatörü
• Sadece Digiplex ve Imperial serisi ile uyumlu çal›fl›r
• Bir girifl portu, tamamen izole edilmifl 4 ç›k›fl portu
• Her ç›k›fl portuyla 900mt.'ye kadar haberleflme
• Ç›k›fllar› aktif Ya da pasif etmek için tufl
• Opto-isolated ports provide protection from high-voltage
spikes
• 4 ç›k›fl durum led göstergesi
• 3 Led Modül durum göstergesi
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HUB2

HUB 4D

170 $

540 $

ALARM S‹STEMLER‹

PS17 / Switching Güç Kayna¤›;
• 12VDC, 1.7A switching güç kayna¤›
• 1PGM ç›k›fl›
• Seçilebilir batarya flarj ak›m› (350mA/850mA)
• Digiplex serisiyle uyumlu çal›fl›r

PS17

PS27D / Switching ‹lave Güç Kayna¤›
• Sadece Digiplex ve Imperial serisi ile uyumlu çal›fl›r
• 2.85A switching güç kayna¤›
• Transformatör paylafl›m›; Modüller merkezi bir AC kayna¤›n›
paylaflabilirler (16'dan 24Vdc ye kadar)
• 4 ç›k›fl; her biri 500mA
• Üzerine voltaj ve amper görüntüleme için LCD ekran
• Yard›mc› ç›k›fllar PGM olarak kullanabilme
• Ç›k›fllar› aktif ya da pasif etmek için 4 tufl
• 5 Led modül durum göstergesiyle
• Tam denetimli (Voltaj, akü, düflük akü ve yard›mc› limiti)
• Seçilebilir akü flarj ak›m›
• Yerleflik etiket bölümü

Winload Montajc› Upload / Download Yaz›l›m›;
• Kullan›c› dostu programlama ve izleme
• Magellan, Digiplex serisi ve Spectra kontrol panelleri için,
çoklu kullan›c›lar,
• Grafica için resim, melodi indirme
• 32 kat plan›na kadar çizim ve upload/download imkan›
• Özel olaylar için Grafica’ya uyumlu, olaylar› gelifltirilmifl
yaz›l›m ile raporlama ve yazd›rma bölge kullan›c› programlar›
yap›labilir.
NEware Son-Kullan›c› Yönetim Yaz›l›m›
DNEWARE-DM (Demo Sürümü)
NEWSEC (Güvenlik Sürümü)
NEWACC (Güvenlik ve Geçis Kontrolu Sürümü)
• IP100 üzerinden TCP/IP ba¤lant›lar›n› destekler
• Bir Digiplex EVO sistemde tüm kullan›c›lar›n geçifl kodu
ve ayarlar›n›n programlanmas›
• Grafica için 32 kat plan›na kadar çizim
• Alarm› kurma/devred›fl› b›rakma, PGM'lerin kontrolü
• Kaydedilmifl sistem olaylar›n›n aranmas› ve filtrelenmesi
• 11 kullan›c› seçenekli dil deste¤i

PS 27D

W‹NLOAD

NEware

125 $

350 $

Ücretsiz

Sorunuz
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ACM12 / 4 Kablolu geçifl kontrol modülü
• 1 Kap› için ba¤lant› (Kart okuyucu ,REX, kap› konta¤› ve
kilit ç›k›fl›)
• Otomatik kilit açma zamanlay›c›s›
• Kap› aç›k b›rak›ld› veya kap› aç›lmaya zorland› seçenekleri
• Kap› kiliti açma veya uzat›lm›fl gecikme süresi
• Kartla ve/veya girifl flifresiyle girifle izin verme(R885-BL
Posipin okuyucuyu destekler
• Tufl veya PGM olay› ile manuel kap› kilidi açma
• Üzerinde 1.5A aktarmal› güç kayna¤›
• 4 kablolu ve 26 Bit Wiegand kart okuyucular›n› destekler
• CONV4USB ve W‹NLOAD ile yerinde versiyonu
güncellenebilir
• Yard›mc› ç›k›fl aktif veya pasif etmek için tufl
• Yang›n alarm›nda kap›y› aç seçene¤i
• Güvenli mod seçene¤i (bir haberleflme kesintisi s›ras›nda,
modüle ba¤l› olan geçifl kontrol kap›s› 4 karta geçifl hakk›
verir)
• Boyutlar 20cm x 25.5cm x 7.6cm (8" x 10" x 3") metal kutu

ACM12

180 $

R910

150 $

R915

140 $

R870

130 $

R890-BL

630 $

R910 / ‹ç / D›fl Ortam Okuyucu
• 4 Kablo ile ba¤lant›
• CONV4USB ve W‹NLOAD ile yerinde versiyonu
güncellenebilir
• Ayarlanabilir k›rm›z›/yeflil LED yo¤unlu¤u ve buzzer frekans›
• Her türlü hava flartlar›na dayan›kl› (Epoksi yap›flt›r›c›s›)
• Üç renkli LED görüntüleme
• R-702 geçifl kart› ile 10 cm'ye kadar okuma menzili

R915 / ‹ç / D›fl Ortam Okuyucu
• 4 Kablo ile ba¤lant›
• CONV4USB ve W‹NLOAD ile yerinde versiyonu
güncellenebilir
• Ayarlanabilir k›rm›z›/yeflil LED yo¤unlu¤u ve buzzer frekans›
• Her türlü hava flartlar›na dayan›kl› (Enjekte edilmifl lastik
conta ve PCB kutu)
• Üç renkli LED görüntüleme
• R-702 geçifl kart› ile 10 cm'ye kadar okuma menzili
• 3 Renk
D870 / ‹ç Ortam Proximity Kart Okuyucu;
• ‹ç ortam proximity kart okuyucu
• Sadece iç ortamlarda kullan›l›r
• Çal›flma frekans› 125 Khz
• 10 cm uzakl›ktan alg›lama
• ‹ki durum ledi (k›rm›z› ve yeflil) ve sesli uyar›
• Ç›k›fl formatlar›, 26-bit Wiegand ç›k›fl format›, 37-bit Wiegand
ç›k›fl format› ve kullan›c› ç›k›fl formatlar›
• Vidal› terminaller kapakl› koruma
• Boyutlar›, 11cm yükseklik x 7.3cm genifllik x 2cm derinlik,
çal›flma s›cakl›¤› +10°C ~ +65°C
• UV koruyuculu, ABS plastik gövde, siyah renk modeller,
• 12V DC.
RB90-BL / ‹ç / D›fl Ortam Uzun Mesafeli Okuyucu
• Üst seviyede su geçirmez tasar›m
• En fazla 61cm (24”) kart okuma mesafesi
• Genifllik, ABA ve kullan›c› ç›k›fl formatlar›
• 3 renkli Led gösterge
• Geliflmifl SwiftRead Teknolojisi
• Zarif ayd›nlatma.

ALARM S‹STEMLER‹

EVO SER‹S‹ GEÇ‹fi KONTROL MODÜLÜ VE EK‹PMANLARI
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WR1 / Magellan Geçifl Kontrol Al›c›s›
• Uzaktan kumandayla kap›lar› açma
• Çok yönlü Wiegand formatlar›n› destekler (Standart 26-bit
Wiegand format›)
• Limitsiz say›da REM1 ve RAC1 ile uzaktan kontrol
• Her uzaktan kumandada aile numaras› ve 5 kart numaras›na
kadar programlama,
• Panik özelli¤i,
• 1 arabirimle 2 kap›ya girifl kontrolü,
• Park ve korunma uygulamalar›nda ideal
• 868MHz çal›flma frekans›

WR1

230 $

ALARM S‹STEMLER‹

C702 / Proximity Kart;
• Standart proximity kart, kredi kart› boyutlar›nda ince,
fl›k, esnek yap›, dikey ba¤lant›, klips yeri, beyaz PVC d›fl
koruma.

C702

6$

C704

10 $

RAC1

60 $

RAC2

95 $

C704 / Proximity Anahtar;
• Sa¤lam eskimeyen plastik gövde, fl›k tasar›m, özel etiket
opsiyonuyla tamamlanm›fl.

RAC1 / Magellan Ana Konsol ile Haberleflmeli Arka Ifl›kl›
Uzaktan Kumanda ve Acces Kart
• REM1 ile ayn› özelliklerin yan›s›ra içinde bulunan Acces kart
ile geçifl kontrol sistemlerinde kullan›l›r

RAC2 / Magellan Ana Konsol ile Haberleflmeli Arka Ifl›kl›
Uzaktan Kumanda ve Acces Kart
• REM2 ile ayn› özelliklerin yan›s›ra içinde bulunan Acces kart
ile geçifl kontrol sistemlerinde kullan›l›r

®
S

E

C

U

R

I

T

Y

S

Y

S

T

E

M

S

Dijtal Cam K›r›lma Dedektörü

Eklenti VDMP3
Ses Modülü
• Ses mesajlar› gönderme
(5 telefon numaras›)
• Telefon ile kontrol ve gözlem
• Kontrol panelinin veya PCS100
GSM modülünün üzerine monte
edilir.

Do¤rudan Ba¤lant› Arabirimi

Montaj Yaz›l›m›

ALARM S‹STEMLER‹

EVO SER‹S‹YLE UYUMLU MODÜLLER
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IMPERIAL SER‹S‹ KONTROL ÜN‹TES‹

Yeni

ALARM S‹STEMLER‹

V32
PARADOX IMPERIAL ENTEGRE S‹STEM
Çoklu Veriyolu
• 4-kablo 13.8Vdc 500bps de flifreli haberleflme
• Bus modülü yaz›l›m güncellemede çokluveriyolu otomatik
olarak RS-485 geçer
• Panel ve çoklu bus modülleri local PC veya uzaktan IP/GPRS
ba¤lant›s›yla çokluveriyolu yoluyla yerinde yaz›l›m
güncelleme 5'e 57.6Kbps de de¤iflir.
• 511 bus modülünü kadar destekler
Ev Otomasyonu
• Imperial ev otomasyonu MAMA motoru taraf›ndan MAMA
ç›k›fl modülleri kullanarak yönetilir. Tüm düflük ve yüksek
voltaj ç›k›fllar›n› ve MAMA duvar anahtarlar›n› kontrol eder.
Bu modüller birlikte tam ›fl›k kontrolü (aç/kapa veya dimmer),
motorlar, panjurlar (çoklu pozisyon, sadece aç›k veya
sadece kapal› de¤il) f›skiyeler (herhangi bir say›da vana
s›rayla veya paralel aç›labilir), klima, ›s›tma ve daha fazlas›n›
sunar.
• Temel sistem kapasitesi 8 MAMA ç›k›fl› kontrol eder. Lisans
sat›n al›narak 32, 64, 128, 192, 256, 384 veya 512 MAMA
ç›k›fl›na yükseltilir.
• Her MAMA ç›k›fl modülü 16 makro yapabilir. Her ç›k›fl
sistem içinde bir makro taraf›ndan kontrol edilebilir ki bu
bir sistem olay›, zamanlama, günbat›m›/gündo¤umu, sensör
girifli veya enerji yönetim özellikleri olabilir.
Geçifl Kontrol
• Ba¤›ms›z RS-485 ç›k›fl portuyla Stand-alone yönetim
• 64 kap› (temel sistem kapasitesi 4 kap› destekler, lisans
sat›n al›narak 16, 32, 48 veya 64 kap›ya yükseltilebilir)
• 4,000 geçifl kart›
• Çok h›zl› tepkime süresi
• 256 geçifl seviyesi
• 256 plan
• 32,000 geçifl kontrol olay haf›zas›
• Modül, denetleyici ve okuyucular aras›nda kolay 4-kablo
ba¤lant›
• Gerigeçifl önleme
• Kap› tuza¤› (adam tuza¤›) uygulamalar›

Sorunuz

Güvenlik
• 32 k›s›m
• 384 zon (8 yerleflik zon girifli)
• 999 kullan›c› kodu
• 2,000 güvenlik olay haf›zas›
• Telefon hatt› aray›c› ç›k›fl›,
Haberleflme
• IP üzerinden upload/download, Paradox IP Gözlem Al›c›s›na
(IPR512) olay raporlama veya yaz›l›m güncelleme için
yerleflik TCP/IP haberleflme portu (10/100Mbps)
• PCS200 GPRS/GSM Haberleflme Modülünü destekler.
VDMP3 ses modülü ile birlikte kullan›labilir.
• Patentli 2 opto coupler aray›c› devre - sektördeki en güvenilir
aray›c› (US Patents 5751803, RE39406)
• 32 eflzamanl› yerel/uzaktan BabyWare PC ba¤lant›s›
Donan›m
• H›zl›, güvenli, s›ral› ve ekonomik montaj için ç›kart›labilir
terminaller ile DIN ray› içerir
• 1.7A yerleflik anahtarl› güç kayna¤›
• Sistem boyunca transformatör paylafl›m› modüllerin merkezi
AC besleme (16-24Vac) veya DC besleme (18-30Vdc)
paylafl›m›n› sa¤lar
• Yerel kontrollü 1 denetimli harici ç›k›fl
• Yerel kontrollü 4-yerleflik kuru-kontak 100mA PGM ç›k›fl›
(+/- tetikleme) ve 1 NC/MO 5A röle
• 1 denetimli bell/siren ç›k›fl›
• 66MHz, 32-bit ifllemci ve 66MHz SDRAM saat
• Imperial PC yaz›l›m›, web sayfas› ve olay belle¤i ile çok
h›zl› haberleflme için 32MB yerleflik haf›za
• 10 güne kadar gerçek zamanl› saat yede¤i için Süper
Kapasitör (pil yok) (IP oto-saat mevcut oldu¤unda ayarlan›r)
• BabyWare'den bir yedek yükleme ve V32'yi yerine koyma
yaklafl›k 15 dakika
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IMPERIAL YAZILIM
BabyWare Imperial PC Yaz›l›m›
• GPRS (38K/bps) veya IP (128K/bps) yoluyla
Upload/download
• 8 PC kullan›c›s›na kadar ba¤lanabilir
• Kullan›c›lar ve montajc›lar için ayn› yaz›l›m (kullan›c› haklar›)
• Çok hesap ve çok kullan›c› kapasitesi
• Kontrol paneli ve sistem modüllerinin yaz›l›m güncelleme
kontrolü
• Kullan›c› dostu düzen ve yönetim
• Kolay gözlem ve bölge yönetim araçlar›
• Güçlü ve h›zl› s›ralama, arama ve bask› yetene¤i
• Veri yedekleme ve güçlü geri dönüflüm ve geri dönüflüm
kutusu özellikleri
• Tam bir sistem yede¤i ile BabyWare'yi de¤ifltirme yaklafl›k
15 dk.

BABYWARE YAZILIM

Sorunuz

EV OTOMASYON MODÜLLER‹

Yeni
ALARM S‹STEMLER‹

DIM1D 1 Kanal Dimmer Modülü
• Bir kanal yüksek voltaj için:
• Faz k›sma kontrolü
• Mark X florosan k›sma
• 0 - 10V florosan k›sma
• Ç›k›fl oran›: 1000W@230V / 520W@120V
• Maksimum yükleme: 4.4A
• Multibus ile ba¤lan›r: 4-kablo flifreli 500bps'de 13.8Vdc
• Multibus üzerinden 57.6Kbps de RS-485 kullanarak yaz›l›m
güncelleme
• Tüm programlama BabyWare PC yaz›l›m› kullan›larak yap›l›r
• H›zl›, güvenli, s›ral› ve ekonomik montaj için ç›kart›labilir
terminaller ile DIN ray› ilavesi
• 35mm DIN ray› montaj› destekler
• 8 Yerleflik butonlarla her bir ç›k›fl› manuel kontrol (durumunu
yakarak gösterir)
• 3-LED modül durum göstergesi

DIM1D

Sorunuz

Yeni
DIM4D 4 Kanal Dimmer Modülü
• Faz kontrol dimmer için dört kanal yüksek voltaj
• Ç›k›fl oran›: 1000W@230V / 520W@120V
• Maksimum yükleme: Her bir kanal için 4.4A (15 toplam)
• Multibus ile ba¤lan›r: 4-kablo flifreli 500bps'de 13.8Vdc
haberleflme
• Multibus üzerinden 57.6Kbps de RS-485 kullanarak yaz›l›m
güncelleme
• Tüm programlama BabyWare PC yaz›l›m› kullan›larak yap›l›r
• H›zl›, güvenli, s›ral› ve ekonomik montaj için ç›kart›labilir
terminaller ile DIN ray› ilavesi
• 35mm DIN ray› montaj› destekler
• Yerleflik butonlarla k›sma seviyesini manuel kontrol (her bir
kanal için)
• K›sma enerji LED göstergesi (her bir kanal için)
• 3-LED modül durum göstergesi
• Ç›k›fllar› tan›mlamak için etiket içerir

DIM4D

Sorunuz
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EV OTOMASYON MODÜLLER‹

ALARM S‹STEMLER‹

HV8D 8 Kanal Motor Kontrol Modülü
• 8 yüksek-voltaj röle ç›k›fl› (110/240V, 10A dirençli yükleme)
• 1/2hp kadar motorlar (max 8A)
• 2 ifllem modu: röle modu ve panjur modu
Röle modu:
• 8 yüksek-voltaj cihaz›
Panjur Modu:
• 4 Panjurun yukar›/afla¤› kontrolü için ç›k›fl eflleme
• Açma/kapama zamanlamas› için yerleflik ayar modu
• Acil durdurma
• Tüm ba¤l› panjurlar için toplu afla¤›/yukar›
• Multibus ile ba¤lan›r: 4-kablo flifreli 500bps'de 13.8Vdc
• Multibus üzerinden 57.6Kbps de RS-485 kullanarak yaz›l›m
güncelleme
• Tüm programlama BabyWare PC yaz›l›m› kullan›larak yap›l›r
• H›zl›, güvenli, s›ral› ve ekonomik montaj için ç›kart›labilir
terminaller ile DIN ray› ilavesi
• 35mm DIN ray› montaj› destekler
• 8 yerleflik butonla her bir ç›k›fl› manuel kontrol etme (durumu
yakarak gösterir)
• 3-LED modül durum göstergesi
• Ç›k›fllar› tan›mlamak için etiket içerir
LV8D 8 Ç›k›fl Düflük-voltaj röle modülü
• 8 kuru-kontak röle ç›k›fl› (0-24V AC/DC,her biri 250mA)
• Multibus ile ba¤lan›r: 4-kablo flifreli 500bps'de 13.8Vdc
• Multibus üzerinden 57.6Kbps de RS-485 kullanarak yaz›l›m
güncelleme
• Tüm programlama BabyWare PC yaz›l›m› kullan›larak yap›l›r
• H›zl›, güvenli, s›ral› ve ekonomik montaj için ç›kart›labilir
terminaller ile DIN ray› ilavesi
• 35mm DIN ray› montaj› destekler
• 8 yerleflik butonla her bir ç›k›fl› manuel kontrol etme (durumu
yakarak gösterir)
• 3-LED modül durum göstergesi
• Ç›k›fllar› tan›mlamak için etiket içerir

Yeni

HV8D

Sorunuz

LV8D

Sorunuz

Yeni

GEÇ‹fi KONTROL MODÜLLER‹
ACM24D 2-Kap› 4-Okuyucu Geçifl Kontrol Modülü
• V32'nin 4-kablo RS485 geçifl portuyla stand-alone yönetim
(1000m/3000ft), tüm veriler ACM24D'ye transfer edilerek
kontrol paneli ile haberleflme kaybolsa dahi ifllemin normal
devam› sa¤lan›r
• Modül yerel veri ifllemesi, çok h›zl› tepkime sa¤lar
• 2 kap› (2 veya 4 kart okuyucu, 2 REX cihaz›, 2 kap› konta¤›
ve 2 kilit ç›k›fl›) için ba¤lant›
• SAS modu (bir adam ay›r›c›, iki-kap› geçifli)
• Bir okuyucu portu dört R910 ve/veya R915 4-kablo kart
okuyucusuna kadar destekler
• 2 REX cihazi ve 2 kap› konta¤› için 4 girifl
• 2 kilit ç›k›fl› (6-12Vdc her biri 1A)
• Kilit ç›k›fl güç jumper› (harici veya dahili güç kayna¤› seçmeli)
• 2 harici negatif tetikleme: kap›y› açmak için bir PGM veya
bas-buton
• 2.85A anahtarl› güç kayna¤›
• Transformatör paylafl›m›: Sistem boyunca modüller bir
merkezi AC (16-24Vac) güçü paylaflabilir
• Yerinde yaz›l›m güncelleme
• Okuyucu, modül ve panel aras›nda kolay 4-kablo ba¤lant›
• Ç›kart›labilir terminaller ile DIN ray eklentisi
• 35mm DIN ray› montaj› destekler
• 2 yerleflik butonla manuel kap›lar› kitleme veya kilidi açma
(durumu göstermek için buton yanar)
• 5-LED modül durum göstergesi
• 4-LED okuyucu durum göstergesi
• Tam denetimli (AC, akü, düflük akü ve fazla yükleme)
• Seçilebilir akü flarj ak›m› (300mA/500mA)
• Her bir kap›y› tan›mlamak için etiketler içerir
• Bir ACM24D ve tüm kartlar› ve olaylar›n›n yede¤ini yükleme
20 dakikan›n alt›nda de¤ifltirilir

Yeni

ACM24D

Sorunuz
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R910 / ‹ç / D›fl Ortam Okuyucu
• 4 Kablo ile ba¤lant›
• CONV4USB ve W‹NLOAD ile yerinde versiyonu
güncellenebilir
• Ayarlanabilir k›rm›z›/yeflil LED yo¤unlu¤u ve buzzer frekans›
• Her türlü hava flartlar›na dayan›kl› (Epoksi yap›flt›r›c›s›)
• Üç renkli LED görüntüleme
• R-702 geçifl kart› ile 10 cm'ye kadar okuma menzili

R915 / ‹ç / D›fl Ortam Okuyucu
• 4 Kablo ile ba¤lant›
• CONV4USB ve W‹NLOAD ile yerinde versiyonu
güncellenebilir
• Ayarlanabilir k›rm›z›/yeflil LED yo¤unlu¤u ve buzzer frekans›
• Her türlü hava flartlar›na dayan›kl› (Enjekte edilmifl lastik
conta ve PCB kutu)
• Üç renkli LED görüntüleme
• R-702 geçifl kart› ile 10 cm'ye kadar okuma menzili
• 3 Renk

R910

150 $

R915

140 $

C702

6$

CR706

6$

C704

10 $

RAC1

60 $

RAC2

95 $

C706
• Proximiti kart

C704 / Proximity Anahtar;
• Sa¤lam eskimeyen plastik gövde, fl›k tasar›m, özel etiket
opsiyonuyla tamamlanm›fl.

RAC1 / Magellan Ana Konsol ile Haberleflmeli Arka Ifl›kl›
Uzaktan Kumanda ve Acces Kart
• REM1 ile ayn› özelliklerin yan›s›ra içinde bulunan Acces kart
ile geçifl kontrol sistemlerinde kullan›l›r

RAC2 / Magellan Ana Konsol ile Haberleflmeli Arka Ifl›kl›
Uzaktan Kumanda ve Acces Kart
• REM2 ile ayn› özelliklerin yan›s›ra içinde bulunan Acces kart
ile geçifl kontrol sistemlerinde kullan›l›r

ALARM S‹STEMLER‹

C702 / Proximity Kart;
• Standart proximity kart, kredi kart› boyutlar›nda ince,
fl›k, esnek yap›, dikey ba¤lant›, klips yeri, beyaz PVC d›fl
koruma.
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GÜÇ KAYNA⁄I VE HUB MODÜLLER‹

ALARM S‹STEMLER‹

Hub ve Bus Yal›t›c› Modül
• Veriyolu hatt›n› dört tamam›yla yal›t›lm›fl ç›k›fla böler (e¤er
bir ç›k›fl hata verirse di¤er ç›k›fllar ifllemini yapmaya devam
eder)
• Bir girifl portu, 4 tamam›yla yal›t›lm›fl ç›k›fl portu
• Her bir ç›k›fl portu 900m'ye (300ft) kadar haberleflme sa¤lar
• Opto-yal›t›lm›fl portlar ani yüksek voltaj art›fllar›ndan koruma
sa¤lar (d›fl cephedeki hatlar için idealdir)
• Multibus (RS-485) yoluyla yüksek h›zda yerinde yaz›l›m
güncelenebilir
• Ç›kart›labilir terminaller ile DIN ray eklentisi
• 35mm DIN ray› montaj› destekler
• Yerleflik butonlarla her hub ç›k›fl›n› manuel açma veya
kapama
• Her bir hub ç›k›fl› için 4-LED durum göstergesi
• 3-LED modül durum göstergesi
• Her bir ç›k›fl› tan›mlamak için etiket içerir
4-Ç›k›fl 2.85A Güç Kayna¤› Modülü
• 2.85A anahtarl› güç kayna¤›
• Transformatör paylafl›m›: sistem boyunca modüller bir
merkezi AC besleme ((16 - 24Vac) paylaflabilir.
• 4 harici ç›k›fl her biri 500mA kadar destekler
• Harici ç›k›fllar ç›k›fl ak›m›n› yükseltmek için paralel olarak
kullan›labilir.
• LCD her bir ç›k›fl›n, paralel ç›k›fllar›n toplam› veya tüm
ç›k›fllar›n toplam›n› 3-hane voltaj ve 3-hane amper olarak
gösterir
• Harici ç›k›fllar PGM olarak kullan›labilir
• Yerinde yaz›l›m güncelleme
• Ç›kart›labilir terminaller ile DIN ray eklentisi
• 4 yerleflik butonla her bir harici ç›k›fl› manuel açma veya
kapama (buton yanarak durumu gösterir)
• 5-LED modül durum göstergesi
• Tam denetimli(AC, akü, düflük akü ve harici limit)
• Seçilebilir akü flarj ak›m› (350mA/850mA)
• Her ç›k›fl› tan›mlamak için etiket içerir

Yeni

HUB 4D

540 $

Yeni

PS 27D

350 $

KABLOSUZ GEN‹fiLETME MODÜLÜ
RTX3 / 868 MHz 32 Zon Kablosuz Geniflletme Modülü
• Esprit, Spectra SP serisi, Digiplex EVO ve Imperial (Q2) serileriyle
uyumludur
• 32 adet kablosuz zon destekler (Esprit serisi ile uyumlu de¤ildir )
• Esprit serisi için 8, Spectra SP serisi için 32, Digiplex EVO serisi ve
Imperial (Q2) için 999 uzaktan kumanda tan›t›labilir
• REM1 kumanda deste¤i (Esprit serisi, Specra serisi ile uyumludur)
REM1, REM2, REM3 kumanda deste¤i (Spectra SP, EVO / Imperial)
• Kablosuz PGM deste¤i
• SR150 kablosuz siren deste¤i (Spectra SP ile uyumludur)
• RPT1 tekrarlay›c› 2 adet modül deste¤i (Spectra SP ile uyumludur)
• K32 LRF kablosuz 8 adet Keypad deste¤i (Sadece Spectra serisi ile
uyumludur)
• Tüm magellan aktar›c›lar› destekler
• Üzerinde 3 adet PGM ç›k›s›
• Gürültü seviye testi ve göstergesi
• 307USB ve WinLoad ile yerinde yaz›l›m güncelleyebilme
RTX3 modülü kullan›larak kablosuz ürünler SP serisi ile kullan›labilir.

RTX3

100 $
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ZON GEN‹fiLETME MODÜLLER‹
ZX8D / 8 Zon Geniflleme Modülü
• Sadece Digiplex Evo Panellerde kullan›l›r
• 4-kablolu bus hatt› üzerinden direk ba¤lant›

Yeni

• Montaj yerinde yüksek h›zla versiyon güncellemeleri
yap›labilir(RS-485)
• 35mm DIN Rail montaj deste¤i, Sökülebilir terminalleri
sayesinde h›zl›, güvenli, kolay ve ekonomik montaj
• 8 Zon girifli
• 8 Led Zon durum göstergesi
• 3 Led Modül durum göstergesi
• Yerleflik Zon etiket bölümü

ZX8D

210 $

ZX16D

290 $

ZX32D

590 $

ZX16D / 16 Zon Geniflleme Modülü
• 4-kablolu bus hatt› üzerinden direk ba¤lant›

Yeni
ALARM S‹STEMLER‹

• Sadece Digiplex Evo Panellerde kullan›l›r
• Montaj yerinde yüksek h›zla versiyon güncellemeleri
yap›labilir(RS-485)
• 35mm DIN Rail montaj deste¤i, Sökülebilir terminalleri
sayesinde h›zl›, güvenli, kolay ve ekonomik montaj
• 16 Zon girifli
• 16 Led Zon durum göstergesi
• 3 Led Modül durum göstergesi
• Yerleflik Zon etiket bölümü

ZX32D / 32 Zon Geniflleme Modülü ve ‹lave Güç Kayna¤›
• Sadece Digiplex Evo Panellerde kullan›l›r
• 4-kablolu bus hatt› üzerinden direk ba¤lant›s›
• Montaj yerinde yüksek h›zla versiyon güncellemeleri
yap›labilir(RS-485)

Yeni

• 35mm DIN Rail montaj deste¤i, Sökülebilir terminalleri
sayesinde h›zl›, güvenli, kolay ve ekonomik montaj
• 32 Zon girifli
• Yerleflik 1.85A aktarmal› güç kayna¤›
• 16&24 V AC güç kayna¤›
• 32 Led Zon durum göstergesi
• 6 Led Modül durum göstergesi
• Yerleflik Zon etiket bölümü
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KULLANICI KONTROLLER‹

ALARM S‹STEMLER‹

4 Buton Duvar Anahtar›
• 4 butonla herhangi bir ç›k›fl› (›fl›k, panjur, etc.)veya makrolar›
(grup ç›k›fllar›) kontrol
• Toggle modu içinde butonlar› ayarlama (1 button aç›k/kapal›)
veya De¤ifltirme Modu (1 buton aç›k / 1 buton kapal›)
• Her buton için aktivasyon durum LEDi
• Arka ›fl›k buton tan›mlama
• Multibus'a ba¤lan›r: 4-kablo flifreli 500bps'de 13.8Vdc
haberleflme bus
• Multibus üzerinden 57.6Kbps de RS-485 kullanarak yaz›l›m
güncelleme
• Tüm programlama BabyWare PC yaz›l›m› kullan›larak yap›l›r
• 3-LED modül durum göstergesi
• Her butonu tan›mlamak için etiketler içerir
8 Buton Duvar Anahtar›
• 8 butonla herhangi bir ç›k›fl› (›fl›k, panjur, etc.)veya makrolar›
(grup ç›k›fllar›) kontrol
• Toggle modu içinde butonlar› ayarlama (1 button aç›k/kapal›)
veya De¤ifltirme Modu (1 buton aç›k / 1 buton kapal›)
• Her buton için aktivasyon drum LEDi
• Arka ›fl›kl› buton tan›mlama
• Multibus'a ba¤lan›r: 4-kablo flifreli 500bps'de 13.8Vdc
haberleflme veriyolu
• Multibus üzerinden 57.6Kbps de RS-485 kullanarak yaz›l›m
güncelleme
• Tüm programlama BabyWare PC yaz›l›m› kullan›larak yap›l›r
• 3-LED modül durum göstergesi
• Her butonu tan›mlamak için etiketler içerir
2 Çevirmeli Dimmer Duvar Anahtar›
• Dimmer ç›k›fllar›n› iterek açma/kapamayla 2 döner dimmer,
örnek ›fl›klar veya panjurlar veya makrolar (grup ç›k›fllar›)
• Ifl›k yo¤unlu¤unu veya panjur durumunu gösteren her bir
çevirici için 8 LED
• Bir alternatif cihaz› veya makroyu kontrol için her bir
çeviriciye küresel buton
• LED ›fl›k yo¤unlu¤unu ayarlamak için Arka ›fl›k butonu
• Multibus'a ba¤lan›r: 4-kablo flifreli 500bps'de 13.8Vdc
haberleflme veriyolu
• Multibus üzerinden 57.6Kbps de RS-485 kullanarak yaz›l›m
güncelleme
• Tüm programlama BabyWare PC yaz›l›m› kullan›larak yap›l›r
• 3-LED modül durum göstergesi
1 Çevirmeli / 4 Buton Combo Duvar Anahtar›
• 4 buton ve 1 döner çeviriciyle herhangi bir ç›k›fl› (›fl›k, panjur,
vb.) veya makroyu (grup ç›k›fllar›) kontrol/k›sma
• Toggle modu içinde butonlar› ayarlama (1 button aç›k/kapal›)
veya De¤ifltirme Modu (1 buton aç›k / 1 buton kapal›)
• Döner çevirici özellikleri bas›lan butonla açma/kapama
kontrolü
• Arka ›fl›k buton tan›mlamas›yla her bir buton için aktivasyon
durum LEDi
• Çevirici Ifl›k yo¤unlu¤u veya panjur pozisyonu için 8-LED
göstergesi
• Küresel Butonla alternatif cihaz veya makrolar› döner
çeviriciyle kontrol
• LED ›fl›k yo¤unlu¤unu ayarlamak için Arka ›fl›k butonu
• Multibus'a ba¤lan›r: 4-kablo flifreli 500bps'de 13.8Vdc
haberleflme veriyolu
• Multibus üzerinden 57.6Kbps de RS-485 kullanarak yaz›l›m
güncelleme
• Tüm programlama BabyWare PC yaz›l›m› kullan›larak yap›l›r
• 3-LED modül durum göstergesi

Yeni

MSA4H/V

Sorunuz

Yeni

MSA8H/V

Sorunuz

MVCA2

Sorunuz

MBC1H/V

Sorunuz

Yeni

Yeni
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IMPERIAL SER‹S‹ KEYPADLER

K07C
32-K›s›m Grafica Renkli LCD Keypad
• SD slot kullanarak resim veya foto¤raf yükleme
• Arka fon ve yaz› için herhangi iki renk (16-bit) destekler
• Tak›lan SD haf›za kart›yla tam renkli ekran koruyucu destekler
• Imperial (Q2) ve Digiplex EVO ile uyumludur
• Multibus yoluyla 57.6Kbps de RS-485 kullanarak yaz›l›m
güncelleme
• 32 K›s›m ve 384 zon durum gösterme
• Zon alarm göstergesi: Alarmdaki zonlar sistem kapat›lana
kadar gösterilir
• 1 yerleflik iç ortam s›cakl›k sensörü
• 1 zon/s›cakl›k girifli. Bir alg›lama cihaz›na veya TEMP07'ye
ba¤lan›r
• Ad›m ad›m rehberle kolay metin-yönlendirmeli menü
• Alarm saati ve özel hat›rlatmalar
• 15 melodi deste¤i (Kap› zili, girifl gecikmesi, ç›k›fl gecikmesi
ve daha fazlas›)
• Ba¤›ms›z zil zonu ayarlama
• 3 keypad-aktiflefltirmeli panik alarm›
• 3 dil ayar›n›n içinde 8 yerleflik kullan›c›-seçmeli dil deste¤i
• Ayarlanabilir arka›fl›k, kontrast ve ses
• ‹ki farkl› renk (gümüfl veya flampanya)
• Ölçüleri (kapa¤› kapal› iken): 11.5cm x 17cm x 3cm (4.5in
x 6.8in x 1.3in)
• 6.5cm x 6.5cm (2.6in x 2.6in) grafik LCD çözünürlü¤ü 128
x 128 piksel

Yeni

K651

Sorunuz

Yeni

ALARM S‹STEMLER‹

32-Karakter Mavi LCD Keypad
Özellikler
• ‹mperial serisi ile uyumludur
• Multibus ile ba¤lan›r: 4-kablo flifreli 500bps'de 13.8Vdc
haberleflme
• Multibus üzerinden 57.6Kbps de RS-485 kullanarak yaz›l›m
güncelleme
• Tüm programlama BabyWare PC yaz›l›m› kullan›larak yap›l›r
• 4 K›s›m ve 384 zon durum gösterme
• Zon alarm göstergesi: Alarmdaki zonlar sistem kapat›lana
kadar gösterilir
• Programlanabilir etiketler ile 32-Karakter Mavi LCD Keypad
• 1 adreslenebilir zon
• Ba¤›ms›z zil zonu ayarlama
• 14 tek-tufl eylem butonu
• 3 keypad-etkinlefltirmeli panik alarm›
• Ayarlanabilir arka›fl›k, kontrast ve kayd›rma h›z›

K07C

Sorunuz

S‹STEM AKSESUARLARI
Wiegand - RS-485 Çevirici
• Imperial sistem ile kullanmak için iki Standard 26 bit Wiegand
okuyucu kadar çevirme
• Programlama gerekli de¤ildir (5V/12V seçmeli DIP anahtar›)
• H›zl›, güvenli, s›ral› ve ekonomik montaj için ç›kart›labilir
terminaller ile DIN ray› ilavesi
• 35mm DIN ray› montaj› destekler
• 7-LED modül durum göstergesi
• CV4USB çevirici yoluyla yaz›l›m güncelleme
• Tak›l› okuyucular› tan›mlamak için etiketler içerir

DIN Metal Kutu
• Din modüllerini tutmak için özel olarak tasarland›
• Her bir s›ra için çoklu modül tak›labilir
• Alt s›ra aküye kolay ulafl›m için kullan›l›r
• 60cm x 76cm x 26cm (24in x 30.4in x 10in)

Yeni

RW485D

Sorunuz

DB608D

Sorunuz

Yeni
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IMPERIAL SER‹S‹ D‹J‹TAL ADRESL‹ DEDEKTÖRLER

ALARM S‹STEMLER‹

DM50 / Dual Element Hareket Dedektörü;
• Patentli dijital alg›lama teknolojisi (analog devre içermez)
• Dijital otomatik sinyal iflleme
• Dijital muhafaza algoritma yaz›l›m›
• EMI ve RFI sinyallerinden korumay› en yüksek seviyeye
getiren metal muhafaza
• 110° görüfl ve 12m x 12m alg›lama aç›s›.

DM50

60 $

DM60

72 $

DM70

79 $

DM60 / Quad Element Hareket Dedektörü;
• Dijital ikili karfl›laflt›rmal› hareket alg›lama teknolojisi
• ‹nterlock sensör geometrisi, (ISG),
• Patentli dijital alg›lama teknolojisi (analog devre içermez)
• Dijital otomatik sinyal iflleme
• Dijital muhafaza algoritma yaz›l›m›
• EMI ve RFI sinyallerinden korumay› en yüksek seviyeye
getiren metal muhafaza
• 110° görüfl ve 12m x 12m alg›lama aç›s›.

DM70 / Dijital Dual Optik Yüksek Performansl› PIR;
• 40kg evcil hayvan ba¤›fl›kl›¤›
• Çift optik (2 çift karfl›l›kl› element sensörleri)
• Patentli geliflmifl optik kombinasyonu ve dijital iflleme
teknolojisini kullanarak yüksek nitelikli evcil hayvan ba¤›fl›kl›¤›
sa¤lar
• Patentli dijital otomatik sinyal iflleme
• Dijital muhafaza algoritma yaz›l›m›
• EMI ve RFI sinyallerinden korumay› en yüksek seviyeye
getiren metal muhafaza
• 90° görüfl ve 11m x 11m alg›lama aç›s›.

DG 85 / D›fl Ortam Dijital Dual Optik Yüksek Performansl› PIR;
• 40kg/90lb gerçek evcil hayvan ba¤›fl›kl›¤›
• Patentli dijital hareket alg›lama
• Dual optikler (karfl›l›kl› 2 dual element sensörleri),
• Ayarlanabilir hassasiyetiyle dijital kalkan algoritmas›, single
veya dual kenar sistemi,
• 90° izleme aç›s› ile 11m x 11m’ye alg›lama
• Darbe ve ›s›ya dayan›kl› muhafaza
• Çal›flma s›cakl›¤›, -35°~50°
• Kauçuk enjekte edilmifl dayan›kl› conta
• UV korumal› lens
• Dual optik filtreleme sistemi
• Çok seviyeli hassasiyet ayar›
• ‹ki farkl› çal›flma modu (adresli ve analog)
• Paradox orjinal montaj aya¤› dahil

DG 85

190 $

Geçifl Kontrol

Keypadler
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KABLOLU ANALOG HAREKET DEDEKTÖRLERi
476+ / Yüksek EMI ve RFI Korumal› PIR;
• Çok yüksek EMI ve RFI korumas›
• PCB üzerinde yaln›zca yüzey montaj malzeme kullan›lm›flt›r
• Yar› iletken röle
• 110° görüfl aç›s›
• 11m x 11m alg›lama mesafesi
• Patentli otomatik darbeli sinyal iflleme
• Otomatik s›cakl›k dengeleme
• Dual element sensörü, Anti sabotaj anahtar›

476+

17 $

476+ / VDF-685

19 $

476PET

20 $

476PET / VDF-685

22 $

460

60 $

VDF-685

4$

ALARM S‹STEMLER‹

476+ VDF-685 Yüksek EMI ve RFI Korumal› PIR + VDF 685
Ayakl›;
Pro 476+ ve VDF 685 dedektör aya¤› ile birlikte
sadece 12 adet ve üzeri al›mlar için.

476PET / Analog Single Optik PIR
• 18 kg’a kadar evcil hayvanlara ba¤›fl›kl›k, (daha yüksek
ba¤›fl›kl›k gerekli oldu¤unda yani hayvanlar sürekli alg›lama
bölgesinde ise DG 75 kullanmay› düflünün)
• Çok yüksek EMI ve RFI korumas›
• PCB üzerinde yaln›zca yüzey montaj malzeme kullan›lm›flt›r.
• Yar› iletken röle
• 88.5°görüfl aç›s›
• 11mx11m alg›lama mesafesi
• Patentli otomatik darbeli sinyal iflleme
• Otomatik s›cakl›k dengeleme
• Dual element sensörü
• Anti sabotaj anahtar›

476PET / VDF-685 Analog Single Optik PIR + VDF 685 Ayakl›;
Pro 476 PET ve VDF 685 dedektör aya¤› ile birlikte
sadece 100 adet ve üzeri al›mlar için.

460 / Dikey ve Dar Aç›l› Hareket Dedektörü;
• Ayarlanabilir lens pozisyonu
• 0° veya 10° aç› pozisyonu
• Güvenlik uygulamalar› için insan vücudu ölçüsünde alg›lama
• 6m x 4.5m çok yüksek EMI ve RFI korumas›
• PCB üzerinde yaln›zca yüzey montaj malzeme kullan›lm›flt›r,
• Yar› iletken röle
• Otomatik darbeli sinyal iflleme, ayarlanabilir alarm süresi
• Otomatik s›cakl›k dengeleme
• Dual element sensörü
• Anti sabotaj anahtar›

VDF-685 / Dedektör Montaj Aya¤›;
Dahili hareket dedektörü montaj aya¤›.
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KABLOLU D‹J‹TAL HAREKET DEDEKTÖRLERi
DG55 / Dual Element Dijital Hareket Dedektörü
D E T E C T I O N
• Dual element sensörü
• 12m x 12m 110° görüfl aç›s›
• Patentli dijital hareket alg›lama teknolojisi
• Patentli otomatik darbe sinyal iflleme
• Hassasiyeti ayarlanabilen dijital kalkanl› algoritma yaz›l›m›
• Tek veya çift tarafl› sinyal iflleme
• Otomatik s›cakl›k dengelemesi
• Yar› iletken röleli
• Anti sabotaj anahtar›

DG55

26 $

DG55 / VDF-685

28 $

DG65

40 $

DG75

50 $

DG75 / VDF-685

52 $

DG65 / Ouad Element Dijital Hareket Dedektörü;
• Dijital dual karfl›l›kl› hareket alg›lama
• ‹ç içe geçmifl sensör geometrisi
• Quad element sensörü
• 12m x 12m 110° görüfl aç›s›
• Patentli dijital hareket alg›lama teknolojisi
• Patentli otomatik darbe sinyal iflleme
• Hassasiyeti ayarlanabilen dijital kalkanl› algoritma yaz›l›m›
• Tek veya çift tarafl› sinyal iflleme
• Otomatik s›cakl›k dengelemesi
• Yar› iletken röleli
• Anti sabotaj anahtar›
DG75 / Dual Optik Dijital Yüksek Performansl› PIR
• 40kg gerçek evcil hayvan ba¤›fl›kl›¤›
• Son derece güvenilir ve yanl›fl alarms›z dual optikler (2 dual
karfl›l›kl› element sensörü)
• Patentli, geliflmifl optik kombinasyonu ve dijital iflleme
teknolojisi kullanarak yüksek nitelikli evcil hayvan korumas›
sa¤lar
• 11m x 11m, 90° görüfl aç›s›
• Patentli dijital hareket alg›lama teknolojisi
• Patentli otomatik darbe sinyal iflleme hassasiyeti
• Ayarlanabilen dijital kalkanl› algoritma yaz›l›m›
• Tek veya çift tarafl› sinyal iflleme
• Otomatik s›cakl›k dengelemesi
• Yar› iletken röleli
• Anti sabotaj anahtar›

DG75 / VDF-685 / Dual Optik Dijital Yüksek Performansl› PIR;
DG 75 + VDF 685 dedektör aya¤› ile birlikte sadece
12 adet ve üzeri al›mlar için.

ALARM S‹STEMLER‹

DG55 / VDF-685 / Dual Element Dijital Hareket Dedektörü;
DG 55 + VDF 685 dedektör aya¤› ile birlikte sadece
24 adet ve üzeri al›mlar için.
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ALARM S‹STEMLER‹

DG483 / Dual Element Dijtal Hareket Dedektörü
• Patentli Dijital Hareket Alg›lama
• Patentli Otomatik Darbe Sinyal Iflleme
• Hassasiyeti ayarlanabilen Dijital Kalkanl› algoritma yaz›l›m›
• Tek veya çift tarafl› sinyal iflleme†
• Otomatik s›cakl›k Dengeleme
• EMI ve RFI sinyallerinden maksimum koruma sa¤layan metal
kalkan†‡
• Solid-state röle
• Anti-sabotaj anahtar›
• Dual element sensör
• 10m x 10m (35ft x 35ft); 85° izleme aç›s›
• Eflsiz basit tasar›m
• Küçük boyut 8.5cm x 5.2cm x 3.5cm
• Köfle aya¤› dahil
DG85 / D›fl Ortam Dijital Dual Optik Yüksek Performansl› PIR;
• 40kg/90lb gerçek evcil hayvan ba¤›fl›kl›¤›
• Patentli dijital hareket alg›lama
• Dual optikler (karfl›l›kl› 2 dual element sensörleri)
• Ayarlanabilir hassasiyetiyle dijital kalkan algoritmas›
• Single veya dual kenar sistemi
• 90° izleme aç›s› ile11m x 11m’ye alg›lama
• Darbe ve ›s›ya dayan›kl› muhafaza
• Çal›flma s›cakl›¤› -35° +50°
• Kauçuk enjekte edilmifl dayan›kl› conta
• UV korumal› lens
• Dual optik filtreleme sistemi
• Çok seviyeli hassasiyet ayar›
• ‹ki farkl› çal›flma modu. (Digiplex, Digiplex NE ve Digiplex
EVO sistemleri için adreslenebilir veya standart sistemlerde
konvansiyonel olarak kullanabilme)
• Anti sabotaj anahtar›
• Paradox orjnal montaj aya¤› dahil

DG85 L2 / D›fl Ortam Dijital Dual Optik Yüksek Performansl› PIR;
DG85 hareket dedektörüyle ayn› özellikleri ilave olarak dar yatay
aç› lensli (pencere önlerinde, balkon içlerinde sorunsuzca
kullan›labilir)
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DG483

30 $

DG85

190 $

DG85 L2

190 $

457

50 $

DG467

55 $

457 / Dijital Cam K›r›lma (Glassbreak) Dedektörü
• Tam ses ve ses alt› tayf analizi
• 7 frekansl› dijital filtre
• Dijital kazanç yükseltici ve frekans dalgalanma
de¤erlendirmesi
• Darbe ve flok dalgas› analizi
• RFI ve EMI sinyallerine karfl› yüksek ba¤›fl›kl›k
• Ayarlanabilir hassasiyet: yüksek ayarda 9m (30ft) ve düflük
ayarda 4.5m (15ft) alan› korur
• Anti-sabotaj anahtar›
• Cam k›r›lma test cihaz› 459 Testrek sayfa 98’e bak›n›z

DG467 / 360° Tavan Tipi Dual Element Sensör Hareket
Dedektörü;
• 2.4 m yükseklikte 7m x 6m x, 3.7 m yükseklikte 11m x
6m, 360° görüfl aç›s›
• EVO serisiyle uyumlu, adreslenebilir veya standart
sistemlerde konvansiyonel olarak kullanabilme).
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KABLOLU MANYET‹K KONTAKLAR
MC-10F / Gömme Tip Manyetik Kontak;
Ahflap veya pimapen tipi kap› ve pencerelerde gömme tipi
olarak kullan›l›r, fl›k estetik görünüm sa¤lar, çal›flma flekli
kapal› kontak, kolay montaj
MC-21C / Minik Tip Manyetik Kontak;
Lüks konut ve iflyerlerinde mini dizayn› ile fl›k ve estetik
görünüm sa¤lar, ortadan kablo giriflli, çal›flma flekli kapal›
kontak, kolay montaj
MC-20W / Standart Tip Manyetik Kontak;
Lüks konut ve iflyerlerinde mini dizayn› ile fl›k ve estetik
görünüm sa¤lar, yandan kablo giriflli, çal›flma flekli kapal›
kontak, kolay montaj. Kahverengi ve beyaz renk seçenekli
MC-OH / Kepenk tipi Manyetik kontak; D›fl ortamda kullan›labilir,
metal kaplamal› d›fl yüzey, spiral sarg› metal kablo korumas›,
ayarlanabilir ‘’L’’ Tipi ayakl›, çal›flma flekli kapal› kontak, kolay
montaj.

MC-10F

4$

MC-21C

4$

MC-20W

4$

MC-OH

22 $

NCB-138R / NB-138R Su Bask›n› Dedektörü;
• 3mt.’de 85dB’lik sesli alarm
• Su s›z›nt›s›n› do¤ru flekilde alg›layacak özellikte ileri elektronik
dizayn
• Kolay montaj ve bak›m
• Tam otomatik çal›flma
• Ergonomik dedektör kasa dizayn›
• Röle ç›k›fl› ( 1A/24VDC 0.5A/125VAC )
• Ölçüler: 3.5cm x 6.0cm x 10.2cm
• DC Güç: DC12V-24V
• Çal›flma S›cakl›¤›: 0°C~49°C’ye kadar, depolama s›cakl›¤›:
-29°C’den 66°C’ye kadar, nem: %80. A¤›rl›k: 135g.

NB-138R

35 $

950

160 $

RS-119B

55 $

SS-007

6$

RS110

8$

950 / Paradox Darbe Sensörü
• Yüksek hassasiyetli piezoelectric element,
• Befl hassasiyet ayar›,
• 2.5m (8ft) koruma mesafesi,
• Sabotajlara karfl› anti-tamper switch

RS-199B / Gaz Dedektörü
12 volt DC röleli gaz dedektörü, krem renkli

SS-007 / Shock Sensor
Darbe Sensörü hassasiyeti ayarlanabilir, alarm panelleriyle
uyumlu boyutlar: 60(L) x 22(W) x
22(D) mm.
RS100 / Panik ‹hbar Butonu;
Alarm ihbar butonu NC-NO kontakl›.

RS-GS020S / Cam K›r›lma Dedektörü
Hassasiyeti ayarlanabilir, cam k›r›lma dedektörü

RS-GS020S

12 $

ALARM S‹STEMLER‹

ÇEfi‹TL‹ DEDEKTÖRLER
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PARADOX PHOTO BEAM DEDEKTÖRLER
PB-30 / D›fl Ortam Photo Beam Dedektör;
• Çift ›fl›nl›, aspheric lens
• Genifl aç› ayar›
• Harici ›fl›k korumal›
• 30mt. menzil.
PB-60 / D›fl Ortam Photo Beam Dedektör;
• Çift ›fl›nl›, aspheric lens
• Genifl aç› ayar›
• Harici ›fl›k korumal›
• 60mt. menzil.

PB-30

130 $

PB-60

150 $

SCS PHOTO BEAM DEDEKTÖRLER

ALARM S‹STEMLER‹

MPB-15 / D›fl Ortam Photo Beam Dedektör;
• Çift photo beam dedektör
• 15 metre menzil
• Sa¤lam güvenilir muhafaza IP55 su geçirmez
• Otomatik güç girifl filtrelemesi
• NC/NO kontak
• Güç sarfiyat› 38mA,
• A¤›rl›¤› 1.1 kg
• Çal›flma s›cakl›¤› -25C°~+55C°
• Çal›flma voltaj› 10~30V DC.
MPB-25 / D›fl Ortam Photo Beam Dedektör;
• Çift photo beam dedektör
• 25 metre menzil
• Sa¤lam güvenilir muhafaza IP55 su geçirmez
• Otomatik güç girifl filtrelemesi
• NC/NO kontak
• Güç sarfiyat› 65mA,
• A¤›rl›¤› 1.1 kg
• Çal›flma s›cakl›¤› -25C°~+55C°
• Çal›flma voltaj› 10~30V DC.
PB-60 HD / D›fl Ortam Photo Beam Dedektör;
• Çift photo beam dedektör
• 60 metre menzil
• Sa¤lam güvenilir muhafaza IP55 su geçirmez
• Otomatik güç girifl filtrelemesi
• NC/NO kontak
• Güç sarfiyat› 69mA,
• A¤›rl›¤› 1.1 kg
• Çal›flma s›cakl›¤› -25C°~+55C°
• Çal›flma voltaj› 10~30V DC.
PB-80 HD / D›fl Ortam Photo Beam Dedektör;
• Çift photo beam dedektör
• 80 metre menzil
• Sa¤lam güvenilir muhafaza IP55 su geçirmez
• Otomatik güç girifl filtrelemesi
• NC/NO kontak
• Güç sarfiyat› 73mA,
• A¤›rl›¤› 1.1 kg
• Çal›flma s›cakl›¤› -25C°~+55C°
• Çal›flma voltaj› 10~30V DC.
PB - 120 HD / D›fl Ortam Photo Beam Dedektör;
• Çift photo beam dedektör
• 120 metre menzil
• Sa¤lam güvenilir muhafaza IP55 su geçirmez
• Otomatik güç girifl filtrelemesi
• NC/NO kontak
• Güç sarfiyat› 77mA,
• A¤›rl›¤› 1.1 kg
• Çal›flma s›cakl›¤› -25C°~+55C°
• Çal›flma voltaj› 10~30V DC.

MPB-15

70 $

MPB-25

80 $

PB-60 HD

110 $

PB-80 HD

130 $

PB-120 HD

170 $

SCS DAR AÇI BEAM DEDEKTÖRLER
BS-200 / Pencere Tipi Dar Aç› Photo Beam Dedektör;
• Kap› ve pencere kullan›mlar›nda ideal çift beam
• ‹ç ortamda max. 16 metre d›fl ortamda max. 8 metre menzil
• NC/NO kontak
• IP 65 standard›, çal›flma s›cakl›¤› -45 C° ~ +55C° aras›
• Çal›flma voltaj› 10~30V DC 68mA ak›m sarfiyat›
• Boyutlar› 35x30x570.

BS-200

95 $

BS-400

135 $

BS-600

160 $

BS-800

190 $

ALARM S‹STEMLER‹

BS-400 / Pencere Tipi Dar Aç› Photo Beam Dedektör;
• Kap› ve pencere kullan›mlar›nda ideal 4 beam
• ‹ç ortamda max. 16 metre d›fl ortamda max. 8 metre menzil
• NC/NO kontak
• IP 65 standard›, çal›flma s›cakl›¤› -45 C° ~ +55C° aras›
• Çal›flma voltaj› 10~30V DC 81mA ak›m sarfiyat›
• Boyutlar› 35x30x1050.

BS-600 / Pencere Tipi Dar Aç› Photo Beam Dedektör;
• Kap› ve pencere kullan›mlar›nda ideal 6 beam
• ‹ç ortamda max. 16 metre d›fl ortamda max. 8 metre menzil
• NC/NO kontak
• IP 65 standard›, çal›flma s›cakl›¤› -45 C° ~ +55C° aras›
• Çal›flma voltaj› 10~30V DC 94mA ak›m sarfiyat›
• Boyutlar› 35x30x1524.

BS-800 / Pencere Tipi Dar Aç› Photo Beam Dedektör;
• Kap› ve pencere kullan›mlar›nda ideal 8 beam
• ‹ç ortamda max. 16 metre d›fl ortamda max. 8 metre menzil
• NC/NO kontak
• IP 65 standard›, çal›flma s›cakl›¤› -45 C° ~ +55C° aras›
• Çal›flma voltaj› 10~30V DC 108mA ak›m sarfiyat›
• Boyutlar› 35x30x2008.

SCS QUAD BEAM DEDEKTÖRLER
D›fl Ortam Quad Photo Beam Dedektör Ortak Ozellikler;
• Çoklu frekans 4 kanal seçilebilir Quad beam
• 5 Led seviye göstergesi
• Muhafazas› IP55
• NC/NO kontak
• Çal›flma voltaj› AC/DC 12 - 24V
• Boyutlar› 387x113x110 mm

QUAD-50CS / D›fl Ortam Quad Photo Beam Dedektör
• 50 mt menzil
QUAD-100CS /D›fl Ortam Quad Photo Beam Dedektör
• 100 mt menzil

QUAD-50CS

220 $

QUAD-100CS

300 $
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PARADOX TELEFON ARAMA MODÜLLER‹
VDMP3 / Telefon Arama ve Sisteme Uzaktan Eriflim Modülü
• Önceden kaydedilmifl mesajlar› kullanarak h›rs›zl›k Panik
veya yang›n alarm› raporlamas› yapmak için kullan›l›r
• 5 taneye kadar telefon numaras› arayabilir (EVO serisi için
8 adet arama yapar)
• Sesli yönlendirme ve durum raporlamas› ile sistemi uzaktan
telefon ile kurma/devred›fl› b›rakma
• Uzaktan telefon ile PGM'leri kontrol etme ve özellik tufllar›
aras›nda geçifl yapma
• Sesli yönlendirmeli menü
• 307USB ve WinLoad ile sahada firmware güncellemesi
• E55, MG5000, MG5050, Spectra SP ve EVO kontrol panelleri
ile uyumludur
• Do¤rudan kontrol paneline tak›l›r
• Kablo ba¤lant›s› gerektirmez, kolay montaj imkan›

75 $

VD710 / Paradox Sesli Telefon Arama Cihaz›;
• 4 zon girifli (de¤iflik her alarm için farkl› mesaj kayd› yap›labilir)
• 2 adet PGM ç›k›fl›
• 4 adet telefon, 4 adet pager numaras›
• 1 adet montajc› ve 4 adet kullan›c› pin kodu,
• 4x15 veya 2x30sn mesaj kayd›
• Telefon hatt› üzerinden programlanabilir.
®

VD 2005 LCD / Ifl›kl› LCD Ekran Telefon Arama Cihaz›;
• Kay›tl› ve aranan numaralar› ekrandan izleyebilme
• Olay haf›zas›
• 16 flehiriçi, 10 flehirleraras› arama
• K›r›lmaz, zarif ABS plastik kasa
• Her türlü telefon hatt›na uyumlu, Tone/Pulse arama, + veya
- tetikleme ile çal›flabilme
• Dokunmatik tufl tak›m›
• 5 haneli dahili hatlardan ç›k›fl yapabilme, arama, alarm ve
çal›flma durumunu gösteren led ›fl›klar
• Cihaz üzerinden manuel aramay› durdurma.

VD 2005 / Telefon Arama Modülü;
• 16 fiehiriçi, 10 flehirleraras› arama
• K›r›lmaz zarif ABS plastik kasa
• Her türlü telefon hatt›na uyumlu Tone /Pulse arama, + veya
- tetik ile çal›flabilme
• Dokunmatik tufl tak›m›
• 5 haneli dahili hatlardan ç›k›fl yapabilme, arama, alarm ve
çal›flma durumunu gösterir led ›fl›klar
• Cihaz üzerinden manuel aramay› durdurma.

VD710

150 $

VD 2005 LCD

60 $

VD 2005

55 $

320S

25 $

320S / Telefon Hatt› Koruyucusu;
Y›ld›r›m ve telefon hatlar›ndaki ani güç yükselmelerinin yol açt›¤›
hasarlara karfl› yüksek koruma sa¤lar.

ALARM S‹STEMLER‹

VDMP3
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GSM / GPRS HABERLEfiME MODÜLLER‹
PCS100 (GSM Edition)
• GSM Raporlama
• GPRS ile upload/downlaod
• 8 - 16 Kullan›c›ya SMS ile raporlama ( Olay aç›klamas› :
Olay yeri - Tarihi ve zaman› - Olay bilgisi )
• SMS ile uzaktan kurma/devred›fl› b›rakma
• VDMP3 Ses modülü deste¤i
• Panel ile haberleflme denetimi
• GSM RF kar›flmas›n› alg›lama
• 18 metreye kadar anten uzant›s› imkan›
• Panelden 300m’ye kadar RS-485 konvertör ile montaj kolayl›¤›
• Esprit E Serisi,Spectra SP Serisi,Magellan MG serisi ve
• Digiplex EVO serilerini destekler

PCS 100 GSM Versiyon

420 $

PCS 100 GPRS Versiyon

420 $

CVT485

90 $

CVT485 / RS 485 Konvertör
• Paneldeki serial ç›k›fl› RS-485’e çevirir
• PCS 100 ile 300 m ba¤lant› mesafesi sa¤lar
• Kontrol paneline direk ba¤lan›r

EXT
• Anten uzatma kablosu
• EXT2: 2m, EXT4: 4m, EXT7: 7m, EXT15:14.5m, EXT18: 18m,
anten uzatmas› sa¤lar

EXT

Sorunuz

ALARM S‹STEMLER‹

PCS100 (GPRS Edition)
• GPRS Raporlama
• GPRS ile upload/downlaod
• GPRS ile yaz›l›m güncelleme
• 8 - 16 Kullan›c›ya SMS ile raporlama ( Olay aç›klamas› :
Olay yeri - Tarihi ve zaman› - Olay bilgisi )
• Panel ile haberleflme denetimi
• GSM RF kar›flmas›n› alg›lama
• 18 metreye kadar anten uzant›s› imkan›
• Esprit E65, Spectra SP ve Digiplex EVO Serilerini destekler
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‹NTERNET MODÜLÜ

ALARM S‹STEMLER‹

IP 100 internet Modülü
• MG5000, MG5050, Spectra SP veya EVO kontrol panellerinin
bir IP a¤› (LAN/WAN/‹nternet) arac›l›¤›yla kontrolünü ve
izlenmesini sa¤lar
• Sisteminize internetten ulaflmak için NEware veya WinLoad
yaz›l›m› kullanabilirsiniz
• Sistem alarmlar›n›n uyar›lar›n› e-posta ile alabilirsiniz
• Birbirinden ba¤›ms›z k›s›mlar› web taray›c›s› ile
kurabilir/devred›fl› b›rakabilirsiniz
• Tüm zonlar›n ve k›s›mlar›n durumunu (örn. aç›k/kapal›,
kurulu/devred›fl›, ar›zalar ve alarmlar) canl› olarak web
taray›c›n›zdan görebilirsiniz
• IP100'ün firmware'ini WinLoad kullanarak internetten
güncelleyebilirsiniz
• Dinamik IP adresleri için DNS servisi bulunmaktad›r
• Çok düflük bant geniflli¤i kullan›m›
• Veri gönderimi ve al›m› 128-bit (MD5 ve RC4) veya 256-bit
(AES) veri flifrelemesi kullan›larak yap›l›r
• ‹ki yollu dinamik kimlik do¤rulamas›
• Plastik kasal›

IP100

300 $

‹nternet Modülü (IP100) güvenlik
sisteminizi herhangi bir web taray›c›
sayesinde izlemek ve kontrol etmek
için internet haberleflme linki
sa¤layan IP-tabanl› web çözümüdür.
Bu çözüm sayesinde dünyan›n neresinde
olursan›z olun, güvenlik sisteminize
özgürce hakim olabilirsiniz.

• Bir IP network (LAN/WAN/Internet) üzerinden E55, MG5000, MG5050, Spectra
SP veya Digiplex EVO serisi kontrol panellerini kontrol ve izleme
• NEware veya WinLoad kullanarak internet üzerinden sisteme geçifl
• Sistemdeki alarm durumunu elektronik posta ile uyar› mesaj› alma
• Web taray›c› ile bag›ms›z k›s›mland›rmalarda alarm kurma/devred›fl› b›rakma
• Tüm zon ve k›s›mland›rmalar›n durumunu (örn. aç›k/kapal›, alarm kurulu/devred›fl›,
hata (trouble) ve alarm durumu) web taray›c› üzerinden canl› izleme
• ‹nternet üzerinden IP Exploring Tools kullanarak IP100 firmware'ini güncelleme
• Çok düflük bant geniflli¤i sarfiyat›
• 128-bit veya 256-bit encryption data gönderisi ve kabulü
• Dinamik IP adresler için DNS servisi imkan›
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MERKEZ ‹STASYON IP RECEIVER

Yeni
IP Gözlem Al›c›s› (IPR512)

512 Denetimli Paradox IP Modülü
IPR512, bir Paradox raporlama modülünü kullanarak (IP100
veya PCS100 GPRS) 512 Paradox kontrol paneline kadar
yüksek h›zda denetim sa¤lar. Her modül 32 k›sma kadar
raporlayabilir ve her hesap UL onayl› yüksek güvenlikten,
düflük güvenli¤e 32 özellefltirilebilir güvenlik profilinden biri ile
denetlenebilir.
32 Güvenlik Profili
Al›c› bafl›na 32 güvenlik profili yarat›labilir, bu profillerden her
biri bir Modül Kontrol Zaman› ve Al›c› Denetimi Zaman› (saniye
dakika veya saat) ile programlanabilir. E¤er al›c› Modül Kontrol
Zaman› içinde Paradox raporlama modülünden bir mevcut
mesaj› almam›flsa, al›c› gözlem istasyonunun Otomasyon
Yaz›l›m›na bir denetim kayb› raporlamas› yapmadan önce Al›c›
Denetim Zaman›n›n dolmas›n› bekler.
Fazla ‹nternet Servis Sa¤lay›c›s›
‹ki de¤iflik ‹nternet Servis Sa¤lay›c›s›ndan (ISP's) olaylar›
almak için 2 Ethernet portu (WAN1 ve WAN2) vard›r.
2 Seri Port
COM1: Otomasyon Yaz›l›m›na (gözlem istasyonu taraf›ndan
kullan›lan) Radionics 6500 protokolünü (daha fazla format
daha sonra eklenecektir) emüle ederek ba¤lan›r.
COM2: Olaylar› basit metin format›nda görmek/yazd›rmak için
bir seri yaz›c›ya ve/veya PC'ye RS232 seri haberleflme yaz›l›m›
ile ba¤lan›r.
Direk Ba¤lant›: Bütün raporlar PSC100 veya IP100
modüllerinden receiver’a direk olarak arac› bir server
veya a¤ operasyon merkezi olmadan iletilir. Arac› bir
birimden kaynaklanan hiçbir sorun (haberleflme hatas›,
sinyal yetersizli¤i) olmadan daha h›zl› bir cevap gelir.
Bafltan sona gözlem:Bütün haberleflme hatt› (kontrol paneli,
internet modülü, al›c› ve otomasyon yaz›l›m›) tamamiyle
denetlenir ve Paradox’un flifreli haberleflmesi ile raporlanabilir.

Tümleflik Hesap Yönetimi Web Sayfas›
Al›c›n›n Hesap Yönetim web sayfas›n›n arayüzüne LAN
portundan ulafl›labilir. Web sayfas›n›n arayüzü tüm Al›c›
programlamas›n›n yan› s›ra Paradox raporlama modüllerinin
eklenmesi/ç›kart›lmas› güvenlik profillerinin düzenlenmesi, al›c›
hatalar›n›n görüntülenmesi ve özel olay raporlar›n›n
programlanmas› için de kullan›l›r.
Harici Haf›za Kart›na Veri Yedeklemesi
Al›c›n›n, otomatik veri yedeklemesi (programlanabilir aral›klar)
ve kurtarma için yerleflik haf›za kart› slotu vard›r. Bu gerekti¤inde
al›c›n›n h›zla de¤ifltirilmesini sa¤lar. Harici SD,SH/HD veyaMMC
haf›za kartlar› kullan›l›r.
Yaz›l›m Güncelleme
Al›c›n›n yaz›l›m› 90 saniyeden k›sa bir sürede güncellenebilir.
Di¤er Özellikleri
• CID ve SIA raporlama formatlar›n› destekler
• 256-bit AES veri flifrelemesi
• 19" standart raf yuvas›n› (1U) veya masaüstü kurulumu
destekler
• Ç›k›fl rölesi (Seçilen olaylar ile tetiklenir)
• Girifl rölesi (seçilen olaylar› tetiklendi¤inde gönderir)
• A¤ Zaman Protokolü (NTP) ile otomatik tarih ve zaman
senkronizasyonu.
• Sa¤lam ve dayanl›kl› yap›
• Standart 110/220Vac güç kayna¤›
• Sessiz çal›flma ve düflük güç tüketimi (10W) alt›nda.
• Güvenli özel iflletim sistemi
• 2 sat›r, 40 karakter LCD.

IPR512

Sorunuz

ALARM S‹STEMLER‹

Paradox IP Gözlem Al›c›s› (IPR512) 512 denetimli Paradox
kontrol panelinin (her biri 32 alt hesaba kadar) sistem
olaylar›n› bir IP a¤› üzerinden Paradox raporlama modülleri
(IP100 Internet Modülü veya PCS100 GPRS Haberleflme
modülü) arac›l›¤›yla raporlamas›n› sa¤lar. IPR512 gözlem
istasyonunun Otomasyon Yaz›l›m› ile Radionics 6500 format›n›
(di¤er formatlar yak›nda desteklenecektir) kullanarak haberleflir.
Paneller ve IPR512 aras›ndaki Paradox IP ba¤lant›s› 256-bit
AES veri flifrelemesi kullan›r. 512 hesaptan her biri ayarlanabilir
bir oranda denetlenebilir. Asgari kurulum programlamas›
kolay hesap kurulumu, düflük profilli kutusu, h›zl› veri kurtar›m›
için SD kart yedekleme ve afl›r› düflük güç tüketimi ile IPR512
günümüz gözlem istasyonlar›n›n ihtiyaçlar› için mükemmel bir
çözümdür.
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PARADOX AKSESUARLAR
ZX8SP / 8-Zon Geniflletme Modülü
• SP-ZX8
• 8 zon ekler
• 1 PGM ç›k›fl›
• Zon giriflini anti-sabotaj anahtar› girifli olarak kullan›r
• Espirit E Serisi, Spectra SP Serisi ve MG5000-5050 serileri ile
uyumludur

ZX8SP

65 $

ZX8

110 $

ADM2

90 $

HUB2

170 $

PGM4

90 $

ALARM S‹STEMLER‹

ZX8 / 8-Zon Geniflletme Modülü
• SP-ZX8 ile ayn› özelliklerin yan› s›ra:
• ZX8, MG5000, MG5050 Spectra SP ve Digiplex EVO serileri
ile uyumludur

ADM2 / Telefon Hatt› Kullanarak Sesli Sistemi Devreye Alma
Devre D›fl› B›rakma Modülü;
• Sistemi devreye alma devreden ç›karma
• PGM kontrolü
• Temiz ve anlafl›l›r sesli yan›t sistemi
• 1 PGM ç›k›fl› ve 5A/125VDC NC, NO röle ç›k›fl›
• 105mA ak›m sarfiyat›.

HUB2 / Hub ve Bus ‹zolatörü;
• Haberleflme Bus’›n› iki tam izole edilmifl ç›k›fla ay›r›r, (Bir
ç›k›fl baflar›s›z olursa di¤er ç›k›fl çal›fl›r)
• Bir girifl portu 2 tamamen izole edilmifl ç›k›fl portu olur
• Her ç›k›fl portuyla 75m’ye kadar haberleflme
• 50mA ak›m sarfiyat›.

PGM4 / PGM Geniflleme Modülü;
• 4 adet PGM ç›k›fl› tam programlanabilir
• 5A 28V DC, NC/ NO röle ç›k›fl› olay ya da zaman say›m›
sonras›nda devre d›fl› kal›r.
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307USB / Direk Ba¤lant› Arabirimi;
• USB Port özelli¤i, 60m mesafeden kontrol paneli ile PC
aras›nda haberleflme kurabilme
• Kontrol panelinin seri port ba¤lant›s›ndan bir PC’nin seri
portuna (DB9) veya USB portuna ba¤lant›,
• 3 durum gösterme ledi (PC, Panel ve RX/TX)
• EVO ile 38.4k baud, Magellan ile 57.6k baud, MG ve Spectra
SP serisi 9.6k baud h›z›nda haberleflme

307USB

90 $

PRT3

300 $

CONV 4 USB

340 $

ALARM S‹STEMLER‹

PRT3 Printer Modülü
• Paralel ve seri port printer ba¤lant›s›
• USB port PC ba¤lant›s›
• 2048 olay haf›zas›
• Birden çok dil imkan›

RS-485 / RS-232 Dönüfltürücü Kit
• USB port ve 1 seri port
• Kontrol paneli 300 m’den haberleflme sa¤lar
• Kontrol paneli seri portundan bilgisayar›n seri portuna veya
USB portuna ba¤lant› sa¤lar
• 38.4k veya 57.6K baud haberleflme (EVO serisi)

459 / Cam K›r›lma Test Modülü
Cam k›r›lma dedektörlerini test etmek için kullan›l›r.

459

150 $

ADP1

70 $

ADP1 / Telefon Hatt› Adaptörü;
Sanal bir telefon hatt› oluflturup, PC’den kontrol paneline
direkt ba¤lant› sa¤lar, komünikasyon h›z› 300 baud.
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Pbox;
Zx4, Zx8, PRT1, PGM4,
ADM2 modülleri ile birlikte kullan›l›r.

PBOX

18 $

KÜÇÜK METAL KUTU

20 $

SB85

15 $

LENSLER

10 $

PMC3

40 $

PMC5

65 $

PS817

30 $

Metal Kutu;
Orjinal Paradox küçük boy metal kutu
(20cm x 25.5cm x 7.6cm)

ALARM S‹STEMLER‹

SB85 / Dedektör Montaj Aya¤›;
DG 85W ve PMD 858W, d›fl ortam hareket dedektörleri için
montaj aya¤›,yeni T-joint oynak yeri iki aks boyu hareket imkan›
vererek daha iyi manevra ve dedektör pozisyonu olana¤› sa¤lar.

CU - 1 Curtain Perde Tip Dar Aç› Lens 5.64°;
Hareket dedektörlerinde kullan›l›r.
WA- 2 Genifl Aç› Lens 140˚;
Hareket dedektörlerinde kullan›l›r.

PMC3 / Haf›za Anahtar›;
10 saniyeden az bir zamanda download ve upload imkan›, kontrol
paneline ve Keypade direk ba¤lanabilir, PC, telefon hatt› ve ekstra
bir arabirim gerektirmez.

PMC5 / Haf›za Anahtar›;
• USB konnektör ile bir PC ‘den yada PC’ye sistem programlamas›n›
indirme veya yükleme
• Kaza ile data kayb›n› önlemek için kilit anahtar›, LED durum
göstergesi
• Kontrol paneline direk ba¤lant›

PSB17 / Switching Güç Kayna¤›;
• 12VDC, 1.75A switching güç kayna¤›
• Otomatik geri yüklemeli elektronik sigorta
• Elektronik koruma, yedek akü ile otomatik transfer edilebilirli¤i
• ‹kinci yedek akü konnektörü (opsiyonel)
• Akü test girifli
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UDS Espload Montajc›lar için Upload/Download Yaz›l›m›
(DOS), Esprit kontrol paneli için izleme ve kolay programlamada
kullan›l›r, Türkçe versiyonu ve ‹ngilizce versiyonu bulunmaktad›r.
Winload Montajc› Upload / Download Yaz›l›m›;
• Kullan›c› dostu programlama ve izleme
• Magellan, Digiplex serisi ve Spectra kontrol panelleri için,
çoklu kullan›c›lar,
• Grafica için resim, melodi indirme
• 32 kat plan›na kadar çizim ve upload/download imkan›
• Özel olaylar için Grafica’ya uyumlu, olaylar› gelifltirilmifl
yaz›l›m ile raporlama ve yazd›rma bölge kullan›c› programlar›
yap›labilir.
NEware Son-Kullan›c› Yönetim Yaz›l›m›
DNEWARE-DM (Demo Sürümü)
NEWSEC (Güvenlik Sürümü)
NEWACC (Güvenlik ve Geçis Kontrolu Sürümü)
• IP100 üzerinden TCP/IP ba¤lant›lar›n› destekler
• Bir Digiplex EVO sistemde tüm kullan›cilar›n geçifl kodu
ve ayarlar›n›n programlanmas›
• Grafica için 32 kat plan›na kadar çizim
• Alarm› kurma/devred›fl› b›rakma, PGM'lerin kontrolu
• Kaydedilmifl sistem olaylar›n›n aranmas› ve filtrelenmesi
• 11 kullan›c› seçenekli dil deste¤i
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UDS ESPLOAD

W‹NLOAD

NEware

35 $

Ücretsiz

Sorunuz

1.3 AH Akü;
• 1.3 AH 6V bak›ms›z kuru akü, sirenlerde kullan›l›r.
• PS-128P harici siren ile kullan›l›r.

VDF0613

12 $

VDF1213

15 $

VDF1234

15 $

VDF1270

24 $

BESLEME TRAFOSU 35W

14 $

1.3 AH Akü;
• 1.3 AH bak›ms›z kuru akü, sirenlerde kullan›l›r.
• PS-128H harici siren ile kullan›l›r.

3.4 AH bak›ms›z kuru akü
• Panellerde ve dinamik sirenlerde kullan›l›r.
• PS-128K harici siren ile kullan›l›r.

7 AH Akü;
• 7 AH Bak›ms›z kuru akü. panellerde ve dinamik
sirenlerde kullan›l›r.

Besleme Trafosu;
• Paradox kontrol panelleri için 16V 35W metal besleme trafosu.

Besleme Trafosu;
• Paradox kontrol panelleri için 16V 50W metal besleme trafosu.

BESLEME TRAFOSU 50W

16 $

ALARM S‹STEMLER‹
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P‹EZZO T‹P‹ HAR‹C‹ S‹RENLER
PS-128P
Dinamik Flaflörlü Çift Piezzo Harici Siren Ortak Özellikleri
• Piezzo tipi
• 2 piezzo
• 2 High LED
• Harici Sabotaj Korumalı
• Dinamik Flaflörlü
• Çift yönlü Sabotaj Switchi
• 128 dB ses seviyesi
• 20W Hoparlör çıkıfl gücü
• Ayarlanabilir ses seviyesi
• Pozitif ve Negatif tetikleme (-/+),
• Beklemede 40 mA Akım sarfiyatı
• UV Katkılı 2.75mm kalınlı¤ında gövde
• Mikro ifllemci Kontrolü ile Sistem durumu analizi ve uyarısı
• SMD olarak dizayn edilmifl Elektronik Board
• Gövde ve Reflektör renkleri seçilebilir
• Alarm Kontrol Panelinin AUX çıkıfllarını zorlamayan Elektronik
yapı (Siren çalarken Panelden max.40 mA çeker),
• Boyutları; 205x305x105mm, A¤ırlı¤ı; 1500gr.
• Renk seçenekleri; turuncu, k›rm›z›, mavi,

PS-128P

40 $

PS-128K
Dinamik Flaflörlü 128 dB Harici Siren
• Kanall› yüzey Horn tipi
• Metal muhafaza
• 6 Led’li yürüyen ›fl›k
• Dinamik flaflörlü
• Çift yönlü Sabotaj Switchi
• 128 dB ses seviyesi
• 20W Hoparlör çıkıfl gücü
• Ayarlanabilir ses seviyesi
• Pozitif ve Negatif tetikleme (-/+),
• Beklemede 40 mA Akım sarfiyatı
• UV Katkılı 2.75mm kalınlı¤ında gövde
• Mikro ifllemci Kontrolü ile Sistem durumu analizi ve uyarısı
• SMD olarak dizayn edilmifl Elektronik Board
• Yüksek aydınlatma (15W Ampul)
• Düflük akü uyarısı, Akü kazanç programı
• Bej Gövde rengi
• A¤ırlı¤ı; 2,0 kg
• Boyutlar;300x205x105mm

PS-128K

66 $

HORN T‹P‹ HAR‹C‹ S‹RENLER

PS-128H

66 $

ALARM S‹STEMLER‹

PS-128H
Dinamik Flaflörlü 128dB Harici Siren
• Düz yüzey Horn tipi
• Metal muhafaza
• 6 Led’li yürüyen ›fl›k
• Harici Sabotaj Korumalı
• Dinamik Flaflörlü
• Çift yönlü Sabotaj Switchi
• 128 dB ses seviyesi
• 20W Hoparlör çıkıfl gücü
• Ayarlanabilir ses seviyesi
• Pozitif ve Negatif tetikleme (-/+),
• Beklemede 40 mA Akım sarfiyatı
• UV Katkılı 2.75mm kalınlı¤ında gövde
• Mikro ifllemci Kontrolü ile Sistem durumu analizi ve uyarısı
• SMD olarak dizayn edilmifl Elektronik Board
• Gövde ve Reflektör renkleri seçilebilir
• Alarm Kontrol Panelinin AUX çıkıfllarını zorlamayan Elektronik
yapı (Siren çalarken Panelden max.40 mA çeker),
• Boyutları; 205x305x105mm, A¤ırlı¤ı; 1500gr.
• Renk seçenekleri; turuncu, k›rm›z›, mavi,

DAH‹L‹ S‹RENLER VE YÜRÜYEN IfiIK
PS118 / Flaflörlü Dahili Siren
• Piezzo ile 118 dB ses seviyesi
• Yan›p sönen uyar› ledi
• 1 ad.high ledden oluflan flaflör uyar›s›
• UV katk›l› 2.75mm kal›nl›¤›nda Polykarbonat gövde
• Reflektör renkleri seçilebilir.(K›rm›z›-Mavi-Turuncu)
• SMD olarak dizayn edilmifl elektronik board
• 90mA güç sarfiyat›, 12 V ile çal›flabilme
• Boyutlar›; 55(D)x160(Y)x106(G)mm , A¤›rl›k; 225 Gr.
• Opsiyonel özellikler;
• Çift yönlü sabotaj switch

PS-108 P‹EZZO dahili siren
• Pizzo ile 118 dB ses seviyesi
• SMD olarak dizayn edilmifl elektronik board
• 6-16 V DC ile çal›flabilme
• 70 mA ak›m sarfiyat›

PS118

19 $

PS-108 EKO

12 $

RS-KG03

9$

RS-LD 95

14 $

VDF-60

12 $

Yeni

RS-KG03 / Piezo Siren;
• 6-12VDC, 105dB, 150mA, 1 ses tonu.

RS-LT 95R / Flaflörlü dahili siren
• 10 -14 VDC, 110 dB mavi ve k›rm›z› renklerde

VDF 60
• 6 Led yürüyen ›fl›k
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KABLOSUZ HORN T‹P‹ HAR‹C‹ S‹REN

ALARM S‹STEMLER‹

SR150 / Paradox Kablosuz 100dB Harici Siren
• Cihaz üzerinde al›c›-verici (868MHz)
• 100dB ses seviyesi
• Yerleflik flaflör ›fl›klar›
• UV korumal› PC/ABS muhafaza ve silikon kaplamal› PCB
(Kötü hava flartlar›na dayan›kl› tasar›m)
• 4.5Vdc (3”D”) Alkalin pil ve harici besleme girifli
• H›zl› alarm tepki süresi (4sn)
• 8 saat alarm görüntülemesi ( flaflör zil kesiminin ard›ndan
her 4 sn.yan›p-söner) Kontrol paneli ve siren aras›nda çift
yönlü denetim özelli¤i (Haberleflme kesilirse siren ve flaflör
5 dakika etkinleflir)
• 3 yönlü tamper switchi (Vida sökülmesi-kapak ç›kart›lmas›duvardan ç›kart›lma için)
• Bir 307USB ile yerinde güncelleme
• Siren test modu
• Durum ve sinyal gücü Ledleri
• Kablosuz menzili ortalama 70 mt.
• Alkalin pil kullan›m› çal›flma s›cakl›¤›; -20°C / +50°C
• Güç kayna¤› kullan›m› çal›flma s›cakl›¤›; -30°C / + 50°C
• Boyutlar›; 24cm x 6cm x 18cm
• Mg5000-5050 ve Spectra SP serisi RTX3 ile)
• 3 adet pil dahil

320 $

SR-150

PS-128KW / Kablosuz Dinamik Flaflörlü 128 dB Harici Siren
• Kanall› yüzey Horn tipi
• Metal muhafaza
• 6 Led’li yürüyen ›fl›k
• Dinamik flaflörlü
• Çift yönlü Sabotaj Switchi
• 128 dB ses seviyesi
• 20W Hoparlör çıkıfl gücü
• Ayarlanabilir ses seviyesi
• Pozitif ve Negatif tetikleme (-/+),
• Beklemede 40 mA Akım sarfiyatı
• UV Katkılı 2.75mm kalınlı¤ında gövde
• Mikro ifllemci Kontrolü ile Sistem durumu analizi ve uyarısı
• SMD olarak dizayn edilmifl Elektronik Board
• Yüksek aydınlatma (15W Ampul)
• Düflük akü uyarısı, Akü kazanç programı
• 2 yollu iletiflim Rx Tx Transreciever teknolojisi
• Alarm raporu, backup opsiyonu, bu özellik Magellan
panellerde aktif edildiyse siren içerisindeki haberleflme
modülü 20 saniye bir paneli kontrol eder. E¤er panelden
do¤rulama mesaj› alamaz ise sabotaj alg›lar ve siren aktif
olur
• Aç›k alanda panel ile haberleflme mesafesi MG 6030, 6130,
6160: 35 metre, MG5000, RTX3: 70 metre
• Bej Gövde rengi
• A¤ırlı¤ı; 2,0 kg
• Boyutlar;300x205x105mm
• Enerji girifli 220 V AC

2
2
0

volt

PS-128KW

280 $

PS-128S SAHTE S‹REN

35 $

SAHTE S‹REN
PS-128S T‹P‹ SAHTE S‹REN
• Düz yüzey H tipi
• 220 V güç girifli
• 12 V 1,3 A akü deste¤i
• UV katk›l› 2.75mm kal›l›¤›nda gövde
• 6 Led'li yürüyen ›fl›k
• (Elektrik kesintisinde 5 gün çal›flabilir)
• Renk; Mavi reflektör cam›
• Metal muhafaza opsiyoneldir.
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STAND ALONE ACCESS KONTROL S‹STEMLER‹
R885 / ‹ç/D›fl Ortam proximity kart okuyucu ve keypad;
• RAC1, RAC2 access kartl› kumanday›, access kart olarak
destekler
• Gelifltirilmifl su geçirmez tasar›m (IP65), keypad veya kart
okuyucu olarak kullan›labilir
• 12 tufllu keypad, en fazla 10cm kart okuma mesafesi (R702
standart proximity kart kullan›ld›¤›nda) (Clamshell), 26-bit
Wiegand ç›k›fl format›,37-bit Wiegand ç›k›fl format› ve kullan›c›
ç›k›fl formatlar›
• Programlanabilir ön ›fl›kland›rma,›fl›kl› ve sesli uyar›
• Panik alarm ç›k›fl›
• Kullan›c› tan›ml› flifreleme
• Röle ç›k›fl›
• 2 flifre ile programlanabilme
• 1000 kullan›c› tan›mlayabilme
• Önemli geçifl noktalar›nda iki kart veya iki flifre ile kap› açma
özelli¤i.
• Boyutlar› 14,61cm yükseklik x3,91cm alt genifllik x5cm üst
genifllik x2,08cm derinlik
Centaur
Access Control Systems
• 12V DC/65mA

R885

220 $

C702

6$

C704

10 $

EG-521 RS

130 $

Centaur
Access Control Systems

C704 / Proximity Anahtar;
• Sa¤lam eskimeyen plastik gövde, fl›k tasar›m, özel etiket
opsiyonuyla tamamlanm›fl.

Centaur
Access Control Systems

EG-521 RS / Standalone Proximity Kart Okuyucu ve Keypad
• ‹ç ortam Proximity kart okuyucu
• 6000 adet okuma kapasitesi çal›flma flekli flifreli geçifl
• Proximity kartla geçifl, proximity kart ve flifreli geçifl olarak
çal›fl›r
• Kap› açma butonu
• Güvenlik zonu ve alarm ç›k›fl›
• Zorlamal› alarm ç›k›fl›
• Ba¤›ms›z olarak çal›fl›r
• DC 12 V (adaptör dahil de¤ildir)
EG-02 / Proximity Kart;
• Standart proximity kart, kredi kart› boyutlar›nda ince,
fl›k, beyaz renkli, 64 byte manchester code

EG-02

4$

EG-03

4$

EG-03 / Proximity Anahtar;
• Sa¤lam eskimeyen plastik gövde, fl›k tasar›m, koyu gri renkli

ACCESS S‹STEMLER

C702 / Proximity Kart;
• Standart proximity kart, kredi kart› boyutlar›nda ince,
fl›k, esnek yap›, dikey ba¤lant›, klips yeri, beyaz PVC d›fl
koruma.
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ACCESS S‹STEMLER

ACCESS KONTROL PANEL‹ VE MODÜLLER‹
CTV-900 / Ana Kontrol Ünitesi;
• 2 (8’e geniflletilebilir). kartlar, 10,920 (geniflletilebilir)
düzenleyiciler, 512 (geniflletilebilir) arabellekteki olaylar, 2048
(geniflletilebilir)
• Sistem otonomisi, tam da¤›t›k mimari(100% çevrimd›fl›
çal›flma), yaz›l›m bilgisi, çevrimiçi güncellenebilir, okuyucular,
2 wiegand veya track 2 manyetik yak›nl›k kart okuyucular›,
keypadler: 2 wiegand ve/veya BCD keypadler
• Çok amaçl› girifller, 8 N.C kullan›l›rken, veya 16 2R/3R ile
ATZ kullan›l›rken, kontrol ünitesi, sabotaj› (Tamper), normal
olarak kapal› (N.C.) ba¤lant›,portlar, 2 (geniflletilebilir),
• RS-232 deste¤i, a¤ (Lite sürüm) veya modem ba¤lant›s›,
kontrol ünitesi a¤›, RS-485 9.6K baud/19.2K baud, ethernet
10 BASE T, fiber-optik arayüz deste¤i ve RS-232, geniflletme
veriyolu (E-veriyolu), RS-485, tak ve kullan, azami uzakl›k
(E-veriyolu), 1220m (4000ft.),
• AC güç 24V AC, 75VA, frekans 50Hz/60Hz, azami ak›m 2.5A,
AC kayb› göstergesi, 24V DC 2.5A sigortas›z koruma ,12V
DC 1A sigortas›z koruma, 5V DC 1A sigortas›z koruma, AC
korumas›, 5A sigortal› koruma, akü tersinim korumas›, 7A
sigortal› koruma, sigorta ar›za göstergesi
• Olay oluflturmas› ve bütün kaynaklarda LED göstergesi
• Akü kapasitesi, 2 Adet 12VDC/7Ah
• Kilit ç›k›fllar›, 2 ç›k›fl, 350mA 12/24VDC röleler, 2 form "C"
röle, 5A 30V DC dirençli (CA-A460 ile 16’ya yükseltilebilir),
• Programlanabilir ç›k›fllar, 6 aç›k toplay›c›l› 25mA al›c›, da¤›t›k
mimari (100% çevrimd›fl› çal›flma)
• Dinamik bellek ayarlama
• Tak ve kullan geniflletme modülleri için E-veriyolu, çevrimiçi
güncellenebilir yaz›l›m bilgisi
• Çoklu okuyucu teknolojisi
• Yerel anti-passback, tüm centaur yaz›l›m› uygulamalar›yla
çal›flma
• Metal kutu ve trafo dahil de¤ildir
CA-A470 / Geniflleme Modülü
• 2 kap› ekler (toplam 8 kap› için 3 kontrolcü eklenir)
• Her bir modül 2 kart okuyucu ve/veya keypad kontrol
edebilir
• 2 kilit ç›k›fl› 4 girifl 6 programlanabilir ç›k›fl
• 2 akü için flarj ayarlamas›
• Ayr›nt›l› led bilgilendirme ›fl›klar›
• Üstünlük sa¤layan offline koruma opsiyonu
• Üzerinde kendi güç kayna¤›na sahip tüm reader çeflitlerini
destekler
• Wiegand, Motorola
• ARK ve BCD keypad formatlar›.

CTV-900

700 $

CA-A470

550 $

CA-A360

200 $

CA-A360 / Konvertör Modülü;
• RS-232’yi RS 485’e çevirme
• Serverdan kontrolcüleri 1220 m'ye kadar ba¤lama
• 1220m'den fazla ba¤lant› gerekirse repeater olarak sevis
verme
• RX,TX ve güç LED göstergesi
• Girifl kontrol server ile ilk CT-V900-A kontrolcüsü aras›na
monte edilebilme.

CA-A110P / Kilit Kontrol Modülü;
• 2 adet manyetik kilidin montaj›nda kullan›l›r
• 2 çeflit C röle kilit ç›k›fl›,2 adet yang›n alarm girifli
• Harici güç kayna¤› gerektirmez
• Röle aktivasyon ›fl›klar›
• CT-V900-A kilit terminaline direk ba¤lan›r.

CA-A110P

67 $
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PANELL‹ S‹STEM KART OKUYUCULAR

Access Control Systems

CR-R880-BL / ‹ç / D›fl Ortam Proximity Kart Okuyucu;
• ‹ç/d›fl ortam proximity kart okuyucu
• Su geçirmez dizayn (IP65)
• CR-R702-A standard proximity kart(Clamshell)'lar›
• 10 cm'den alg›lama
• 26-bit Wiegand ç›k›fl format›, 37-bit Wiegand ç›k›fl format›
ve kullan›c› ç›k›fl formatlar
• Çal›flma s›cakl›¤› –35°C ~ +65°C
• 3 renkli led gösterge
• Boyutlar›: 14,61cm yükseklik x 3,91cm alt genifllik x 5cm
üst genifllik x 2,08cm derinlik
• ‹leri Swift Read teknolojisi, zarif mavi ayd›nlatma,
• 12V DC/65mA

R870

R880-BL

130 $

150 $

C702 / Proximity Kart;
Standart proximity kart, kredi kart› boyutlar›nda ince,
fl›k, esnek yap›, dikey ba¤lant›, klips yeri, beyaz PVC d›fl
koruma.

Centaur
Access Control Systems

C702

6$

C704 / Proximity Anahtar;
Sa¤lam eskimeyen plastik gövde, fl›k tasar›m, özel etiket
opsiyonuyla tamamlanm›fl.

Centaur
Access Control Systems

C704

10 $

ACCESS S‹STEMLER

CR-R870 / ‹ç Ortam Proximity Kart Okuyucu;
• ‹ç ortam proximity kart okuyucu
• Sadece iç ortamlarda kullan›l›r
• Çal›flma frekans› 125 Khz
• 10 cm uzakl›ktan alg›lama
• ‹ki durum ledi (k›rm›z› ve yeflil) ve sesli uyar›
• Ç›k›fl formatlar›, 26-bit Wiegand ç›k›fl format›, 37-bit Wiegand
ç›k›fl format› ve kullan›c› ç›k›fl formatlar›
• Vidal› terminaller kapakl› koruma
• Boyutlar›, 11cm yükseklik x 7.3cm genifllik x 2cm derinlik,
çal›flma s›cakl›¤› +10°C ~ +65°C
• UV koruyuculu, ABS plastik gövde, siyah renk modeller,
• 12V DC.
Centaur

®
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Yaz›l›mlar›n Ortak Özellikleri;
• Sistem raporlar› yaratma ve çal›flanlar›n ifl saatlerini Pro-report
ile izleme
• Ön görünüfl ile grafik kat planlar›nda iflaretleyerek kontrolu
yapabilme
• Ön kap› ile resimleri ve/veya CCTV görüntüleri bularak kart
sahiplerinin kimli¤ini onaylama gerçek zamanl› saptama ile
kart sahiplerinin içerde/d›flarda durumlar›n› izleme
• Ön kart ile kartlar› girme ve arama
• Bir olay oldu¤unda Wave player taraf›ndan tan›nma gerekiyorsa
bilgisayarda sesli uyar› verme
• Kart import/export ile csv dosyalar›ndan veya dosyalar›na
kart bilgisini getirme gönderme
• Back-uplar› düzenleyerek büyük ve kar›fl›k veritaban›
dosyalar›na ulaflma (yaln›zca serverdan)
• Kullan›c› dostu, çoklu dil seçene¤i
• Online yaz›l›m yükseltme Microsoft® Windows® 98 Second
Edition, 2000 ve XP Professional ile uyumlu
• Da¤›t›labilir ifllem, otomatik operatör logout , esnek alarm ve
olay tan›mlamalar›
• Çoklu kart okuyucu format›
• Güçlü MSDE/SQL server veritaban›

CS-AC30-L / Sistem Yaz›l›m› LITE EDITION
• Ortak özelliklerden farkl› olarak;
• Hard diskle s›n›rl› olay haf›zas›, (1site,1 seri port, 512 kart, 2
kontrol ünitesi, 16 okuyucu destekler).

Centaur
Access Control Systems

CS-AC30-S / Sistem Yaz›l›m› STANDARD EDITION
• Ortak özelliklerden farkl› olarak;
• Hard diskle s›n›rl› olay haf›zas›, (64 site, 1 seri port, dial up
ba¤lant›, 2048 kart, 16 kontrol ünitesi, 128 okuyucu, asansör
kontrolü destekler).
Centaur
Access Control Systems

CS-WSPAK-1 / Network Edition Yaz›l›m›;
• Workstation Pack bilgisayar› Centaur server yaz›l›m›n›n
network üzerinden yüklendi¤i (Lite,Standart,Professional veya
Enterpriseedition) lokal Access Control Serverina girifl yapar
• Çoklu dil deste¤iyle sistemi programlama ve izleme için
kullan›c› dostu arabirimi
• Çoklu siteler asansör kontrolü
• Online yaz›l›m yükseltme
• Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition, 2000 ve
XPProfessional ile uyumlu
• Da¤›t›labilir ifllem, otomatik operatör logout esnek alarm ve
olay tan›mlanabilir adapte edilebilir oylama teknolojisi
• Çoklu kart okuyucu format›
• Güçlü MSDE/SQL server veri taban›
Centaur
• Hard diskle s›n›rl› olay haf›zas›.
Access Control Systems

CS-AC30-L

380 $

CS-AC30-S

900 $

CS-WSPAK-1

615 $

HORING LIH

KONVANS‹YONEL YANGIN ALARM PANELLER‹
4 Bölgeli Konvansiyonel Yang›n Alarm Paneli;
Panele her zon için 30 adet duman dedektörü ve
s›n›rs›z ›s› dedektörü ba¤lanabilir.
8 Bölgeli Konvansiyonel Yang›n Alarm Paneli;
Panele her zon için 30 adet duman dedektörü ve
s›n›rs›z ›s› dedektörü ba¤lanabilir.
16 Bölgeli Konvansiyonel Yang›n Alarm Paneli;
Panele her zon için 30 adet duman dedektörü ve
s›n›rs›z ›s› dedektörü ba¤lanabilir.
32 Bölgeli Konvansiyonel Yang›n Alarm Paneli;
Panele her zon için 30 adet duman dedektörü ve
s›n›rs›z ›s› dedektörü ba¤lanabilir.

AH-03312-4L 292 $

AH-03312-8L 400 $

AH-03312-16L 670 $

AH-03312-32L 805 $

Multi-Purpose Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü;
Taban dahil 24V.
Multi-Purpose Röleli Optik Duman Dedektörü;
Taban dahil 12V.
Multi-Purpose Konvansiyonel Kombine Optik Duman +
Is› Dedektörü; Taban dahil 24V.
Multi-Purpose Röleli Kombine Optik Duman +
Is› Dedektörü; Taban dahil 12V.
Multi-Purpose Konvansiyonel Is› Art›fl Dedektörü;
Taban dahil 24V.
Multi-Purpose Röleli Is› Art›fl H›z› Dedektörü,
Taban dahil 12V.
Konvansiyonel Sabit Is› Dedektörü,
Taban dahil 24V.

AH-311-2

26 $

AH-311-4

29 $

AH-0315-2

30 $

AH-0315-4

31 $

AH-0316-2

26 $

AH-0316-4

29 $

AH-9920

18 $

AHSS-871

21 $

AHG982-12B

59 $

AHG982-24B

59 $

AH-0217

13 $

AH-03127-S

35 $

AH-03127-BS

49 $

Pilli duman dedektörü
9 volt pil ile çal›flan duman dedektörü

Röleli Gaz Dedektörü;
12V, gri renkli
Gaz Dedektörü;
24V. gri renkli

Yang›n ‹hbar Butonu;
Cam ve Kasa Dahil.
Elektronik Siren;
24V.
Elektronik Flaflörlü Siren;
24V.

YANGIN ALARM S‹STEMLER‹

YANGIN ALARM DEDEKTÖRLER‹ VE YARDIMCI ÜRÜNLER

