
Снимка Описание Марка Модел Цена

* Патентовано цифрово регистриране на движение

* Патентовано автоматично обработване на импулсните сигнали

* Софтуер с алгоритъм Digital SHIELD с настройваема чувствителност

* Автоматична температурна компенсация

Обемен датчик пасивен инфрачервен : Двойно цифрово автоматично 
обработване на импулсните сигнали с две нива (APSP). Цифрова настройка 
на чувствителността. Обхват 10 x 10 m, 90° ъгъл на виждане. Имунитет от 
животни до 16кг или охрана на зоната директно под детектора.
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX NV5 € 6.90

Обемен датчик пасивен инфрачервен - двоен PIR елемент, цифрова
обработка с двоен праг, 110°, 12х12м

PARADOX DG55+ € 9.00

Обемен датчик пасивен инфрачервен - четворен PIR елемент, цифрова
обработка с двоен праг, припокриваща геометрия на сензорите, 110°, 12х12м

PARADOX DG65+ € 14.00

Обемен датчик пасивен инфрачервен - двойна оптика (2 двойни 
срещуположни сензора), за помещения с животни (до 40 кг.), цифрово 
двойно срещуположно засичане, 90°, 11х11м
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX DG75+ € 17.30

Обемен датчик пасивен инфрачервен за таван 360°, обхват 7х6м монтиран
на височина 2.4м и 11х6м монтиран на височина 3.7м, два режима на работа -

адресируем с контролен панел серия Digiplex EVO и конвенционален с реле
PARADOX DG467 € 20.50

Комбиниран датчик PIR & MW Анти-маскинг - цифрово микровълново
засичане, 3 LED индикатора за вида на движението, настройваем
микровълнов обхват, 90°, 14х14м

PARADOX  525DM € 24.80

Пасивен инфрачервен детектор с двоен сензор и анти-маскинг. 3D 
(триизмерна) термовизионна детекция, от синхронизирани двойни сензори. 
Широкоъгълно поле на обхват  (140 °), 15м. 

MAXIMUM 3D ANTI-MASK € 39.90

Комбиниран датчик MW+PIR 9,9/10.525 GHz в комплект със стойка, 3 LED 
индикатора за вида на движението, 3D оптична технология - “Creep” зона, 
защита от маскиране,блокиране и прикриване. MW/PIR 15 метра; 85°, 12V/24 
mA, Security Grade 3 

PYRONIX
FPKX15DTAM1

FPKX15DTAM2
€ 39.20

Обемен датчик пасивен инфрачервен - двa PIR сензора, позлатени тампери 
за стена и капак, защита от маскиране, височина на монтаж 2.1 - 3.3м.  
Обхват 15м. (50') 90°, 12V/14-34 mA Security Grade 3 

RISCO RK500Q0G3 € 35.00

Обемен датчик пасивен инфрачервен - патентовано автоматично 
обработване на импулсните сигнали, изключително висока защита от 
радиочестотни и електромагнитни смущения, автоматична температурна 
компенсация, 110°, 11х11м

PARADOX PRO 476+ € 6.90

Обемен датчик пасивен инфрачервен без регистриране движението на 
животни до 18 кг., изключително висока защита от радиочестотни и 
електромагнитни смущения, 88.5°, 11х11м

PARADOX PRO 476PET € 7.50

АНАЛОГОВИ  ДЕТЕКТОРИ ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ

СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНАЦЕНОВА ЛИСТА 

ЦИФРОВИ  ДЕТЕКТОРИ ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ
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Снимка Описание Марка Модел Цена

Обемен датчик пасивен инфрачервен тип "завеса" - възможност за

настройване на лещите (0
o или 10

o
), настройване продължителността на

сигнала за аларма

PARADOX 460 € 19.40

Акустичен цифров датчик за стъкло - пълен анализ на звуковия и
ултразвуковия диапазон, 7 честотни филтъра, цифров усилвател на нивото и
оценка колебанията на честотата, два режима на работа - адресируем за
Digiplex EVO серия или конвенционален с реле

PARADOX DG457 € 17.50

Сеизмичен детектор
Сектрон 

Електроникс
SS-01 € 18.10

Инерционен сеизмичен датчик с анализатор CQR TRAPPER € 31.70

Сеизмичен детектор. EN 50131; SECURITY GRADE: 2 RISCO
SHOCKGARD II 

/GT06087/
€ 20.70

Сеизмичен детектор. EN 50131; SECURITY GRADE: 3 RISCO
SHOCKGARD II   

/GT06097/
€ 28.70

Вибрационен детектор с пиезоелектричен елемент с висока чувствителност,
предназначен за охрана на: метални шкафове, метални врати, бетонни стени 
на банкови хранилища, стени на помещения изискващи висока степен на
защита; 5 регулируеми нива на чувствителността; Тампер ключ за защита от
външна намеса; Обхват на действие 2,5 м; Размер: 109 × 64 × 23mm;

Температура на работа: -20°C до +50°C

Сектрон 

Електроникс
RUBIN DIGITAL € 31.40

Сеизмичен детектор подходящ за сейфове, трезори и банкомати
EN 50131; SECURITY GRADE: 3

HONEYWELL SC100

Акустичен датчик за сейфове и трезори ELKRON MS04 € 142.80

Планка за монтаж на MS04 ELKRON SPA04 € 20.90

Вибрационен детектор за външен и вътрешен монтаж. Разпознава вибрации,
удари и опити за рязане с безпрецедентна надеждност, включва стойка за
монтаж на кръгла решетъчна ограда /grille type/.

MAXIMUM VIBRA-SENS € 33.60

Детектор за външен / вътрешен монтаж тип „завеса“ за защита на 
прозорци и плъзгащи се врати:
- Усъвършенствана оптична и цифрова технология
- Двоен PIR елемент, управляван от Full Authority Digital Electronics Control 
(FADEC)

- Патентовано автоматично обработване на импулсните сигнали с 
Автоматична температурна компенсация
- Подобрена устойчивост на бяла светлина
- Защита от животни до 18 кг. 
- Активна анти-маскинг технология 
- Работна температура -35°C до +70°C
- Обхват при активна защита от животни : 7.5 x 2m
- Обхват при вътрешен монтаж: 10 x 2m
- Интегрирана Creep зона
- IP54

- клас на околна среда IV 

PARADOX NV35M € 35.20

АКУСТИЧНИ И СЕИЗМИЧНИ  ДЕТЕКТОРИ

ДЕТЕКТОРИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ
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Снимка Описание Марка Модел Цена
Детектор за външен / вътрешен монтаж тип „завеса“ за защита на 
прозорци и плъзгащи се врати:
- Адресируем с контролен панел серия Digiplex EVO

- Усъвършенствана оптична и цифрова технология
- Двоен PIR елемент, управляван от Full Authority Digital Electronics Control 
(FADEC)

- Патентовано автоматично обработване на импулсните сигнали с 
Автоматична температурна компенсация
- Подобрена устойчивост на бяла светлина
- Защита от животни до 18 кг. 
- Активна анти-маскинг технология 
- Работна температура -35°C до +70°C
- Обхват при активна защита от животни : 7.5 x 2m
- Обхват при вътрешен монтаж: 10 x 2m
- Интегрирана Creep зона
- IP54

- клас на околна среда IV 

PARADOX NV35MX € 43.60

Стойка за стена 90° за NV35 M/MX/MR PARADOX SB35 € 6.40

NVX80-B00 € 129.50

NVX80-P2C € 121.00

Цифров детектор за външен монтаж Двойна/Четворна странична
детекция и Анти-маскинг:
- Два двойни пасивни инфрачервени детектора за движение с осем тесни
лъча управлявани от (APSP)
- Двойна анти-маскинг детекция от напръскване с течности или
преграждане/закриване на сензорите до 25 см.
- Избор на режим за обща зона или двойна (ляво/дясно)
- Имунитет от животни до 40кг
- Работна температура от -35°C до +50°C
- Повишено светлинно отхвърляне 
- Комбинирана оптика, огледало за рефлектор + второ поколение Fresnel

”LoDiff” Lens
- Оптична и цифрова корекция на обхвата, от 3 до 12м за всяка от
страните(24м)
- Два режима на работа- адресируем с EVO и конвенционален с реле
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX NV780MX € 72.20

Комбиниран външен детектор с антимаскинг:
NVX80-B00 - Модел със стойка 
NVX80-P2C - Модел без стойка 
- Активният Paradox IR антимаскинг следи за намаляване на прозрачността и 
за обекти блокиращи основните лещи на до 30см от детектора.
- 8 канала за детекция:
  • 2 x PIR секции с по четири елемента за детекция на къси и дълги 
разстоянив (4 канала)
  • 1 x независим PIR с четири елемента за детекция в Creep зоната (2 
канала)
  • 1 x  микровълнова антена с два изхода (2 канала)
- Имунитет от малки и средни животни
- 15 m x 15 m покритие, 3 m x 3 m покритие на Creep зоната 
- Цветен OLED дисплей с менюта за настройка
- Три настройваеми релейни изхода - статуса им може да се докладва и чрез 
Digiplex EVO bus                                                                               - Козирка 
/RC80/

EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX

/RC

EN 

               

: 2
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Kозирка за NV780MX/ MR PARADOX 780MRC € 6.30

Обемен датчик пасивен инфрачервен ВЪНШЕН С РЕЛЕ - двойна оптика (2

двойни срещуположни сензора), без регистриране движението на животни
до 40 кг., цифрово двойно срещуположно засичане, 90°, 11х11м, два режима
на работа - адресируем с контролен панел серия Digiplex EVO и

конвенционален с реле, от -35о до +50оС
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX DG85 € 45.50

Леща L1 хоризонтална за DG85C PARADOX PE-4 € 6.70

Леща L2 вертикална за DG85C PARADOX CU-4 € 6.70

Комбиниран влагозащитен детектор за външен/вътрешен монтаж - тип 
завеса. Пасивен  инфрачервен сензор + Микровълнов сензор + Антимаскинг

MAXIMUM CURTAIN PM € 58.60

Комбиниран влагозащитен детектор за външен/вътрешен монтаж. Два 
пасивни независими инфрачервени сензора + Три измерна микровълнова 
детекция + Антимаскинг + Вибрационен и Шоков сензор + Настройваем 
имунитет срещу детекция на животни. настройка: 180 ° хоризонтално 
въртене  + 120°/105°/90° хоризонтален ъгъл на детекция

MAXIMUM OUT SMART € 91.70

Комбиниран влагозащитен детектор за външен/вътрешен монтаж. Два 
пасивни инфрачервени сензора + Микровълнов сензор + Антимаскинг + 
Вибрационен и Шоков сензор + Имунитет против детекция на малки животни

MAXIMUM GUARD € 78.80

Комбиниран влагозащитен детектор за външен/вътрешен монтаж. Два 
пасивни инфрачервени сензора + Микровълнов сензор + Имунитет срещу 
детекция на малки животни

MAXIMUM GUARD AV € 67.60

Стойка за монтаж на GUARD MAXIMUM GUARD BRACKET € 6.20

Външен детектор с четворен PIR елемент; обхват: програмируем  до 30 
метра; ъгъл на детекция от 10° -70°; максимално покритие 30m X 30m; 
настройка: 180 ° хоризонтално въртене  + 90 ° вертикален наклон; 
оптимална височина на монтаж 3 метра, максимална височина на монтаж 6 
метра ; захранване 9-15 VDC; работна температура: -20 ° C до + 55 ° C;  
Размери 145 х 120 х 115mm; IP55

GJD GJD110 € 92.10

Комбиниран външен детектор PIR и MW 9,9 GHz; обхват: програмируем  до 
30 метра; ъгъл на детекция от 10 ° -70 ° ; максимално покритие 30m X 30m; 
настройка: 180 ° хоризонтално въртене +90° вертикален наклон; оптимална 
височина на монтаж 3 метра, максимална височина на монтаж 6 метра; 
захранване 9-15 VDC; работна температура: -20°C до + 55°C; Размери 
145х120х115mm; IP55

GJD GJD360 € 150.60

Безжичен външен детектор; обхват: програмируем  до 30 метра; ъгъл на 
детекция от 10 ° -70 ° ; максимално покритие 30m X 30m; настройка: 180 ° 
хоризонтално въртене  + 90 ° вертикален наклон; оптимална височина на 
монтаж 3 метра, максимална височина на монтаж 6 метра ; 3 х АА батерии 
или опция 12 - 24V AC / DC; работна температура: -20 °C до + 55 ° C; 
Размери 145 х 120 х 115mm без антена ; IP55

GJD GJD430 € 163.00

Безжичен приемник за 4бр. детектора GJD390. GJD GJD392 € 190.00

Микровълнов детектор  12м с поле на детекция тип "завеса". 
Използва Fuzzy Logic анализ.  Настройката на параметрите на детектора се 
извършва посредством механични превключватели или чрез софтуера WAVE-
TEST 2.0. Създава защита на област от 15° в хоризонтална равнина и 90° във 
вертикална равнина. Разполага с релейни изходи и RS-485 сериен порт

CIAS
MURENA PLUS 

CURTAIN

Цифров микровълнов детектор за външен монтаж - MURENA 
Микровълнов детектор с доплерова технология и цифров анализ на сигналите “Fuzzy Logic”. MURENA генерира две
различни радио честоти давайки на детектора способността да определи движението на обекта, както и
дистанцията от детектора. Това силно разграничава реалния обект от климатичните промени. Наличен софтуер за
настройки и мониторинг, локално или дистанционно.
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Микровълнов детектор  12м. RS485 сериен порт.  Настройката на 
параметрите на детектора се извършва посредством механични 
превклюватели или софтуерен пакет WAVE-TEST 2.0. Създава защита на 
област от 80 ° в хоризонтална равнина и 36 ° във вертикална равнина.

CIAS MURENA PLUS 12

Микровълнов детектор  24м. RS485 сериен порт.  Настройката на 
параметрите на детектора се извършва посредством механични 
превклюватели или софтуерен пакет WAVE-TEST 2.0. Създава защита на 
област от 36 ° в хоризонтална равнина и 18 ° във вертикална равнина.

CIAS MURENA PLUS 24

Козирка против дъжд за микровълнов детектор "MURENA". CIAS MURENA RS

Комбиниран ултразвуков - микровълнов датчик за движение . Детекторът е 
предназначен за охрана на затворени помещения с повишени изисквания за 
сигурност - охрана на банкови хранилища (трезори), касови помещения, 
музеи, помещения в обекти със специално предназначение, складове, 
магазини за рискови стоки и др. Захранващо напрежение 10-16 V DC. 
Консумиран ток 30 mA. Охраняема зона до 9 м, регулируема чувствителност. 

Сектрон 
Електроникс

ULTIMATE  DIGITAL € 36.00

Детектор за допир/натиск (Touch Sensor). Захранващо напрежение  9-16 V 
DC; Консумиран ток – 10 mA. Кабел - 1,5м.Чувствителност – регулируема 
посредством тример потенциометър;

Сектрон 
Електроникс

TS-2 € 16.50

CIAS ALFA € 63.90

CIAS ALFA (tamper) € 90.20

Микровълнов датчик. Обхват - 30 метра. Покритие - 70° хоризонтално и 
вертикално.Честота - в зависимост от стандарта. Антимаскинг. Захранване  
10,5 - 14 VDC. Консумация 18 mA. Размери без скоба - 100 x 80 x 60 mm. До 
изчерпване на складовите наличности.

ELKRON
MW21PD (фиксирана 
цена до изчерпване)

€ 190.00

Микровълнова бариера 150м външна, 12-24vDC FOCUS MCB-150 € 178.80

Kонтролер за настройка на MCB 150 FOCUS PB210D € 81.00

Лещи за датчици (завеса, Long Range, Pet Alley, широкоъгълна) PARADOX
CU-1, LR-1,2,3, PE-

1, WA-2
€ 4.20

Стойка за NV5  за монтаж на таван и стена PARADOX SB100 € 0.90

Стойка за закрепване на PIR за монтаж на таван, стена и в ъгъл PARADOX SB469 € 3.40

Стойка за DG85 и PMD85 за монтаж на таван, стена и в ъгъл PARADOX SB85 € 7.50

Стойка за монтаж на HD78 и NV75 (фиксирана цена до изчерпване) PARADOX HDB7 € 3.10

Стойка за стена 90° за NV35 PARADOX SB35 € 6.40

Стойка за монтаж на HD88 (фиксирана цена до изчерпване) PARADOX BR88 € 8.20

Комбиниран цифров детектор с вградена IP камера, с локално видео 720p 
H.264, HD аудио, до 16 камери на всеки сайт. Двоен PIR елемент с имунитет 
към животни. Превключване ден / нощ с инфрачервено нощно осветление до 
10 метра. Отдалечен достъп чрез безплатно мобилно приложение Insite 
GOLD и Swan облачната услуга. Push нотификации. Предалармен запис от 3 
секунди. Възможност за cloud съхранение на записите в Google Drive. SD 
карта до 256GB. Охраняема зона до 16м x 16м. Козирка. IP65. Съвместим с 
Spectra (SP5500, SP6000,  SP7000), EVO192 и EVOHD.

PARADOX

HD88

Wi-Fi/Ethernet

(фиксирана цена 
до изчерпване)

€ 90.70

PARADOX видеоверификация / Insite GOLD

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕТЕКТОРИ И АКСЕСОАРИ

Insite GOLD е мобилно приложение за самостоятелен мониторинг, което позволява незабавен достъп до камерата(ите) HD78 за ефективно 
управление на няколко локации (дома, офиса, вилата). С мобилното приложение Insite GOLD потребителят може, да управлява цялата система 
от мобилно устройство включително активиране/ деактивиране на охраната, промяна на потребителските права и управление на медия 
файловете. Преглед на видео „на живо“ от всеки охраняват обект, където е оторизиран. Преглед и запис от всяка охранявана локация, и 
управлява опциите: Видео при поискване (VOD), Запис при поискване (ROD) или Запис при движение (ROM), или Запис при задействие (ROT). 
Получава и реагира на алармено уведомление – да позвънят на полиция, пожарна или охранителната фирма чрез паник бутон в 
приложението. Достъпва регистрите на системата за бърз преглед на алармените събития.Push нотификация при настъпили системни събития. 
Съвместим с iOS V. 6.0 или по-нова версия, Android V4.2 - V.4.4.4

Микровълнов детектор с доплерова технология 15м ANTI MASKING с високо 
ниво на сигурност, не се влияе от отоплителни тела и светлинни източници 
/климатици, халогенни лампи, слънчева светлина и др./ Размери: 62 x 80 x 
36мм. Тегло 0,13кг
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Снимка Описание Марка Модел Цена

Стойка за монтаж на HD88 PARADOX

BR88

(фиксирана цена 
до изчерпване)

€ 8.20

Комбиниран цифров детектор и жична/безжична 720p HD видео/аудио 
IPкамера.Четворен PIR елемент.Високоефективно IR LED 
осветление.Отдалечен достъп чрез безплатно мобилно приложение Insite 
GOLD и Swan облачната услуга.Възможност за cloud съхранение на записите 
в Google Drive.Охраняема зона до 12м x 12м.Съвместим с Spectra 
(SP5500, SP6000,  SP7000), EVO192 и EVOHD. EN 50131; SECURITY 
GRADE: 2                       

PARADOX

HD78F

Wi-Fi/Ethernet

(фиксирана цена 
до изчерпване)

€ 91.80

Стойка за монтаж на HD78 PARADOX

HDB7

(фиксирана цена 
до изчерпване)

€ 3.10

Mобилно приложение за iOS/Android позволяващо настройка и мениджмънт. 
Insite GOLD позволява конфигурацията на обекта в рамките на няколко 
минути - всички параметри на камерата и детектора се програмират удобно 
през приложението с няколко стъпки.Автоматично съхранение на видео 
файловете в мобилното приложение Insite GOLD при възпроизвеждането им. 
Възможност за cloud съхранение на записите в Google Drive.Предалармен 
запис-3 сек. Push нотификации. Менажирането на правата за достъп на 
всички потребители в системата става чрез приложението от главния 
потребител (master user). Необходима регистрация в облачната услуга 
Swan, подлежи на годишна такса, която се заплаща директно към 
Paradox.

PARADOX Insite GOLD app € 0.00

Контролен панел 192 зони BUS технология, 8 групи, 8 
(16 дублирани) зони на платката, 5 PGM - ПЛАТКА
Вградени възможности за контрол на достъп; Поддържа интернет модул
IP150 и GSM/GPRS комуникатори от серията PCS и гласовия модул VDMP3; 5

програмируеми(PGM) изхода на платката, разширяеми до 250; Възможност за 
свързване на димооптичен датчик директно към PGM 1; Поддържа до 254

разширителни модула; Поддържа до 999 потребителски кода; Поддържа до
999 дистанционни управления (при RTX3); Памет за 2048 събития; Вграден
часовник с батерия; 1.7А импулсно захранване
EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX EVO192 € 46.20

Контролен панел 192 зони BUS технология, 8 групи, 8 
(16 дублирани) зони на платката, 5 PGM - ПЛАТКА
Вградени възможности за контрол на достъп; Поддържа интернет модул
IP150 и GSM/GPRS комуникатори от серията PCS и гласовия модул VDMP3; 5

програмируеми(PGM) изхода на платката, разширяеми до 250; Възможност за 
свързване на димооптичен датчик директно към PGM 1; Поддържа до 254

разширителни модула; Поддържа до 999 потребителски кода; Поддържа до
999 дистанционни управления (при RTX3); Памет за 2048 събития; Вграден
часовник с батерия; 2,5А импулсно захранване
EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX EVOHD € 58.50

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР СТС 28x28 € 10.20

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ DIGIPLEX EVO

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ 
DIGIPLEX EVO BUS System

Digiplex EVO  осигурява най-високо ниво на защита за обекти, където максималната сигурност е от съществено значение. Тези системи са 
проектирани да бъдат лесни за употреба с модулна концепция позволяваща бързо, удобно и лесно инсталиране, поддръжка и разширяване. 
Разширете вашата система чрез добавяне на "plug-and-play" модули навсякъде и във всякакви комбинации, чрез 4-жилната комуникационна 
линия. Зоновите разширители се инсталират на възможно най-удобното място, като техните входове се означават за желаната зона и група. 
Програмирането на системата е възможно да бъде извършено, чрез клавиатура или специализиран софтуер.
Digiplex EVO интегрира и решения за контрол на достъпа. Вашата потребителска база данни на охранителната система може да се използва за 
управление на достъпа до 32 врати, като мониторинга на тези врати може да бъде включен във всички групи на системата. Можете да 
използвате софтуерите WinLoad, BabyWare и NEware за управление на потребители и определяне на права за достъп. Чрез интегриране на 
системата за сигурност и контрол на достъпа при Digiplex EVO се постига едно по-високо нивото на защита и сигурност.

Paradox.

ex EVO  осигурява най-високо ниво на защита з
ектирани да бъдат лесни за употреба с модулна ко
ширете вашата система чрез добавяне на "plug-and
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Клавиатура със сензорен екран.7-инчов (18cm) LCD цветен дисплей с
резолюция 800 х 400 пиксела. Настройваеми етикети: на зони, групи,
потребители и PGM програмируеми изходи. Възможност за управление на до
8 PGM. Слот за SD карта за поставяне на потребителски теми и звуци,
снимки и обновяване на фърмуера. Цвят - Бял.Съвместим с Swan, EVO,

Spectra,Magellan. Консумация -250mA при макс. яркост+ 80mA за зумер.
Размери-17.7 x 11.4 x 1.5 cm EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX TM70 € 104.00

Конзола за ТМ70, за вграден монтаж PARADOX TM70WB € 7.30

Клавиатура със сензорен екран - тънък и елегантен дизайн. 5-инчов 
(12.7cm) широкоекранен дисплей с ярки цветове и резолюция 480 × 272 
пиксела.
Поддръжка на до 32 етажни плана, осигурявайки графично потвърждение на 
местоположението на активираната зона чрез етажни планове или 
фотографии. Настройваеми етикети: на зони, групи, потребители и PGM 
програмируеми изходи. Възможност за управление на до 8 PGM. Слот за SD 
карта за поставяне на потребителски теми и звуци, снимки и обновяване на 
фърмуера. Зонов/температурен вход за свързване на детектор или 
температурен сензор TEMP07. Предлага се в Черен и Бял цвят. Съвместима 
с EVO и MG/SP серия контролни панели.
EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX TM50 € 92.60

Конзола за ТМ50, за вграден монтаж PARADOX TM50WB € 7.30

Цветен лицев панел за клавиатура TM50: червен, зелен, син, виолетов и 
сив.

PARADOX FPLATE € 7.50

Touch Sense LCD клавиатура 32-символен син LCD екран, чувствителни на
допир клавиши с LED осветеност, 1 адресируема зона, 1 PGM български/
английски език.

PARADOX K656 BUL/ ENG € 77.30

32-символна LCD клавиатура с 1 зона на платката и 1 PGM български/ 
английски език EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX K641+ BUL/ ENG € 64.30

32-символна LCD клавиатура с вграден четец за безконтактни карти с 1 зона 
на платката и 1 PGM  български/ английски език

PARADOX  K641R BUL/ENG € 73.50

32-символна LCD клавиатура с вграден безжичен приемник без 
дистанционно   с 1 зона на платката и 1 PGM 

PARADOX

K641 LX

(фиксирана цена 
до изчерпване)

€ 55.60

Обемен датчик BUS технология, двоен PIR елемент. Обхват 12м Х 12м и ъгъл
на покритие 110°

PARADOX DM50 € 18.20

Обемен датчик BUS технология, четворен PIR елемент. Обхват 12м Х 12м и
ъгъл на покритие 110°

PARADOX DM60 € 21.00

Обемен датчик BUS технология, двойна оптика (2 двойни срещуположни
сензора), за помещения с животни (до 40 кг.) Обхват 10,5м Х 10,5м и ъгъл на
покритие 90°

PARADOX DM70 € 26.90

BUS Модул с 1 хардуерна зона в  кутия
(2 с ATZ опция за дублиране на зони) съвместим с EVO

PARADOX ZX1 € 18.20

BUS Модул с 8 хардуеърни зони - платка (16 с ATZ опция за дублиране на 
зони) съвместим с EVO, MG, SP
EN 50131; SECURITY GRADE: 3                                                         

PARADOX ZX8 € 37.70

Зонов разширител - добавя 8 хардуерни зони (16 с ATZ опция за дублиране 
на зони). Поддържа Spectra / MG / EVO и Swan сървър. Свързване към 
клавиатурната bus шина на панела. Възможност за обновяване на фърмуера. 
ABS корпус със заключващ механизъм и тампер. LED индикация за статуса на 
всяка зона (open / closed / tamper) и за данни. 165x102x250 mm EN 50131; 

SECURITY GRADE: 3 

PARADOX ZX82 € 46.60

BUS Контакт с 1 зона за врата/ прозорец, съвместим с EVO PARADOX ZC1 € 22.70

АДРЕСИРУЕМИ ДЕТЕКТОРИ

ЗОНОВИ РАЗШИРИТЕЛИ

КЛАВИАТУРИ за DIGIPLEX EVO

РИТЕЛИ

10,5м и ъгъл
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Адресируем модул за контрол на достъп. Контролер за 1 врата/ 1 четец или 2 
четеца на Paradox (четец на карти, REX, контакт за врата и изход за 
заключване). График за автоматично отключване и опция за оставена 
отворена врата. Достъп чрез карта и/или код с DGP-R915. Включване 
системата чрез карта и пин с DGP-R915. Отключване на врата ръчно чрез 
бутон или PGM изход. Възможност за отключване на врата при аларма за 
пожар и защитен режим (при загуба на връзка, свързаната към модула врата 
се управлява само от определени карти (до 4). Вградено 1.5А импулсно 
захранване. Споделяне на един трансформатор за захранване на няколко 
модула. Поддържа 4-жични и 26-bit Wiegand четци на карти. Метална кутия 
200x255х76 mm

PARADOX ACM12 € 85.10

4-жичен Proximity четец за вътрешен/ външен монтаж PARADOX R910 € 60.90

Четец за вътрешен/ външен монтаж с клавиатура бял/ черен PARADOX R915/W/B € 60.90

Стандартна безконтактна карта (Clamshell) PARADOX C702 € 1.90

Безконтактен ключодържател PARADOX C704 € 2.30

Безконтактен ключодържател: Зелен, Син, Черен, Червен PARADOX C705 € 2.10

ISO безконтактна карта (Gloss) PARADOX C706 € 1.20

Дистанционно 433MHz 4 бутона с вградена карта за контрол на достъп PARADOX RAC1 € 25.40

PGM разширител - добавя 4 програмируеми изходи (PGM), съвместим с EVO, 
SP, MG EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX PGM4 € 37.90

PGM разширител - добавя 8 програмируеми изхода (PGM). Поддържа
Spectra/MG/EVO и Swan сървър. Не се подържа от SP4000 и SP65. Поддържа
4А / 24V на изход. Възможност за активиране на изходите от алармени
събития или ръчно от апликацията Insite GOLD или клавиатура. ABS корпус
със заключващ механизъм и тампер. LED индикация на статуса на всеки
изход.165x102x25 mm

PARADOX PGM82 € 52.60

HUB & BUS Изолатор, кутия 10х8" съвместим с EVO PARADOX HUB2 € 55.10

Принтерен модул (Паралелен и сериен изход) съвместим с EVO PARADOX PRT3 € 61.90

RS232 модул съвместим с EVO PARADOX BUS2SER € 37.10

Захранващ модул - вход AC: 100-240Vac. DC изход: 15Vdc, 4.5A, при AC 
или батерия. BUS supervised или самостоятелна работа. Място за батерия 
7Ah, с добавяне на до 20Ah батерия, монтирана във външна кутия, включена 
е връзка за допълнителна батерия, тампер и кабели. Защитен от късо 
съединение. Поддържа Spectra / MG / EVO и Swan сървър /Push 
нотификации/. Не се подържа от SP4000 и SP65. Кутия с тампер и дисплей - 
254x273x89 mm EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX PS45 € 103.60

BUS Захранващ модул 2.5A, кутия 10х8", съвместим с EVO EN 50131;

SECURITY GRADE: 2
PARADOX PS25 € 52.80

NEware Security & Access софтуер за програмиране и управление на
функциите за охрана и контрол на достъп за краен потребител, съвместим с
EVO

PARADOX NEWACC € 59.50

Комплект преобразуватели - връзка до 300m от панел до компютър с два
RS232 конвертора

PARADOX CV4USB € 74.20

Адаптор за директна връзка с Winload PARADOX 307USB € 36.20

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОДУЛИ

СОФТУЕР

КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

АКСЕСОАРИ

местим с EVO, 

Адаптор за директна връзка с Winload
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Контролен панел - ПЛАТКА, с функция StayD 9 до 32 зони (18 дублирани), с 
възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 3 
PGM, BUS технология

PARADOX SP65 € 30.30

Контролен панел - ПЛАТКА, с функция StayD 4 до 32 зони (8 дублирани), с 
възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 1 
PGM, BUS технология, комуникатор
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX SP4000 € 17.40

Контролен панел - ПЛАТКА, с функция StayD 5 до 32 зони (10 дублирани), с 
възможност за 15 клавиатурни зони и  делене на две независими системи, 2 
PGM, BUS технология, комуникатор
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX SP5500 € 26.00

Контролен панел - ПЛАТКА, с функция StayD 8 до 32 зони (16 дублирани), с 
възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 4 
PGM, BUS технология, комуникатор
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX SP6000 € 45.60

Контролен панел - ПЛАТКА, с функция StayD 16 зони (32 дублирани), с 
възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 4 
PGM, BUS технология, комуникатор

PARADOX SP7000 € 48.70

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР СТС 28х28 € 10.20

Клавиатура със сензорен екран.7-инчов (18cm) LCD цветен дисплей с  
резолюция  800 х 400 пиксела. Настройваеми етикети: на зони, групи, 
потребители и PGM програмируеми изходи. Възможност за управление на до 
8 PGM. Слот за SD карта за поставяне на потребителски теми и звуци, 
снимки и обновяване на фърмуера.  Цвят - Бял. Съвместим с Swan, EVO, 
Spectra,Magellan. Консумация -250mA при макс. яркост+ 80mA за зумер. 
Размери-17.7 x 11.4 x 1.5 cm EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX TM70 € 104.00

Конзола за ТМ70 за вграден монтаж PARADOX TM70WB € 7.30

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ СЕРИЯ - SP

Spectra предлага комбинация от новаторски характеристики и напреднала "BUS" комуникация за уникална разширяема система за сигурност. 
Чрез своята комуникационна шина, Spectra може да бъде разширена чрез безжични и жични разширители, както и разнообразие от аксесоари 
и модули. С надеждната си комуникационна технология, гъвкаво разширяване и добре изглеждащи клавиатури, Spectra представлява 
идеалната система за сигурност за жилищни или търговски инсталации за които са необходими до 32 зони на защита.
С въвеждането на серия SP, надеждността на панелите Spectra се разшири за да Ви предостави повече функции, като например StayD, повече 
зони на платката (Разширяем до 32), повече програмируеми изходи (разширяема до 16), както и съвместимост с новия модул GSM (PCS Series), 
Plug-In Voice Dialer (VDMP3), интернет модул (IP150). Със своите способности за фърмуер Spectra SP серията позволява на монтажниците да 
обновят системата си бързо, лесно и на място. За допълнително улеснение при инсталиране всеки Spectra SP панел може да бъде 
конфигуриран, чрез лесно за следване програмно меню.                                                                                                                                                                    

КЛАВИАТУРИ за серия SP

ми,

КОНТРОЛНИ ПА

редлага комбинация от новаторски характеристики и напредн
та комуникационна шина, Spectra може да бъде разширена
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Клавиатура със сензорен екран - тънък и елегантен дизайн. 5-инчов
(12.7cm) широкоекранен дисплей с ярки цветове и резолюция 480 × 272

пиксела.
Поддръжка на до 32 етажни плана, осигурявайки графично потвърждение на
местоположението на активираната зона чрез етажни планове или
фотографии. Настройваеми етикети: на зони, групи, потребители и PGM

програмируеми изходи. Възможност за управление на до 8 PGM. Слот за SD

карта за поставяне на потребителски теми и звуци, снимки и обновяване на
фърмуера. Зонов/температурен вход за свързване на детектор или
температурен сензор TEMP07. Предлага се в Черен и Бял цвят. Съвместима 
с EVO и MG/SP серия контролни панели. EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX TM50 € 92.60

Конзола за ТМ50 за вграден монтаж PARADOX TM50WB € 7.30

Цветен лицев панел за клавиатура TM50: червен, зелен, син, виолетов и 
сив.

PARADOX FPLATE € 7.50

LCD 32 зони клавиатура за серии MG/SP
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX
K32LCD +

BUL/ENG
€ 46.20

LCD 32 зони клавиатура с визуализация на фиксирани съобщения за серии
MG/SP

PARADOX K35 € 50.40

LED клавиатура 32 зони за серии MG/SP
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX K32+ € 42.00

LED клавиатура 10 зони  вертик./ хоризонт. за серии MG/SP PARADOX K10V/H € 27.50

32-символна LCD клавиатура с вграден безжичен приемник без 
дистанционно.

PARADOX

K32LX

(фиксирана цена 
до изчерпване)

€ 54.10

LED клавиатура 10 зони хоризонтална PARADOX K636 € 21.50

Разширителен модул за 8 зони PARADOX ZX8SP € 20.90

BUS Модул с 8 хардуеърни зони за EVO и серии MG/SP (16 с ATZ опция за 
дублиране на зони).
EN 50131; SECURITY GRADE: 3                                                     

PARADOX ZX8 € 37.10

Зонов разширител - добавя 8 хардуерни зони (16 с ATZ опция за дублиране 
на зони). Поддържа Spectra / MG / EVO и Swan сървър. Свързване към 
клавиатурната bus шина на панела. Възможност за обновяване на фърмуера. 
ABS корпус със заключващ механизъм и тампер. LED индикация за статуса на 
всяка зона (open / closed / tamper) и за данни. 165x102x25 mm
EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX ZX82 € 46.60

РАЗШИРИТЕЛИ НА ЗОНИ
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Снимка Описание Марка Модел Цена

Безжичен конзола 433 без дистанционно - 2 групи и 64 безжични зони, 16 
потребителя и 16 дистанционни управления, памет за 256 събития.Поддържа 
опционален четирибандов GPRS/GSM модул с 2 SIM карти чрез 
допълнителен модул GPRS14. Едновременен доклад по 6 
комуникационни канала (GPRS, GSM, SMS, Гласов и традиционна телефонна 
линия) 16 потребителя и 16 дистанционни управления. Поддържа 8 
безжични PGM (2 от които могат да бъдат жични) Поддържа: 4 безжични 
сирени серия SR, 4 безжични клавиатури K37, показващи само първите 32 
зони , 4 безжични репитъра RPT1, 16 двупосочни дистанционни REM2/REM3. 
Вградена 90 dB сирена (изисква адаптoр PA-7). EN 50131; SECURITY 

GRADE: 2

PARADOX MG6250 € 105.60

Четирибандов GPRS/GSM модул с 2 SIM карти за монтаж в MG6250 PARADOX GPRS14 € 53.30

Удължителна антена за GPRS 14 и PCS250 PARADOX ANTKIT € 13.40

Безжичен контролен панел до 32 зони 433 MHz, без дистанционно   - 

ПЛАТКА, 2 зони (4 дублирани) и 2 PGM на платката,поддържа 16 PGM, 256

събития памет, възможност за делене на две независими системи
PARADOX MG5000 € 43.10

Безжичен контролен панел разширяем до 32 зони 433 MHz, без
дистанционно - ПЛАТКА, 5 зони (10 дублирани) и 4 PGM на платката, 256

събития памет, възможност за делене на две независими системи. EN 

50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX MG5050 € 53.40

Безжичен контролен панел разширяем до 32 зони 433 MHz, без
дистанционно - Кутия, захранване - 75W, AUX - до 2.5А, ПЛАТКА, 5 зони
(10 дублирани) и 4 PGM на платката, 512 събития памет, възможност за
делене на две независими системи. EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX MG5075 € 76.10

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР СТС 28х28 € 10.20

Клавиатура със сензорен екран.7-инчов (18cm) LCD цветен дисплей с  
резолюция  800 х 400 пиксела. Настройваеми етикети: на зони, групи, 
потребители и PGM програмируеми изходи. Възможност за управление на до 
8 PGM. Слот за SD карта за поставяне на потребителски теми и звуци, 
снимки и обновяване на фърмуера.  Цвят - Бял. Съвместим с Swan, EVO, 
Spectra,Magellan. Консумация -250mA при макс. яркост+ 80mA за зумер. 
Размери-17.7 x 11.4 x 1.5 cm. EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX TM70 € 104.00

Конзола за ТМ70 за вграден монтаж PARADOX TM70WB € 7.30

Клавиатура със сензорен екран - тънък и елегантен дизайн. 5-инчов 
(12.7cm) широкоекранен дисплей с ярки цветове и резолюция 480 × 272 
пиксела. Поддръжка на до 32 етажни плана, осигурявайки графично 
потвърждение на местоположението на активираната зона чрез етажни 
планове или фотографии. Настройваеми етикети: на зони, групи, 
потребители и PGM програмируеми изходи. Възможност за управление на до 
8 PGM. Слот за SD карта за поставяне на потребителски теми и звуци, 
снимки и обновяване на фърмуера. Зонов/температурен вход за свързване 
на детектор или температурен сензор TEMP07. Предлага се в Черен и Бял 
цвят. Съвместима с EVO и MG/SP серия контролни панели. EN 50131; 

SECURITY GRADE: 3

PARADOX TM50 € 92.60

Конзола за ТМ50 за вграден монтаж PARADOX TM50WB € 7.30

КЛАВИАТУРИ за MAGELLAN

Линията MAGELLAN е двупосочна безжична система за сигурност, която Ви предлага комбинация от сигурност, безжично удобство, лесна 
инсталация и атрактивни възможности на потребителите за жилищни и малки търговски инсталации. Със свойте способности за фърмуер 
MAGELLAN серията позволява на монтажниците да обновят системата си бързо, лесно и на място. За допълнително улеснение при 
инсталиране, всеки MAGELLAN панел може да бъде конфигуриран чрез лесно за следване програмно меню. Магелан конзолaтa MG6250 са 
"всичко в едно" безжични системи за сигурност, които съчетават уникални характеристики на потребителите, като например център за 
семейни съобщения и FM радио с висококачествен звук, вградена акумулаторна батерия, сирена и клавиатура, лесени за използване с висока 
степен на сигурност.

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ СЕРИЯ - MAGELLAN

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ СЕРИЯ - MAGELLAN

а зумер. 
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Снимка Описание Марка Модел Цена
Цветен лицев панел за клавиатура TM50: червен, зелен, син, виолетов и 
сив.

PARADOX FPLATE € 7.50

LCD 32 зони клавиатура за серии MG/SP
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX
K32LCD +

BUL/ENG
€ 46.20

LCD 32 зони клавиатура с визуализация на фиксирани съобщения за серии
MG/SP

PARADOX K35 € 50.40

LED клавиатура 32 зони за серии MG/SP
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX K32+ € 42.00

LED клавиатура 10 зони  вертик./ хоризонт. за серии MG/SP PARADOX K10V/H € 27.50

Безжична 2-посочна LСD клавиатура с фиксирани съобщения за серии
MG/SP (изисква адаптор PA6-EU)

PARADOX K37 € 71.50

Детектор за външен / вътрешен монтаж тип „завеса“:
- двоен PIR елемент 
- защита от животни до 18 кг. 
- активна анти-маскинг технология 
- безжичен 433Mhz, съвместим с RTX3 и Magellan системи
- Работна температура -35°C до +70°C
- Обхват при активна защита от животни : 7.5 x 2m
- Обхват при вътрешен монтаж: 10 x 2m
- Интегрирана Creep зона
- IP54 

- клас на околна среда IV
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX NV35MR € 43.90

Стойка за стена 90° за NV35 M/MX/MR PARADOX SB35 € 6.40

Безжичен цифров детектор за външен монтаж Двойна/Четворна странична
детекция:
- Два двойни пасивни инфрачервени детектора за движение с осем тесни
лъча управлявани от (APSP)
- Двойна анти-маскинг детекция за напръскване с лакове или
преграждане/закриване на сензорите до 25 см.
- Избор на режим за обща зона или двойна (ляво/дясно)
- Имунитет от животни до 40кг
- Работна температура от -35°C до +50°C
- Комбинирана оптика, огледало за рефлектор + второ поколение Fresnel

”LoDiff” Lens
- Оптична и цифрова корекция на обхвата, от 3 до 12м за всяка от страните
(24м).
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX NV780MR € 78.40

Kозирка за NV780MX/ MR PARADOX 780MRC € 6.10

Безжичен акустичен детектор:
- шест метра обхват
- 360° покритие
- пълен анализ на звуковия и ултразвуковия диапазон

PARADOX G550 € 86.10

Безжичен обемен датчик 433 MHz за животни до 18kg. Обхват 11м х 11м и до 
15м в централния лъч, 88.5° 
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX PMD2P € 29.40

Безжичен обемен датчик 433 MHz за животни до 40kg. Обхват 11м х 11м, 90° PARADOX PMD75 € 35.60

Външен безжичен обемен датчик 433 MHz за животни до 40kg. Обхват 11м х 
11м, 90°. Работна температура от -35°C до +50°C. UV защитени лещи.

PARADOX PMD85 € 52.10

БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА MAGELLAN 433 MHz

10 x 2mm

 11м х 11м и
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Снимка Описание Марка Модел Цена
Безжичен детектор за детекция на вода 433 MHz, LED индикация и зумер. 
Батерия - 1 х АА. Размери 8.35 х 8.87 х 2.29 cm. Опция за удължаване до 2м. 
- ES1. Съвместим - MG ,SP, EVO.

PARADOX WD1 € 48.10

Удължителен кабел със сензор - 2м. Размери: 3.70 х 4.00 х 0.60 cm. PARADOX ES1 € 15.00

Безжичен магнитен контакт 433 MHz бял с 1 допълнителен зонов вход. PARADOX DCT10 € 28.60

Безжичен магнитен контакт 433 MHz бял/ кафяв с 1  зонов вход EN 50131; 

SECURITY GRADE: 2 
PARADOX DCTXP2W/B € 24.10

Супер малък безжичен магнитен контакт 433 MHz PARADOX DCT2 € 30.50

Безжичен магнитен контакт за вграждане 433/868 MHz - бял. Батерия-1 x 
AAA. Размери 7.3 x 2.1 x 2.1 cm. EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX DCT6 € 25.70

Дистанционно 433 MHz, 4 бутона, водозащитено.                      SECURITY 

GRADE: 2
PARADOX REM1 € 17.00

Дистанционно 433 MHz, 5 бутона PARADOX REM2 € 25.10

Двупосочна дистанционна клавиатура. SECURITY GRADE: 2 PARADOX REM3 € 37.10

Дистанционно 433 MHz, 4 бутона. SECURITY GRADE: 2 PARADOX REM15 € 16.00

Двупосочно дистанционно 433MHz, 5 бутона, 6 различни  действия. 
Водоустойчиво.Черно и бяло.

PARADOX REM25 € 26.30

Безжичен паник бутон – водоустойчив. В комплект със стойка за стена. 
SECURITY GRADE: 2

PARADOX REM101 € 16.30

Дистанционно 433MHz 4 бутона с вградена карта за контрол на достъп PARADOX RAC1 € 25.40

Безжичен разширителен модул 433 MHz, 32 зони със Spectra SP и EVO, до 32 
дистанционни със Spectra SP и до 999 с EVO, 3 PGM изхода и 1 опционален 
без дистанционно.
EN 50131; SECURITY GRADE: 2

PARADOX RTX3 € 43.10

Безжичен приемник 433 MHz за SP-серия V5.0 и следващи, 32 зони, до 32 
дистанционни,  без дистанционно.

PARADOX RX1 € 19.30

Свързан към RTX3 в самостоятелен режим, PX8 предава състоянието на до 8 
безжични събития чрез 8-те си хардуерни изхода. До изчерпване на 

складовите наличности.

PARADOX
PX8

(до изчерпване)
€ 35.80

Двупосочен безжичен репитер - платка PARADOX RPT1 € 44.50

Magellan двупосочен безжичен PGM PARADOX 2WPGM € 44.50

Бeзжичен димен датчик 433 MHz с вградена сирена, възможност за работа в
самостоятелен режим

PARADOX SD360 € 63.10

Безжична сирена за външен монтаж (IP54) с вградена строб лампа и 100db 
сирена. Съвместима е с: MG / SP Series V4.0 или по-висока (с изключение 
SP4000), когато се използва RTX3 V1.5 или по-висока, както и с MG6250 v3.0 
и по-висока. SECURITY GRADE: 2

PARADOX SR230 € 63.40

Безжична сирена за външен монтаж (IP54) с вградена строб лампа и 100db 
сирена. Съвместима е с: MG / SP Series V4.0 или по-висока (с изключение 
SP4000), когато се използва RTX3 V1.5 или по-висока, както и с MG6250 v3.0 
и по-висока. SECURITY GRADE: 2

PARADOX

SR130

(фиксирана цена 
до изчерпване)

€ 42.30

Адаптор 6 Vdc за безжични клавиатури К37 PARADOX PA6-EU € 8.30

Адаптор 7.5 Vdc за MG6250 PARADOX PA7 € 8.30

Батерия 4.8V, 1.2 Ah Magellan за MG6250 PARADOX Battery 6250 € 13.10

Батерия 3V за DCT2 CR2450 € 1.70

Батерия 3V за REM1, REM2, REM3, RAC1 CR2032 € 0.80

Алкална батерия LR03 1.5V, ААА Size S LR03 AAA € 0.40

Алкална батерия LR6 1.5V, АА Size M LR6 AA € 0.50

Стойка за стена за REM101 PARADOX WB101 € 0.80

Гривна за ръка  за REM101 PARADOX B101 € 4.40

Щипка за колан за REM101 PARADOX BC101 € 1.10

АКСЕСОАРИ за MAGELLAN

MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6MG6250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3.0 
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Контролен панел - ПЛАТКА, с функция StayD 4 до 32 зони (8 дублирани), 1 
PGM, комуникатор, клавиатура K636 - 1 бр.

SP4000 + K636

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. 476+

Мрежов трансформатор - 1 бр.

Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1

Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.

МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

Контролен панел 9-32 зони, StayD функция, 3 PGM, без комуникатор, 
клавиатура K636 - 1 бр.

SP65 + K636

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. 476+

Мрежов трансформатор - 1 бр.

Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1

Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.

МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

Контролен панел 9-32 зони, StayD функция, 3 PGM, без комуникатор, 
клавиатура K636 - 1 бр.

SP65 + K636

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. DG55+

Мрежов трансформатор - 1 бр.

Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1

Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.

МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

Контролен панел 9-32 зони, StayD функция, 3 PGM, без комуникатор, 
клавиатура K10V/ H - 1 бр.

SP65 + K10V/H

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. 476+
Мрежов трансформатор - 1 бр.
Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1

Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.

МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

Контролен панел 9-32 зони, StayD функция, 3 PGM, без комуникатор, 
клавиатура K10V/ H - 1 бр.

SP65 + K10V/H

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. DG55+

Мрежов трансформатор - 1 бр.

Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1

Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.

МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

Контролен панел 9-32 зони, StayD функция, 3 PGM, без комуникатор, 
клавиатура K636 - 1 бр.

SP65 + K636

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. NV5

Мрежов трансформатор - 1 бр.

Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1

Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.

МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B
Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

€ 84.40

PARADOX

PARADOX

PARADOX

€ 82.80

Комплект ІІ

КОМПЛЕКТИ

PARADOX

PARADOX

Комплект V

Комплект І

€ 83.10

€ 87.80

Комплект І-L

€ 73.50

€ 86.20

Комплект ІV

PARADOX

Комплект ІІI

При закупуване на 20 комплекта + 20 трансмитера MAT получавате един трансмитер 

При закупуване на който и да е алармен комплект  със  сирена  SV2002S

вместо SOSB1, цената на съответния комплект се намалява с  € 1,2
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Контролен панел 9-32 зони, StayD функция, 3 PGM, без комуникатор, 
клавиатура K10V/ H - 1 бр.

SP65 + K10V/H

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. NV5

Мрежов трансформатор - 1 бр.

Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1

Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.

МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

Контролен панел  5 до 32 зони (10 дублирани), делене на две независими 
системи, 2 PGM, комуникатор, клавиатура K636 - 1 бр.

SP5500 + K636

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. 476+

Мрежов трансформатор - 1 бр.

Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1

Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.

МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

Контролен панел  5 до 32 зони (10 дублирани), делене на две независими 
системи, 2 PGM, комуникатор, клавиатура K636 - 1 бр.

SP5500 + K636

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. DG55+

Мрежов трансформатор - 1 бр.
Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1

Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.

МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

Контролен панел  5 до 32 зони (10 дублирани), делене на две независими 
системи, 2 PGM, комуникатор, клавиатура K10V/H-1бр.

SP5500 + K10V/H

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. 476+

Мрежов трансформатор - 1 бр.

Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1

Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.

МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

Контролен панел  5 до 32 зони (10 дублирани), делене на две независими 
системи, 2 PGM, комуникатор, клавиатура K10V/H-1бр.

SP5500 + K10V/H

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. DG55+

Мрежов трансформатор - 1 бр.
Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1
Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.
МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

Контролен панел  5 до 32 зони (10 дублирани), делене на две независими 
системи, 2 PGM, комуникатор, клавиатура K636 - 1 бр.

SP5500 + K636

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. NV5

Мрежов трансформатор - 1 бр.

Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1

Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.

МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

Контролен панел  5 до 32 зони (10 дублирани), делене на две независими 
системи, 2 PGM, комуникатор, клавиатура K10V/H-1бр.

SP5500 + K10V/H

Обемен датчик пасивен инфрачервен - 1 бр. NV5

Мрежов трансформатор - 1 бр.
Сирена 110 dB - 1 бр. CQR SOSB1

Акумулатор 12V; 4 Ah - 1 бр.

МУК правоъгълен самозалепващ бял/ кафяв - 1 бр. SEC21CW/B

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 1 бр. СТС

Комплект ІХ

€ 83.90

PARADOX

€ 86.40

Комплект VІ

PARADOX

PARADOX

€ 89.30

Комплект Х

Комплект ХІ

€ 90.90

Комплект ХІІ

Комплект VІІ

PARADOX

Комплект VІІІ

PARADOX

€ 85.50

PARADOX

€ 84.20

€ 89.50

PARADOX

Валидна от 18.05.2021 стр. 15 от 44



Снимка Описание Марка Модел Цена

GPRS/IP Приемник за централна станция
Следене на до1024  Paradox GPRS/IP модули : Високоскоростен надзор на до 
1024  контролни панела Paradox чрез PCS250/300 GPRS или IP150 Интернет 
модул. Всеки комуникационен модул може да докладва всяка група с 
уникален за нея номер. EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX IPR512 € 388.00

Софтуерен IP/GPRS приемник
Десктоп приложение, което емулира IPR512 GPRS / IP мониторинг приемник,
с неограничен брой акаунти. Преобразува входящия IP сигнал от
комуникационни устройства Paradox към ADEMCO 685, SURGARD. MLR2-DG,

или Radionics 6500. Получените събития се конвертират и съхраняват от
приложението в CID формат, преди да бъдат изпратени на изходен порт в
избрания формат за рапортуване. Избор на вход (IP порт и GSM / GPRS

модем) и COM порт за изход. Буферира и управлява входящите събития.
Регистрира, визуализира и управлява IP и GPRS устройства, без да се
налагат промени по контролните панели. Поддържа SMS регистрация и
рапортуване чрез GSM / GPRS модем. Следи връзката с GSM / GPRS модем и
рапортува към мониторинг център при отпадане на мрежата. Възможност за
персонализиране с логото на клиента. Автоматично зареждане на
приложението със стартирането на операционната система на компютъра.

PARADOX IPRS-7 € 0.00

GPRS/ GSM комуникационен модул
Връзка с IPR512 GPRS/IP мониторинг приемник или IPRS-7 IP/GPRS

Софтуерен IP/GPRS приемник.
Изпраща текстови съобщения (до 16 мобилни номера).
Потребителя може да вкл/изкл охраната чрез кратко текстово съобщение
(SMS) изпратено до PCS250. Изпраща предварително записани гласови
съобщения до 8 телефонни номера (необходимо е да се добави VDMP3

гласов модул). Връзка през GPRS с BabyWare и моб. приложение Insite GOLD

през Swan сървър. Възможност за изнасяне на антената до 18 метра от
модула, чрез антенните удължители.

PARADOX PCS250-P2C € 64.30

GPRS/ SMS комуникационен модул
Връзка с IPR512 GPRS/IP мониторинг приемник или IPRS-7 IP/GPRS

Софтуерен IP/GPRS приемник. Изпраща текстови съобщения (до 16 мобилни
номера). Потребителя може да вкл/изкл охраната чрез кратко текстово
съобщение (SMS) изпратено до PCS250 G. Връзка през GPRS с BabyWare и
моб. приложение Insite GOLD през Swan сървър. Възможност за изнасяне на
антената до 18 метра от модула, чрез антенните удължители. GPRS 14.

PARADOX PCS250-G01 € 53.30

GPRS, GSM, IP и ГЛАСОВИ МОДУЛИ
Всички контролни панели Paradox са специално разработени да поддържат най-новите комуникационни технологии, в това число GPRS, GSM, 
IP и глас. Поддържат се Upload/Download на данни чрез GPRS, дистанционен мониторинг и контрол над системите, получаване на статуса и 

събитията, чрез текстово  или гласово съобщение, докладване към мониторинг приемник чрез GSM или GPRS. Всички контролни панели 

поддържат различни приложения за комуникация, които повишават сигурността на инсталациите.

КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ
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4G/3G/2G GPRS/GSM комуникационен модул - Рапортува към
мониторинг приемник IPR512/IPRS7 през GPRS. 2 слота за SIM карти.
Прозваняване на до 8 тел.номера.Включване и изключване чрез
SMS.Изпраща SMS на до 16 моб. номера. Връзка през GPRS с BabyWare и
моб. приложение Insite GOLD през Swan сървър. Криптирана връзка 128-bit

/AES/. 12V/300mA. EN 50131; SECURITY GRADE: 3 До изчерпване на
складовите наличности.      

PARADOX

PCS260 (фиксирана 
цена до 

изчерпване)
€ 77.00

LTE/4G/3G/2G GPRS/GSM комуникационен модул - Рапортува към
мониторинг приемник IPR512/IPRS7 през GPRS. 2 слота за SIM карти.
Прозваняване на до 8 тел.номера.Включване и изключване чрез
SMS.Изпраща SMS на до 16 моб. номера. Връзка през GPRS с BabyWare и
моб. приложение Insite GOLD през Swan сървър. Вградена Li-ion батерия за
бекъп. Опция - RS485 за връзка с контролния панел до 100 м./конвертор
CVT485/. Криптирана връзка 128-bit /AES/. 12V/300mA. EN 50131;

SECURITY GRADE: 3     

PARADOX PCS265LTE € 109.00

Plug-In RS485 конвертор PARADOX CVT485 € 12.00

Li-ion батерия за бекъп. 3.7V 600 mAh за модул PCS265LTE PARADOX
BATTERY 3.7V 600 

mAh
€ 12.00

Удължителна антена за GPRS 14 и PCS250-P2P, PCS250-G01, 2m PARADOX ANTKIT € 13.40

Удължителна антена за PCS265LTE , 2m PARADOX ANTK4GLTE € 19.40

Удължител за ANTKIT антена 2m PARADOX EXT2 € 8.00

Удължител за ANTKIT антена 4m PARADOX EXT4 € 12.70

Удължител за ANTKIT антена 7m PARADOX EXT7 € 19.10

Удължител за ANTKIT антена 15m PARADOX EXT15 € 25.50

Удължител за ANTKIT антена 18m PARADOX EXT18 € 34.90

Интернет модул с два врградени I/O входа/ изхода, които може да 
контролирате чрез интерейса. Рапортуване през internet/ethernet: съобщава 
системните събития на GPRS/IP приемника на Paradox IPR512/IPRS7 по IP 
мрежа. Контрол и наблюдение през IP мрежа (LAN/WAN/Internet). 
Получаване на push съобщения за системни събития чрез Swan сървър. 
Управление и наблюдаване на онлайн статуса на всички зони и групи 
(отворена/затворена, включване/изключване, проблеми и аларми) чрез 
приложение Insite GOLD и Swan сървър. Фърмуер V5.02 или по-нов не 
позволява downgrade. Работи по избор, с облачна услуга или през 
статично IP. Подържа мобилното приложение Insite GOLD.                        

PARADOX IP150+ € 40.80

Plug-In модул за гласово набиране на български / английски език PARADOX VDMP3 BUL/ENG € 31.20

Кабел за връзка на IP150 с PCS250 /PCS250G/PCS260/PCS260LTE PARADOX COMCABLE € 2.30

кон
систем
мре
Пол
Упр
(отвор
при
поз

EN 50131;

изчерпване
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IPM 10 LAN Комуникационен модул за предаване на данни към два 
мониторинг центъра (основен и резервен) по Ethernet с използване на UDP 
протокол: 
- Двупосочна криптирана комуникация (AES-128).
- Автоматично конфигуриране на мрежови настройки.
- Дистанционно програмиране.
- Получаване на събития чрез сериен порт.
- Проверка на състоянието през интервали (от 1 до 255 сек.)
- Възможност за обновяване на фърмуера
Комуникационни канали:
 UDP по Ethernet 10 Mbps, Статичен или динамичен IР адрес
Формат на доклада: Contact ID
-8 цифрови входа.
-2 аналогови входа с обхват 0.....2V
-1 комуникационен вход с DTMF кодиране
-1 комуникационен вход Ethernet 10Mbps, RJ-45.
- 2 Цифрови изхода, товар до ЗА
- 2 Серийни порта:
Serial 1: за връзка между IPM10L и контролен панел Paradox
Serial 2: за настройване (програмиране) на работните параметри
- Напълно съвместим с всички алармени системи, използващи протокол 
Contact ID. Прием и обработка на постъпващите събития от приложимите на 
пазара мониторинг софтуери за наблюдение /POWER LINK,LARS, SAMSON и 
др./

Сектрон 
Електроникс

IPM 10 L € 33.30

IPM 10R - IP/GPRS Комуникационен модул за предаване на данни към два
мониторинг центъра (основен и резервен) чрез Ethernet 10Mbps или GPRS

преносна среда, с използване на UDP протокол. При отпадане на едната
преносна среда, сигналите автоматично се изпращат през другата. Модулът
може да използва само Ethernet или само GSM/GPRS комуникация.
- Двупосочна криптирана комуникация (AES-128).
- Автоматично конфигуриране на мрежови настройки.
- Дистанционно програмиране.
- Получаване на събития чрез сериен порт.
- Проверка на състоянието през интервали (от 1 до 255 сек.)
- Възможност за обновяване на фърмуера
Комуникационни канали:
 UDP по Ethernet 10 Mbps, Статичен или динамичен IР адрес
 UDP чрез GPRS, Статичен или динамичен IР адрес.
Формат на доклада: Contact ID
- 8 цифрови входа.
- 2 аналогови входа с обхват 0.....2V
- 1 комуникационен вход с DTMF кодиране
- 1 комуникационен вход Ethernet 10Mbps, RJ-45.
- 2 Цифрови изхода, товар до ЗА
- 2 Серийни порта:
Serial 1: за връзка между IPM10R и контролен панел Paradox
Serial 2: за настройване (програмиране) на работните параметри
- Напълно съвместим с всички алармени системи, използващи протокол
Contact ID. Прием и обработка на постъпващите събития от приложимите на
пазара мониторинг софтуери за наблюдение /POWER LINK,LARS, SAMSON и
др./ 

Сектрон 
Електроникс

IPM 10R € 61.90

GPRS, IP,RADIO Модули
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Антена за GPRS алармен комуникатор - ME301M/SMA/0,6м.изнесена, на 
магнитна основа.

Сектрон 
Електроникс

ME301M/SMA/ 0,6м. € 5.70

Антена за GPRS алармен комуникатор - ME301M/SMA/2,5 m изнесена, на
магнитна основа.

Сектрон 
Електроникс

ME301M/SMA/ 2,5м. € 6.30

Антена с усилване за GPRS модул GSM MG5S - 0.6m;

 5dB 824~960/1710~2170 MHz 

Сектрон 
Електроникс

MG5S 5dB € 6.10

Антена с усилване за GPRS модул GSM MG5S - 3.0m;

 5dB 824~960/1710~2170 MHz 

Сектрон 
Електроникс

MG5S 5dB € 5.20

GPRS комуникационен модул -  Комуникационен модул за предаване на 
данни към два мониторинг центъра (основен и резервен) чрез  GPRS 
преносна среда, с използване на UDP протокол. Отдалечено програмиране 
на модула или чрез USB кабел. Комуникационни канали: UDP чрез GPRS, 
Статичен или динамичен IР адрес.
Формат на доклада: Contact ID
- 8 цифрови входа.
- 2 Цифрови изхода, товар до 100mА
- 2 Серийни порта: 
Serial 1: за връзка между GP 17 и контролен панел Paradox  
Serial 2: за настройване (програмиране) на работните параметри
- Напълно съвместим с всички алармени системи, използващи протокол 
Contact ID. Прием и обработка на постъпващите събития от приложимите на 
пазара мониторинг софтуери за наблюдение /POWER LINK,LARS, SAMSON и 
др./ 

Сектрон 
Електроникс

GP17 € 53.90

Програматор за GP17/GPRS
Сектрон 

Електроникс
USB CAB € 21.40

Сървър за приемане на сигнали от модули тип IPM 10
Функционалност:
- Регистриране на модул,
- Информация за регистрираните модули,
- Изтриване на модул,
- Програмиране на модул,
- Активиране на изходите.
Обработва и предава алармените сигнали към (мониторинг 
софтуер).Функционално кодиране (криптиране) на сигналите по стандарта 
AES.

Сектрон 
Електроникс

IPM 10 Server € 0.00

Aлармен предавател за работа в VHF/135 до 175/MHz честотен обхват. 
Подържа протокол - Electr.line /KEL/;KP Electronics /LARS,../ Програмируемо 
ниво на изходната мощност до 10 W.  Възможност за разделяне на 
предавателя на две независими една от друга групи (два различни обекта). 
Многочестотен режим на излъчване на алармените сигнали,  защита срещу 
заглушаване на радио канала. В цената са включени захранващи кабели и 
антена 1/4λ

Сектрон 
Електроникс

TM-12VHF 
135-174 MHz

(фиксирана цена)
€ 32.50

Aлармен предавател за работа на UHF обхват, предназначен за работа в
UHF честотен обхват /406 до 504/MHz, 
Подържа протокол - Electr.line /KEL/;KP Electronics /LARS,../
Програмируемо ниво на изходната мощност до 7 W. Възможност за
разделяне на предавателя на две независими една от друга групи (два
различни обекта). Многочестотен режим на излъчване на алармените
сигнали защита срещу заглушаване на радио канала. В цената са включени
захранващи кабели и антена 1/4λ

Сектрон 
Електроникс

TM-06UHF
 410-504 MHz

(фиксирана цена)
€ 31.00

Aлармен предавател, честота : VHF 137 – 174 Mhz.  Модулация: FM, FSK, 
PWM. Изходна мощност: 5W in VHF. Импеданс: 50 Ω BNC конектор. 4 входа, 
програмируеми периодични тестови съобщения , двучестотен режим на 
излъчване. В цената са включени захранващи кабели и антена.

KP 

ELECTRONICS

MAT-VHF
VHF 137-174 MHz

(фиксирана цена)
€ 19.00

на 
Ста
Фор
- 8
- 2
- 2
Ser
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Софтуер за настройка и програмиране на функциите на предавателите 
TM04/06 и ATS100 (безплатно обновяване)

Сектрон 
Електроникс

GUP5000

TM PROGRAMMER
€ 0.00

Програматор за предавател TM04/TM06 със защита, USB интерфейс, 
осигурява връзка между компютъра и трансмитера.

Сектрон 
Електроникс

TM04/06 SIA € 19.00

Програматор за обектови предаватели тип ATS100 + интерфейсен кабел за 
връзка със сериен или USB порт на компютъра

KP 

ELECTRONICS
RSINT € 105.00

Кабел за връзка между RSINT и MAT-VHF трансмитер за програмиране на 
трансмитера

KP 

ELECTRONICS
CAB248 € 8.00

Мониторинг софтуер - 50 обекта SAMSON 50

Мониторинг софтуер - 250 обекта SAMSON 250

Мониторинг софтуер - 500 обекта SAMSON 500

Мониторинг софтуер - 1000 обекта SAMSON 1000

Мониторинг софтуер - 5000 обекта SAMSON 5000

Безжичен контролен панел с видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN 
интерфейс + 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 10 
камери/DVR-и, до 1 разширител на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 
5 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в бял или черен цвят. Вградена 
батерия. /в черен цвят - 7559.01.BL1/

Ajax
Hub

7561.01.WH1
€ 124.00

Безжичен контролен панел с видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN 
интерфейс, двоен 2G/3G модем + Wi-Fi. Поддържа до 150 безжични 
устройства, до 50 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 99 
потребителя, до 25 групи и 64 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в бял 
или черен цвят. Вградена батерия. /в черен цвят - 11790.01.BL1/

Ajax
Hub Plus

11795.01.WH1
€ 251.00

Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. 
Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G модем. Поддържа до 100 
безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 
50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в бял 
или черен цвят. Вградена батерия. /в черен цвят - 14909.40.BL1/

Ajax
Hub 2

14910.40.WH1
€ 175.00

Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. 
Вграден мрежов LAN интерфейс, двоен 2G/3G/LTE модем + Wi-Fi. Поддържа 
до 200 безжични устройства, до 100 камери/DVR-и, до 5 разширителя на 
обхвата, до 200 потребителя, до 25 групи и 64 сценария. Покритие до 2000 
м. Корпус в бял или черен цвят. Вградена батерия. 
/в черен цвят - 20276.40.BL1/

Ajax
Hub 2 Plus

20279.40.WH1
€ 299.00

AJAX е световен лидер в областта на безжичните алармени системи. Компанията разработва и предлага 
високотехнологични продукти, предназначени за охрана на малки и средни обекти. Патентованата безжична 
технология Jeweller на AJAX осигурява безжична комуникация между контролиня панел и алармените 
устройства на разстояние до 2000 м. Налична е вградена възможност за видеоверификация на алармените 
събития чрез специализирания детектор с вградена камера MotionCam. В допълнение AJAX предлага и 
широка гама безжични детектори защитаващи не само срещу проникване на нарушители, но и срещу пожар, 
наводнение или изтичане на CO. Системата предлага и широки възможности за автоматизация на дома, както 
и интеграция със съществуващи алармени устройства. Контролните панели използват най-съвременни 
комуникационни интерфейси, а цялостното управление и работа със системата може да става от мобилен 
телефон. Вижте повече: http://ajax.systems/ 

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ

Софтуер за мониторинг, визуализация ,следене и управление на входящи събития/тест,аларма/ и друга информация SAMSON™ Security 
Monitoring :                                                            

* Работи на Microsoft Windows ® операционна система. 
* Конфигуриране на системата в зависимост от избрания пакет/брой обекти/  
* Софтуерни изисквания: според броя обекти
* Осигурен достъп, разделен на ниво оператор или потребител
* Персонализация на системните параметри според изискванията на централната станция 
* Данни за клиент/обекта с лесно достъпни  указания
* Обширни Дневници за системен доклад . Ръчни Събития Отваряне / затваряне  определяне на графици  в съответствие с редовни процедури,  
глобални празници, специални събития
* Сигнал, ако едно или повече събития не са обработени. Сигнали ако събитията в режим на задържане не са били приключили

БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ AJAX

KP 

ELECTRONICS

Мониторинг софтуер

Интерфейс-кабел + софтуер за програмиране на предаватели
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Безжичен разширителен модул. Възможност за монтаж до 1800 м. Корпус в 
бял или черен цвят. Вградена батерия. /в черен цвят - 8075.37.BL1/

Ajax
Rex

8001.37.WH1
€ 91.00

Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и 
имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 
1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия 
включени в комплекта (2xCR123A). Корпус в бял или черен цвят. Съвместим 
с Hub 2/Hub 2 Plus.
За вътрешен монтаж. /в черен цвят - 10308.23.BL1/

Ajax
Motion Cam

10309.23.WH1
€ 103.00

Безжичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 
кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина 
на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). Корпус 
в бял или черен цвят. За вътрешен монтаж. /в черен цвят - 5314.09.BL1/

Ajax
Motion Protect

5328.09.WH1
€ 43.00

Безжичен кобиниран PIR+MW детектор за движение и имунитет към 
домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 
12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в бял или черен цвят. 
Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж. /в 
черен цвят - 8220.02.BL1/

Ajax

Motion Protect 

Plus

8227.02.WH1

€ 65.00

Безжичен кобиниран PIR детектор за движение и имунитет към домашни 
любимци - 20 кг/50 см., и датчик за счупване на стъкло с обхват до 9 м. 
Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж 
- 2.4 м. Корпус в бял или черен цвят. Стойка и батерия включени в 
комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж. /в черен цвят - 7167.06.BL1/

Ajax
Combi Protect

7170.06.WH1
€ 63.00

Безжичен детектор за движение тип завеса и имунитет към домашни 
любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 15 м./6°. 
Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в бял или черен цвят. Стойка и батерия 
включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж. /в черен цвят - 
14287.36.BL1/

Ajax

Motion Protect 

Curtain

13268.36.WH1

€ 56.00

Безжичен магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична 
връзка. Комуникация с панела до 1200 м. Корпус в бял или черен цвят. 
Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж. /в 
черен цвят - 7062.03.BL1/

Ajax
Door Protect

7063.03.WH1
€ 28.00

Безжичен комбиниран магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. 
жична връзка. Вграден вибрационен детектор и акселерометър с активиране 
при наклон повече от 5°. Комуникация с панела до 1200 м. Корпус в бял или 
черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен 
монтаж. /в черен цвят - 9996.21.BL1/

Ajax

Door Protect 

Plus

9999.13.WH1

€ 41.00

Безжичен детектор за счупване на стъкло с допълнителен NC контакт до 1 м. 
жична връзка.. Обхват до 9 м/180°. Комуникация с панела до 1000 м. Корпус 
в бял или черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За 
Вътрешен монтаж. /в черен цвят - 5236.05.BL1/

Ajax
Glass Protect

5288.05.WH1
€ 46.00

Безжичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци до 80 
см, и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP55. Обхват от 3 до 15 
м./90°. Височина на монтаж - 0.8 - 1.3 м. Стойка и батерия включени в 
комплекта (2хCR123A). За вътрешен или външен монтаж.

Ajax

Motion Protect 

Outdoor

12895.33.WH1

€ 137.00

Козирка за MotionProtect Outdoor Ajax

Hood for Motion 

Protect Outdoor

20309.60.WH

€ 12.00

Безжичен детектор за дим и топлина, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и 
звуково известяване. Температура на активиране - 59°С ± 2°С. Комуникация 
с панела до 1300 м.  Корпус в бял или черен цвят. Стойка и батерия 
включени в комплекта (2хCR2; 1хCR2032). За вътрешен монтаж. /в черен 
цвят - 8188.10.BL1/

Ajax
Fire Protect

8209.10.WH1
€ 56.00

Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис, с вградена сирена - 
85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°С 
± 2°С. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял или черен цвят. Стойка 
и батерия включени в комплекта (2хCR2; 1хCR2032). За вътрешен монтаж. /в 
черен цвят - 8218.16.BL1/

Ajax

Fire Protect 

Plus

8219.16.WH1

€ 83.00

ДЕТЕКТОРИ

жич
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Безжичен детектор за вода. IP65. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в 
бял или черен цвят. Батерии включени в комплекта (2хAAA). За вътрешен 
монтаж. /в черен цвят - 8065.08.BL1/

Ajax
Leaks Protect

8050.08.WH1
€ 37.00

Безжична сензорна клавиатура. LED индикация. Комуникация с панела до 
1700 м. Корпус в бял или черен цвят. Стойка и батерии включени в 
комплекта (4хААА). За вътрешен монтаж. /в черен цвят - 8722.12.BL1/

Ajax
KeyPad

8706.12.WH1
€ 74.00

Безжично дистанционно с 4 бутона. LED индикация. Комуникация с панела 
до 1300 м. Корпус в бял или черен цвят. Батерия включена в комплекта 
(CR2032). /в черен цвят - 6108.04.BL1/

Ajax
SpaceControl

6267.04.WH1
€ 24.00

Безжичен бутон. Функция паник бутон или автоматизация. Програмируеми 
сценарии. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в 
бял или черен цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032). /в черен цвят - 
10314.26.BL1/

Ajax
Button

10315.26.WH1
€ 24.00

Безжичен паник бутон. Два бутона срещу нежелани сработвания. IP55. LED 
индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял или черен цвят. 
Батерия включена в комплекта (CR2032). /в черен цвят - 23002.79.BL1/

Ajax
Double Button

23003.79.WH1
€ 24.00

Монтажна стойка за Button и DoubleButton. Корпус в бял или черен цвят. /в 
черен цвят - 21657.82.BL/

Ajax

Holder for Button/ 

Double Button

21658.82.WH

€ 4.00

Безжична вътрешна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 105 dB. LED 
индикация. IP50. Комуникация с панела до 2000 м. Корпус в бял или черен 
цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (2хCR123A).
/в черен цвят - 8681.11.BL1/

Ajax
Home Siren

8697.11.WH1
€ 46.00

Безжична външна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED 
индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в бял или черен 
цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4хCR123A). 
/в черен цвят - 7661.07.BL1/

Ajax
Street Siren

7830.07.WH1
€ 92.00

Безжична външна сирена с двоен лицев панел. Регулируема сила на звука: 
85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в 
бял или черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4хCR123A). /в 
черен цвят - 20338.61.BL1/

Ajax

Street Siren Double 

Deck

20337.61.WH1

€ 92.00

Лицев панел за Street Siren Double Deck. Възможност за брандиране. Корпус 
в бял или черен цвят. Комплект 10бр. /в черен цвят - 20379.63.BL1/

Ajax
Brand Plate

20380.63.WH1
€ 60.00

Hub - Безжичен контролен панел с видеонаблюдение
Motion Protect - Безжичен PIR детектор за движение 
DoorProtect - Безжичен магнитен детектор
SpaceControl - Безжично дистанционно с 4 бутона
Корпус в бял или черен цвят. /в черен цвят - 20287.56.BL1/

Ajax
StarterKit

20288.56.WH1
€ 218.00

HubPlus - Безжичен контролен панел с видеонаблюдение
Motion Protect - Безжичен PIR детектор за движение 
DoorProtect - Безжичен магнитен детектор
SpaceControl - Безжично дистанционно с 4 бутона
Корпус в бял или черен цвят. /в черен цвят - 20289.57.BL1/

Ajax
StarterKit Plus

20290.57.WH1
€ 346.00

КЛАВИАТУРИ И ДИСТАНЦИОННИ

СИРЕНИ

КОМПЛЕКТИ

Кор
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Hub 2 - Безжичен контролен панел с визуална верификация и 
видеонаблюдение
MotionCam - Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на 
алармата 
DoorProtect - Безжичен магнитен детектор
SpaceControl - Безжично дистанционно с 4 бутона
Корпус в бял или черен цвят. /в черен цвят - 20291.58.BL1/

Ajax
StarterKit Cam

20293.58.WH1
€ 330.00

Hub 2 Plus - Безжичен контролен панел с визуална верификация и 
видеонаблюдение
MotionCam - Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на 
алармата 
DoorProtect - Безжичен магнитен детектор
SpaceControl - Безжично дистанционно с 4 бутона
Корпус в бял или черен цвят. /в черен цвят - 20504.66.BL1/

Ajax
StarterKit Cam Plus

20294.66.WH1
€ 455.00

Безжичен интелигентен контакт с мониторинг на консумацията в реално 
време. IP20; 110 - 230V, 50/60 Hz; 230VAC до 2500kW. Комуникация с панела 
до 1000 м. Корпус в бял или черен цвят. За вътрешен монтаж. /в черен цвят - 
13327.34.BL1/

Ajax
Socket

13305.34.WH1
€ 56.00

Безжично реле за захранване с мониторинг на консумацията в реално време. 
IP20; 110 - 230V, 50/60 Hz; 230VAC до 3000kW. Комуникация с панела до 1000 
м. За вътрешен монтаж.

Ajax
WallSwitch

7649.13.BL1
€ 34.00

Безжично слаботоково реле тип “сух контакт”. IP20. Захранване 7-36VDC. 
Максимален ток 5А при 36VDC, 13A при 230VAC. Импулсен или превключващ 
режим. Комуникация с панела до 1000 м. 
За вътрешен монтаж.

Ajax
Relay

11035.19.NC1
€ 34.00

Модул за интеграция с охранителни системи на други производители. 
Конфигуриране през miniUSB порт. Комуникация с панела до 2000 м. 

Ajax

ocBridge 

Plus

7296.14.NC1

€ 54.00

Модул за свързване на детектори Ajax към други охранителни системи на 
други производители. Захранващо напрежение - 5 V DC Комуникация с 
панела до 2000 м. 

Ajax
uartBridge

5260.15.NC1
€ 28.00

Модул за свързване на детектори от други производители към охранителната 
система Ajax. Комуникация с панела до 1600 м. Батерии включени в 
комплекта (3хCR123A).
За вътрешен и външен монтаж.

Ajax
Transmitter

10306.18.NC1
€ 37.00

Модул за интегриране на жични устройства на други производители в
системи за сигуронст Ajax. Жични входове - 18. Комуникация с панела до 
2000 м. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Корпус в бял или черен 
цвят. /в черен цвят - 20354.62.BL1/

Ajax
MultiTransmitter

20355.62.WH1
€ 111.00

Захранващ модул 12V за Hub/Hub Plus/ReX Ajax

12V PSU 

for Hub/Hub 

Plus/ReX

17938.54.NC

€ 20.00

Захранващ модул 12V за Hub 2 Ajax

12V PSU 

for Hub 2

18098.55.NC

€ 20.00

Захранващ модул 6V за  Hub2/Hub2 Plus Ajax

6V PSU 

for Hub2/Hub2 Plus

20763.78.NC

€ 20.00

Софтуер за контрол и наблюдение на AJAX системи 
(iOS; Android; Mac; PC)

Ajax
Ajax Security System 

/ Ajax PRO
Безплатно

МОДУЛИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЗАХРАНВАЩИ МОДУЛИ

Ajax
до 

Hub
вид
Mot
ала
Doo
Spa

Hub
вид
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Doo
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Безжичен алармен панел с видеоверификация; поддържа до 64 безжични 
зони; до 32 дистанционни; до 8 клавиатури/безжични четци; до 4 безжични 
разширители за релейни изходи (до 32 изхода); до 4 безжични сирени; до 30 
потребителя; до 16 групи. Двупосочна безжична 868Mhz комуникация до 
1200 м с AES-128 криптиране на връзката. Вграден мрежов LAN интерфейс 
+ Wi-Fi; вграден GPRS модем за връзка със слот за SIM карта. 
Настройка през уеб интерфейс/софтуер iVMS-4200/Hik-Connect апликация 
(Android/iOS); вградена литиева батерия 4520mAh (до 12h автономно 
захранване); възможност за интеграция със системи за 
видеонаблюдение Hikvision за видео верификация. Управление, преглед 
на статуса и получаване на push алармени нотификации на мобилни 
устройства през Hik-Connect безплатна cloud услуга. Поддръжка на ISAPI / 
SIA Contact ID протоколи, SMS нотификация и алармено повикване; ABS 
корпус; EN50131 Grade 2; размери 170х170х39 mm

HikVision DS-PWA64-L-WE € 154.10

Безжичен алармен панел с видеоверификация; поддържа до 96 безжични 
зони; до 48 дистанционни; до 8 клавиатури/безжични четци; до 96 изхода; 
до 6 безжични сирени; до 46 потребителя; до 32 групи. Двупосочна 
безжична 868Mhz комуникация до 1200 м с AES-128 криптиране на връзката. 
Вграден четец за RFID тагове. Вграден мрежов LAN интерфейс + Wi-Fi; 
вграден 3G/4G модем за връзка с 2 бр. слота за SIM карти. Настройка 
през уеб интерфейс/софтуер iVMS-4200/Hik-Connect апликация (Android/iOS); 
вградена литиева батерия 4520mAh (до 12h автономно захранване); 
вградена памет за 4 бр. IP камери Hikvision за видео верификация със 
7-сек. пред/след алармени клипове. Управление, преглед на статуса и 
получаване на push алармени нотификации на мобилни устройства през Hik-
Connect безплатна cloud услуга. Поддръжка на ISAPI / SIA Contact ID 
протоколи, SMS нотификация и алармено повикване; ABS корпус; EN50131 
Grade 2; размери 170х170х39 mm

HikVision DS-PWA96-M-WE € 220.90

Безжичен PIR детектор за движение; двупосочна комуникация с панела 
868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка; за вътрешен 
монтаж; обхват 15 m / 85.9°; височина на монтаж: 1.8~2.4 m; защита от 
засичане на животни до 30 кг.; цифрова DSP обработка с температурна 
компенсация; Creep зона на защита; двойна тампер защита; трицветен LED 
индикатор; следене на силата на сигнала и нивото на батерията; 
изключително ниска консумация; захранване: батерия CR123A / 3Vdc (до 5 
години работа)

HikVision DS-PDP15P-EG2-WE € 43.50

Безжичен PIR детектор за движение тип "завеса"; двупосочна комуникация 
с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка; за 
вътрешен монтаж; обхват 15 m / 6.3°; височина на монтаж: до 3.6 m; 
защита от засичане на животни до 30 кг.; цифрова DSP обработка с 
температурна компенсация; Creep зона на защита; двойна тампер защита; 
трицветен LED индикатор; следене на силата на сигнала и нивото на 
батерията; изключително ниска консумация; захранване: батерия CR123A / 
3Vdc (до 5 години работа)

HikVision DS-PDC15-EG2-WE € 43.80

AX PRO е авангардна безжична алармена система от ново поколение. Тя осигурява надеждна охрана на малки 
и средни обекти, като предлага лесна и бърза инсталация, удобен потребителски интерфейс и възможност за 
работа и управление през мобилен телефон. Безжичната технология на AX PRO осигурява комуникация 
между контролиня панел и алармените устройства на разстояние до 2000 м. Системата предлага 
изключително гъвкава видеоверификация на алармените събития. Тя може да се осъществява както чрез 
специализирания детектор с вградена камера PIRCam, така и чрез всички видеоустройства Hikvision (IP 
камери, NVR). AX PRO предлага широка гама безжични детектори срещу проникване на нарушители, пожар, 
наводнение, както и детектор за температура и влажност. Налични са широки възможности за автоматизация 
на дома, както и интеграция със съществуващи системи Hikvision. Контролните панели използват най-
съвременни комуникационни интерфейси, а цялостното управление и работа със системата може да става от 
мобилен телефон чрез единната cloud платформа Hik-Connect.

БЕЗЖИЧНИ АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ HIKVISION

Безжични панели AX PRO 868Mhz

Безжични детектори за AX PRO 868Mhz
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Безжичен комбиниран PIR + MW детектор за движение; двупосочна 
комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 
криптирана връзка; за вътрешен монтаж; обхват 12 m / 85.9°; височина на 
монтаж: 1.8~2.4 m; защита от засичане на животни до 30 кг.; цифрова DSP 
обработка с температурна компенсация; микровълнова технология с честота 
24Ghz; Creep зона на защита; двойна тампер защита; трицветен LED 
индикатор; следене на силата на сигнала и нивото на батерията; 
изключително ниска консумация; захранване: батерия CR123A / 3Vdc (до 5 
години работа)

HikVision DS-PDD12P-EG2-WE € 65.70

Безжичен комбиниран PIR + детектор за счупване на стъкло; 

двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-
128 криптирана връзка; за вътрешен монтаж; обхват 12 m / 85.9°; 

височина на монтаж: 1.8~2.4 m; защита от засичане на животни до 30 кг.; 
обхват на засичане на счупване на стъкло до 8 m (с настройка на 
чувствителността); цифрова DSP обработка с температурна компенсация; 
микровълнова технология с честота 24Ghz; Creep зона на защита; двойна 
тампер защита; трицветен LED индикатор; следене на силата на сигнала и 
нивото на батерията; изключително ниска консумация; захранване: 2 бр. 
батерии CR123A / 3Vdc (до 4 години работа)

HikVision
DS-PDPG12P-EG2-

WE
€ 65.70

Безжичен PIR детектор за движение с вградена камера; двупосочна 
комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 800 m и AES-128 криптирана 
връзка; за вътрешен монтаж; обхват 12 m / 85.9°; височина на монтаж: 
1.8~2.4 m; защита от засичане на животни до 30 кг.; цифрова DSP обработка 
с температурна компенсация; Creep зона на защита; двойна тампер защита; 
вградена CMOS камера за алармена верификация: резолюция 640х480, 
хоризонтален зрителен ъгъл 88°, IR подсветка до 12 m, Ден/Нощ с IR 
филтър; трицветен LED индикатор; следене на силата на сигнала и нивото на 
батерията; изключително ниска консумация; захранване: 3 бр. батерии 
CR123A / 3Vdc (до 6 години работа)

HikVision
DS-PDPC12P-EG2-

WE
€ 104.80

Стойка за стенен монтаж на безжични PIR детектори HikVision
DS-PDB-IN-

Wallbracket
€ 1.10

Стойка за таванен монтаж на безжични PIR детектори HikVision
DS-PDB-IN-

Ceilingbracket
€ 1.10

Батерия за безжични PIR детектори HikVision DS-PDP-IN-CR123A € 9.90

Безжичен PIR детектор за движение за таванен монтаж; двупосочна 
комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 
криптирана връзка; за вътрешен монтаж; обхват 12 m / 360°; височина на 
монтаж: 2.4~4 m; цифрова DSP обработка с температурна компенсация; 
двойна тампер защита; LED индикатор; следене на силата на сигнала и 
нивото на батерията; изключително ниска консумация; захранване: батерия 
CR123A / 3Vdc (до 5 години работа)

HikVision DS-PDCL12-EG2-WE € 33.80

Безжичен магнитен детектор; двупосочна комуникация с панела 868Mhz 
на разстояние до 1200 m и AES-128 криптирана връзка; за вътрешен монтаж; 
двойна тампер защита; LED индикатор; следене на силата на сигнала и 
околната температура; компактни размери; захранване: батерия CR2450 / 
3Vdc (до 3 години работа)

HikVision DS-PDMCS-EG2-WE € 21.60

Безжичен магнитен детектор; двупосочна комуникация с панела 868Mhz 
на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка; за вътрешен монтаж; 
двойна тампер защита; две алармени зони; LED индикатор; следене на 
силата на сигнала и околната температура; компактни размери; захранване: 
батерия CR123А / 3Vdc (до 5 години работа)

HikVision DS-PDMC-EG2-WE € 28.20

Безжичен паник бутон; двупосочна комуникация с панела 868Mhz на 
разстояние до 1200 m и AES-128 криптирана връзка; за вътрешен монтаж; 
двойна тампер защита; LED индикатор; следене на силата на сигнала и 
околната температура; компактни размери; захранване: батерия CR2450 / 
3Vdc (до 3 години работа)

HikVision DS-PDEB1-EG2-WE € 21.90

Без
ком
кри
мон

Валидна от 18.05.2021 стр. 25 от 44



Снимка Описание Марка Модел Цена
Портативен влагозащитен безжичен паник бутон; двупосочна комуникация 
с панела 868Mhz на разстояние до 1000 m и AES-128 криптирана връзка; за 
вътрешен монтаж; двойна тампер защита; LED индикатор; степен на защита 
IP54; компактни размери; захранване: батерия CR2032 / 3Vdc (до 3 години 
работа)

HikVision DS-PDEBP1-EG2-WE € 21.60

PVC гривна за ръка за паник бутон DS-PDEBP1-EG2-WE HikVision
DS-PDB-IN-

Wristband
€ 6.60

Безжичен изнесен четец за RFID тагове; позволява 
включване/изключване на охраната на панела с RFID таг; изнесена 
индикация (LED и бъзер) за аларма на панела; двупосочна комуникация с 
панела 868Mhz на разстояние до 1200 m и AES-128 криптирана връзка; за 
вътрешен монтаж; тампер защита; компактни размери; захранване: 3 бр. 
батерия АА / 1.5Vdc (до 2 години работа)

HikVision DS-PT1-WE € 46.00

Безжичен детектор за влага/наводняване; двупосочна комуникация с 
панела 868Mhz на разстояние до 1200 m и AES-128 криптирана връзка; за 
вътрешен монтаж; двойна тампер защита; следене на силата на сигнала и 
околната температура; вглагозащитен IP66; компактни размери; захранване: 
батерия CR2450 / 3Vdc (до 3 години работа)

HikVision DS-PDWL-E-WE € 41.60

Безжичен димно-оптичен пожарен детектор; камера с високочувствителен 
фотоелектричен сензор за дим; двупосочна комуникация с панела 868Mhz на 
разстояние до 800 m и AES-128 криптирана връзка; за вътрешен таванен 
монтаж; LED индикация и вграден бъзер ≥85dB @ 3 m; следене на силата на 

сигнала и околната температура; захранване: батерия CR17450/ 3Vdc (до 10 
години работа)

HikVision DS-PDSMK-S-WE € 52.50

Безжичен акустичен детектор за счупване на стъкло; обхват на засичане 
до 8 m; ъгъл на засичане 120°; цифрова DSP обработка; двупосочна 
комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 
криптирана връзка; за вътрешен монтаж; двойна тампер защита; следене на 
силата на сигнала и околната температура; LED индикация; захранване: 
батерия CR123А / 3Vdc (до 5 години работа)

HikVision DS-PDBG8-EG2-WE € 41.60

Безжичен температурен детектор; обхват на работа -10°С~55°С; цифрова 
DSP обработка; двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 
1200 m и AES-128 криптирана връзка; за вътрешен монтаж; двойна тампер 
защита; следене на силата на сигнала и околната температура; вграден 2.7'' 
LED дисплей; захранване: батерия 2 х AAА / 3Vdc (до 2 години работа)

HikVision DS-PDTPH-E-WE € 27.30

Безжичен модул-повторител за удължаване на разстоянието за безжична 
връзка; възможност за свързване на до 2 модула към DS-PWA64-L-WE и до 4 
модула към DS-PWA96-M-WE; двупосочна комуникация с панела 868Mhz на 
разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка; за вътрешен монтаж; 
автоматично откриване и свързване към безжичните устройства в обхвата; 
двойна тампер защита; трицветен LED индикатор; захранване: 220Vac / 
вградена Li батерия за бекъп (до 35 часа работа)

HikVision DS-PR1-WE € 91.70

Безжична клавиатура с LED бутони за панели AX PRO; позволява 
включване/изключване на охраната, паник аларма, "тиха" аларма, 
активиране на релейни изходи и др; бутони "stay/away arming"; двупосочна 
комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1200 m и AES-128 
криптирана връзка; за вътрешен монтаж; двойна тампер защита; LED 
индикация с икони; захранване: 4 бр. батерия АА / 1.5Vdc (до 2 години 
работа)

HikVision DS-PK1-E-WE € 63.50

Безжично дистанционно управление за панели AX PRO; позволява 
включване/изключване на охраната; бутони "stay/away arming"; двупосочна 
комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 900 m и AES-128 криптирана 
връзка; 10dbm; трицветна LED индикация; елегантен компактен дизйн; 
захранване: батерия CR2032 / 3Vdc (до 3 години работа)

HikVision DS-PKF1-WE € 24.00

Безжична сирена за вътрешен монтаж; двупосочна комуникация с панела 
868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка; бъзер 90-
110dB; 3 типа сигнализация за различни аларми; LED индикация; двойна 
тампер защита; захранване: 3 бр. батерия CR132А / 3Vdc (до 3 години 
работа)

HikVision DS-PS1-I-WE € 48.20

Безжични модули и аксесоари за AX PRO 868Mhz
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Безжична сирена за външен монтаж; двупосочна комуникация с 
панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана 
връзка; бъзер 110dB; 3 типа сигнализация за различни аларми; LED 
индикация; двойна тампер защита; влагозащитена IP65; 

захранване: 4 бр. батерия CR132А / 3Vdc (до 3 години работа) или 
12Vdc външно захранване

HikVision DS-PS1-E-WE € 85.10

Безжичен модул с алармен вход/изход; двупосочна комуникация с 
панела 868Mhz на разстояние до 800 m и AES-128 криптирана връзка; за 
вътрешен монтаж; 1 алармен вход (NO/NC); 1 релеен изход (0-
36Vdc/5A); позволява управление на свързани трети устройства от мобилен 
телефон (HikConnect) или клавиатура или дистанционно управление; 
различни сценарии на задействане (ръчно/аларма/по график/при проблем); 
трицветен LED индикатор; захранване: 7-24Vdc

HikVision DS-PM1-O1L-WE € 31.40

Безжичен комплект алармена система 868Mhz с видеоверификация и 
дистанционно управление, състояща се от:

1 бр. алармен панел DS-PWA64-L-WE

1 бр. дистанционно управление DS-PKF1-WE

1 бр. безжичен детектор DS-PDP15P-EG2-WE

1 бр. безжичен магнитен детектор DS-PDMC-EG2-WE

Безжичен комплект алармена система 868Mhz с видеоверификация и 
дистанционно управление, състояща се от:

1 бр. алармен панел DS-PWA96-M-WE

1 бр. дистанционно управление DS-PKF1-WE

1 бр. безжичен детектор DS-PDP15P-EG2-WE

1 бр. безжичен магнитен детектор DS-PDMC-EG2-WE

Хибриден алармен панел с видеоверификация; поддържа до 20 зони (от 
които до 16 безжични); до 8 дистанционни; до 2 разширители за безжични 
зони (общо 16 зони); до 1 жична / 2 безжични сирени; до 13 потребителя; до 
4 групи от зони. 4 хардуерни зонови входа на платката; 2 релейни изхода 
(до 18 чрез разширители). Вграден мрежов LAN интерфейс + Wi-Fi. RS-

485. Настройка през уеб интерфейс/iVMS-4200/Hik-Connect; вградена литиева 
батерия 4520mAh (до 12h автономно захранване); вградена памет за 2 бр. 
IP камери Hikvision за видео верификация със 7-сек. пред/след алармени 
клипове. Управление, преглед на статуса и получаване на push алармени 
нотификации на мобилни устройства през Hik-Connect безплатна cloud 
услуга. Поддръжка на ISAPI / SIA Contact ID протоколи; AES 128-bit 
криптиране на комуникацията. ABS корпус в бял цвят; 220Vac/3A; размери 
220х152х31.5 mm

HikVision DS-PHA20-W2P € 94.00

PSTN комуникатор за DS-PHA20-W2P HikVision DS-PMA-P € 20.10

GPRS комуникационен модул-модем за DS-PHA20-W2P HikVision DS-PMA-G1 € 22.40

3G/4G комуникационен модул-модем за DS-PHA20-W2P HikVision DS-PMA-S1 € 89.50

Хибриден алармен панел с видеоверификация; поддържа до 64 зони (от 
които до 56 безжични); до 8 дистанционни; до 7 разширители за безжични 
зони (общо 56 зони); до 1 жична / 2 безжични сирени; до 45 потребителя / 9 
жични клавиатури; до 8 групи от зони. 8 хардуерни зонови входа на 
платката; 4 релейни изхода (до 60 чрез разширители). Вграден мрежов 
LAN интерфейс + Wi-Fi. RS-485. Настройка през уеб интерфейс/iVMS-
4200/Hik-Connect; възможност за резервиране с батерия; вградена памет за 
4 бр. IP камери Hikvision за видео верификация със 7-сек. пред/след 
алармени клипове. Управление, преглед на статуса и получаване на push 
алармени нотификации на мобилни устройства през Hik-Connect безплатна 
cloud услуга. Поддръжка на ISAPI / SIA Contact ID протоколи; AES 128-bit 
криптиране на комуникацията. Метален корпус с вграден трансформатор; 
220Vac/3A; размери 351.4х261.4х93.3 mm

HikVision DS-PHA64-W4M € 165.60

Хибридни алармени системи с видео верификация

Хибридни панели

Комплекти безжични алармени системи AX PRO с видеоверификация

HikVision DS-PWA64-Kit-WE

HikVision DS-PWA96-Kit-WE

€ 220.90

€ 310.40

4 г
(до
485
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IP 
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PSTN комуникатор за DS-PHA64-W4M HikVision DS-PMA-P € 20.10

GPRS комуникационен модул-модем за DS-PHA64-W4M HikVision DS-PMA-G2 € 35.80

3G/4G комуникационен модул-модем за DS-PHA64-W4M HikVision DS-PMA-S2 € 102.90

LED клавиатура за хибридни алармени панели; 8-зонови индикатора за 
статуса в реално време; функции: Включване, Изключване, Изчистване на 
аларма, Bypass, Bypass възстановяване, контрол на групи, преглед на статус 
на панел; тамперна защита; RS-485; за вътрешен монтаж; захранване 12Vdc

HikVision DS-PKG-H8L € 35.00

LCD клавиатура за хибридни алармени панели; вграден четец за RFID 
тагове за включване/изключване на охраната на панела с RFID таг; LCD 
екран 80х25 mm; визуализация на имена/статус на зони и събития в реално 
време; 8 функционални/12 цифрови бутона; бъзер; двойна тамперна защита; 
RS-485; за вътрешен монтаж; захранване 12Vdc/1.8W

HikVision DS-PK-LRT € 59.10

Дистанционно управление с 5 бутона (Включаване, Изключване, Stay 
вклюване, Паник аларма, Изчистване на аларма); двупосочна комуникация с 
панела 433Mhz на разстояние до 300 м.; LED индикация; захранване: 
батерия CR2032 / 3Vdc (до 2 години работа)

HikVision DS-19K00-Y 433MHz € 12.10

8-зонов разширител за безжични устройства; поддържа до 8 безжични зони; 
до 2 безжични сирени; до 8 дистанционни; безжична 433Mhz комуникация до 
400 м.; двуцветен LED индикатор; двойна тампер защита; 12Vdc

HikVision DS-PM-RSWR-433 € 35.00

Разширител с 4 релейни изхода (30V/1A); NO/NC режими; RS-485 HikVision DS-PM-RSO4 € 44.80

Разширител с 8 релейни изхода (30V/1A); NO/NC режими; RS-485 HikVision DS-PM-RSO8 € 62.60

8-зонов разширител; добавя 8 хардуерни зони към хибриден алармен панел; 
RS-485

HikVision DS-PM-RSI8 € 44.80

Безжичен PIR детектор за движение; двупосочна комуникация с панела 
433Mhz на разстояние до 800 м.; за вътрешен монтаж; обхват 10 m / 85°; 

височина на монтаж: 1.8~2.4 m; защита от засичане на животни до 24 кг.; 
трицветна LED индикация; индикатор за нивото на сигнала; стенна и таванна 
стойка за монтаж вкл. в комплекта; захранване: батерия CR123A / 3Vdc (до 2 
години работа)

HikVision DS-PD2-P10P-W(HT) € 40.40

Безжичен PIR детектор за движение тип "завеса"; двупосочна комуникация 
с панела 433Mhz на разстояние до 800 м.; за вътрешен монтаж; обхват 15 m 

/ 10°; височина на монтаж: 2.4~4 m; цифрова температурна компенсация; 
Blue Wave технология; трицветна LED индикация; индикатор за нивото на 
сигнала; стенна и таванна стойка за монтаж вкл. в комплекта; захранване: 
батерия CR123A / 3Vdc (до 2 години работа)

HikVision
DS-PD2-P15C-

W(HT)
€ 40.40

Опция - модел с обхват 25 m / 8° HikVision DS-PD2-P25-W(HT) € 40.40

Безжичен комбиниран PIR + MW детектор за движение; двойна 
технология (PIR и микровълнова); двупосочна комуникация с панела 433Mhz 
на разстояние до 800 м.; за вътрешен монтаж; обхват 12 m / 85°; височина 
на монтаж: 1.8~2.4 m;  защита от засичане на животни до 25 кг.; цифрова 
температурна компенсация; трицветна LED индикация; индикатор за нивото 
на сигнала; стенна и таванна стойка за монтаж вкл. в комплекта; 
захранване: 2 бр. батерия CR123A / 3Vdc (до 2 години работа)

HikVision DS-PD2-D10P-W € 66.60

Модули и аксесоари за хибридни алармени панели

Безжични детектори и аксесоари за хибридни панели (изискват DS-PM-RSWR-433)
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Безжичен комбиниран PIR + MW детектор за движение за външен 
монтаж; двойна технология (PIR и микровълнова); двупосочна комуникация 
с панела 433Mhz на разстояние до 800 м.; 2 PIR сензора + MW сензор; 
обхват 12 m / 90°; височина на монтаж: 1.0~1.5 m;  защита от засичане на 
животни до 24 кг.; цифрова температурна компенсация; Anti-Masking 
технология; Blue Wave технология; трицветен LED индикатор; влагозащитен 
IP55; захранване: 2 бр. батерии 4700mAh/3V (до 3 години работа)

HikVision DS-PD2-T12P-WEL € 139.70

Стойка за стенен монтаж на DS-PD2-T12P-WEL HikVision DS-PDB-EX-Wall € 19.10

Стойка за DS-PD2-T12P-WEL, увеличава покритието до 90° (изисква се DS-
PDB-EX-Wall)

HikVision DS-PDB-EX-Adapter € 14.10

Стойка за стенен монтаж на 2 бр. DS-PD2-T12P-WEL с общо покритие 24 m HikVision
DS-PDB-EX-

Fixedbracket
€ 27.70

Батерия за DS-PD2-T12P-WEL HikVision DS-PDP-EX-ES1 € 38.50

Безжичен магнитен детектор; двупосочна комуникация с панела 433Mhz 
на разстояние до 800 м.; за вътрешен монтаж; двойна тампер защита; LED 
индикатор; захранване: батерия CR123A / 3Vdc (до 2 години работа)

HikVision DS-PD1-MC-WWS € 19.40

Безжичен паник бутон; двупосочна комуникация с панела 433Mhz на 
разстояние до 800 m; за вътрешен монтаж; двойна тампер защита; LED 
индикатор; компактни размери; захранване: батерия CR2450 / 3Vdc (до 3 
години работа)

HikVision DS-PD1-EB-WR(S) € 15.30

Портативен влагозащитен безжичен паник бутон; двупосочна комуникация 
с панела 433Mhz на разстояние до 300 m; функция "Hold-up"; тампер защита; 
трицветен LED индикатор; криптиране на връзката; компактни размери; 
захранване: батерия CR1/3N / 3Vdc (до 2 години работа)

HikVision DS-PD1-EB-WS2 € 34.80

Безжичен детектор за преместване; двупосочна комуникация с панела 
433Mhz на разстояние до 500 м.; тампер защита; LED индикатор; 
влагозащитен IP66; захранване: батерия CR2450 / 3Vdc (до 2 години работа)

HikVision DS-PD1-PM-W € 21.70

Безжичен димно-оптичен пожарен детектор; камера с високо-
чувствителен фотоелектричен сензор за дим; двупосочна комуникация с 
панела 433Mhz на разстояние до 800 m; тампер защита; за вътрешен 
таванен монтаж; LED индикация и вграден бъзер ≥85dB @ 1 m; захранване: 

батерия CR123А/ 3Vdc (до 5 години работа)

HikVision DS-PD1-SMK-W € 47.10

Безжичен детектор за влага/наводняване; двупосочна комуникация с 
панела 433Mhz на разстояние до 300 m; за вътрешен монтаж; тампер 
защита; влагозащитен IP66; компактни размери; захранване: батерия 
CR2450 / 3Vdc (до 1 година работа)

HikVision DS-PD1-WL-W € 43.80

Безжичен детектор за температура; двупосочна комуникация с панела 
433Mhz на разстояние до 300 m; за вътрешен монтаж; тампер защита; 
компактни размери; захранване: батерия CR2450 / 3Vdc (до 1 година работа)

HikVision DS-PD1-TP-W € 43.80

Безжичен RFID таг за достъп; поддържа включване/изключване на 
системата от охрана; работи с AX PRO панели, четци за RFID тагове и 
клавиатури с вграден четец

HikVision DS-PTS-MF € 1.80
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Жичен PIR детектор за движение; двоен PIR елемент и френелова 3D леща; 
избираеми EOL резистори; за вътрешен монтаж; обхват 18 m / 85.9°; 

височина на монтаж: 1.8~2.4 m; защита от засичане на животни до 10 кг.; 
цифрова DSP обработка с температурна компенсация; Creep зона на защита; 
3 нива на чувствителност; двойна тампер защита; LED индикатор; стенна и 
таванна стойка за монтаж вкл. в комплекта; захранване: 9-16Vdc

HikVision DS-PDP18-EG2(P) € 7.80

Жичен комбиниран PIR + MW детектор за движение; двоен PIR елемент и 
френелова 3D леща; избираеми EOL резистори; за вътрешен монтаж; обхват 
12 m / 85.9°; височина на монтаж: 1.8~2.4 m; защита от засичане на 
животни до 10 кг.; цифрова DSP обработка с температурна компенсация; 
микровълнова технология с честота 24Ghz; Creep зона на защита; 3 нива на 
чувствителност; двойна тампер защита; LED индикатор; стенна и таванна 
стойка за монтаж вкл. в комплекта; захранване: 9-16Vdc

HikVision DS-PDD12-EG2 € 26.20

Жичен PIR детектор за движение; избираеми EOL резистори; за вътрешен 
монтаж; обхват 10 m / 85°; височина на монтаж: 1.8~2.4 m; защита от 
засичане на животни до 24 кг.; тампер защита; стенна и таванна стойка за 
монтаж вкл. в комплекта; захранване: 9-16Vdc

HikVision DS-PD2-P10PE € 13.90

Жичен PIR детектор за движение тип "завеса"; избираеми EOL резистори; 
за вътрешен монтаж; обхват 18 m / 10°; включена в комплекта леща за 
обхват до 30 m; височина на монтаж: 2.4~4 m; цифрова температурна 
компенсация; трицветна LED индикация; тампер защита; стенна и таванна 
стойка за монтаж вкл. в комплекта; захранване: 9-16Vdc

HikVision DS-PD2-P18CE € 17.50

Жичен комбиниран PIR + MW детектор за движение; двойна технология 
(PIR и микровълнова); за вътрешен монтаж; обхват 10 m / 85°; височина на 
монтаж: 1.8~2.4 m;  защита от засичане на животни до 24 кг.; цифрова 
температурна компенсация; трицветна LED индикация;  тампер защита; 
стенна и таванна стойка за монтаж вкл. в комплекта; захранване: 9-16Vdc

HikVision DS-PD2-D10PE € 47.30

Жичен 360-градусов таванен PIR детектор за движение; за вътрешен 
монтаж; обхват 12 m / 360°; четворен PIR елемент; височина на монтаж: 
2.4~4.0 m; тампер защита; захранване: 9-16Vdc

HikVision DS-PD2-P12QE-C € 17.30

Жичен комбиниран PIR + MW детектор за движение за външен монтаж; 

двойна технология (PIR и микровълнова); 2 PIR сензора + MW сензор; 
обхват 12 m / 90°; височина на монтаж: 1.0~1.5 m;  защита от засичане на 
животни до 24 кг.; цифрова температурна компенсация; Anti-Masking 
технология; Blue Wave технология; трицветен LED индикатор; влагозащитен 
IP55; захранване: 9-16Vdc

HikVision DS-PD2-T12AME-EL € 83.00

Стойка за стенен монтаж на DS-PD2-T12AME-EL HikVision DS-PDB-EX-Wall € 21.10

Стойка за DS-PD2-T12AME-EL, увеличава покритието до 90° (изисква се DS-
PDB-EX-Wall)

HikVision DS-PDB-EX-Adapter € 14.10

Стойка за стенен монтаж на 2 бр. DS-PD2-T12AME-EL с общо покритие 24 m HikVision
DS-PDB-EX-

Fixedbracket
€ 30.50

Жичен вибрационен детектор; висококачествен керамичен сензор; 
детекция на вибрация/удар/взрив и др; настройка на чувствителността; за 
вътрешен монтаж; тампер защита; антистатичен алуминиев корпус; ; 
захранване: 9-14Vdc

HikVision DS-PD1-SKM € 73.60

Жична сирена за външен/вътрешен монтаж; регулируема сила (до 
105dB); двойна тампер защита; вградена синя LED светлина; възможност за 
независима настройка на звуковата и светлинна аларма; IP54 (-20~60C); ABS 
корпус; захранване: 8-16Vdc (0.22A)

HikVision DS-PS1-В € 17.50

Жични детектори и аксесоари за хибридни панели
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Контролен панел с 96 зони /до 88 безжични/, 8 зони на платката, 6 групи, 
100 потребителя, 1000 събития. 91 програмируеми изходи /3 вградени на 
панела/. Поддържа интеграция с до 16 IP камери за видеоверификация и 
възможност за управление на до 4 врати за контрол на достъп. Вградени LAN 
TCP/IP и USB интерфейси. Поддържа до 12 клавиатури. Интеграция с Bosch 
BVMS софтуер и Milestone XProtect.

BOSCH B6512 € 189.10

Монтжана кутия от стомана, бяла, без тампер, съвместима с панел B6512, 
370x320x89 mm 

BOSCH B10 € 29.50

Контролен панел с 599 зони /до 504 безжични/, 8 зони на платката, 32 групи, 
2000 потребителя, 10000 събития, 599 програмируеми изходи /3 вградени на 
панела/. Поддържа интеграция с до 16 IP камери за видеоверификация и 
възможност за управление на до 32 врати за контрол на достъп. Вградени 
LAN TCP/IP и USB интерфейси. Поддържа до 32 клавиатури. Интеграция с 
Bosch BVMS софтуер и Milestone XProtect.

BOSCH B9512G € 567.40

Монтажна кутия от стомана, бяла, без тампер, съвместима с панел B9512G, 
410x410x90 mm

BOSCH B8103 € 41.90

Двоен тампер контакт BOSCH ICP-EZTS € 8.50

LCD клавиатура, 2-редов дислей за системни съобщения, 10 цифрови/5 
навигационни бутони, LED индикация на състоянието, размери: 139x118x23 
mm

BOSCH B915 € 84.30

LCD клавиатура, 2-редов дислей за системни съобщения, 10 цифрови/7 
функционални/5 навигационни бутони, LED индикация на състоянието, 
бутони за бързо включване/изключване на системата, размери: 158x120x26 
mm

BOSCH B920 € 101.20

Клавиатура с цветен сензорен дисплей и вграден четец за карти (EM125 
kHz). Вградени 4 входа/1 изход, вграден сензор за присъствие. Бял/черен 
цвят. Размери: 158x12016.5 mm

BOSCH B942/W € 265.30

Разширителен модул за панели Bosch, добавя 8 входа. SDI2 двупосочен 
интерфейс за връзка с панела.

BOSCH B208 € 50.80

Разширителен модул за панели Bosch, добавя 8 релейни изхода (24 VDC/1A). 
Възможност за отдалечен контрол на изходите, подходящо решение за 
автоматизация и връзки с други сградни системи.

BOSCH B308 € 55.10

Трансформатор 230/18VAC, 45VA BOSCH DE-45-18 € 24.00

Разширителен модул за контрол на достъпа, поддържа свързване на  1 бр. 
четец (Wiegand интерфейс). SDI/SDI2 интерфейс към панела, двупосочна 
връзка и контрол на статуса. RTE/REX входове, вграден зумер и реле за 
управление на врата (12/24V- 2A). Поддържа 4 състояния на вратата: 
Отваряне, Затваряне, Заключване, Аварийно отваряне.

BOSCH B901 € 182.20

Четец за вътрешен/външен мотаж. Поддържа iCLASS/Mifare карти (13.56 
MHz), LED индикация. Размери 48x103x23 mm   

BOSCH ARD-SER10-WI € 95.80

Адресируем захранващ модул 12V/2A. Подъжа до 2 батерии 12V 7-18Ah. До 
80 часа в standby режим. Без кутия.

BOSCH B520 € 235.80

Разширителен Plug-in модул - GPRS комуникатор. Добавя се директно към 
панели Bosch, осигурява комуникация с панела и пренос на данни през GSM 
мрежа. Позволява дистанционно програмиране и/или мониторинг на 
състоянието, SMS/E-mail известяване. Работен диапазон 850/900/1800/1900 
MHz

BOSCH B442 € 191.30

RADION безжичен приемник за контролни панели Bosch. Подържа до 504 
безжични точки, 1000 дистанционни, 8 репитера. Честота  433.42 MHz, 
детекция и известяване при слаб сигнал/нарушение на връзката. Двоен 
тампер и LED индикация на статуса. Размери: 140х210х32 mm

BOSCH B810 € 88.40

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ BOSCH
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Безжично дистанционно управление с 4 бутона (2 от тях програмируеми). 
Позволява включване/изключване на системата, паник аларма и други 
функции. Водо и прахоустойчиво. LED индикация. Честота 433.42 MHz, 
размери: 63.7х35.5х13 mm

BOSCH RFKF-FBS € 28.50

Безжичен паник бутон. Водо и прахоустойчив. LED индикация. Честота 
433.42 MHz, размери: 63.7х35.5х13 mm

BOSCH RFPB-SB

RADION безжичен димнооптичен детектор, LED индикация и контрол на 
статуса (батерия, тампер), вградена сирена 85dBA, автоматично 
възстановяване след аларма, работи с 2 бр. CR123A 3VDC литиеви батерии 
(до 5 години работа), размери: 142х61 mm

BOSCH RFSM

Софтуер за програмиране и поддръжка на алармени панели Bosch (Remote 
Programming Software). Позволява отдалечено или локално програмиране и 
диагностика, поддържа преглед на статуса, байпасиране/ресетиране на зони, 
включване/изключване, преглед на събития, автоматична настройка на час и 
дата, обновяване на фърмуера. Поддържа връзка през статичен IP 
адрес/домейн. Забележка: За работа с панел B9512G се изисква USB ключ 
D5370-USB

BOSCH

Remote 

Programming 

Software (RPS)

D5500C-USB Безплатно

USB ключ dongle. Необходим аксесоар за програмиране на панели Bosch 
серия G от Remote Programming Software (RPS) PC софтуер

BOSCH D5370-USB € 73.20

Мобилно приложение за работа с интегрирани алармени системи Bosch. 
Позволява дистанционна работа със системите - включване/ изключване, 
преглед на статуса и събитията, активиране на релейни изходи, 
отключване/заключване на врати. Поддържа Push нотификация при 
настъпване на алармено събитие и преглед на видео от IP камери Bosch.

BOSCH

Remote Security 

Control (RSC)

RSC Безплатно

Софтуерен лиценз за интеграция на алармени панели Bosch в 
централизирания софтуер за видео и алармен мениджмънт Bosch Video 
Management System (BVMS). Позволява получаването на алармените събития 
от панелите в BVMS, активиране на релейни изходи, преглед на статуса, 
отключване/заключване на врати и др. от BVMS.

BOSCH MBV-XINT-90 € 644.40

Контролен панел 16-48 зони, 8 изхода на платката‚ 8 групи‚ 100 кода‚ 1000

събития памет, 2.5A PSU (1.25A @ grade 3), RS232, телеком модул, до 8 врати
за контрол на достъп, ЕN50131 Grade 3, Enviromental Class II

HONEYWELL
Galaxy Dimension 

GD-48 C048-C-E4

Контролен панел 16-96 зони, 8 изхода на платката‚ 16 групи‚ 250 кода‚ 1500

събития памет, 2.5A PSU (1.25A @ grade 3), RS232, телеком модул, до 8 врати
за контрол на достъп, ЕN50131  Grade 3, Enviromental Class II

HONEYWELL
Galaxy Dimension 

GD-96 C096-C-E4

Контролен панел 16-264 зони, 8 изхода на платката‚ 32 групи‚ 1000 кода‚
1500 събития памет, 2.5A PSU (1.25A @ grade 3), RS232, телеком модул, до 32

врати за контрол на достъп, ЕN50131  Grade 3, Enviromental Class II
HONEYWELL

Galaxy Dimension 

GD-264

Kлавиатура LCD дисплей MK7 HONEYWELL CP037-01

Kлавиатура LCD дисплей MK8 HONEYWELL CP050-00-01

Kлавиатура TouchCenter Plus за Galaxy Dimension HONEYWELL CP045

Разширител за 8 зони - в кутия HONEYWELL RIO Boxed C072

Разширител за 8 зони - платка HONEYWELL RIO A158-B

Захранващ блок 12V/ 3 амp SMART PSU – в кутия HONEYWELL P026-01-B

Ethernet модул TCP/ IP комуникация. HONEYWELL Е080

Софтуер Gxy UMS Stand-alone + Network, защитен - за всички серии HONEYWELL R058-CD-DG

Паник бутон CQR PASP1 € 4.50

Паник бутон метален CQR PASP1/SS € 7.20

Паник бутон. Два бутона за активация SECURITY GRADE 3 CQR PADP3/WH € 9.70

Паник педал FX СТС PP FX € 28.60

СОФТУЕР ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ BOSCH

ПАНИК БУТОНИ

HONEYWELL

Мобилн
Позвол
прегле
отключ
настъп

Валидна от 18.05.2021 стр. 32 от 44



Снимка Описание Марка Модел Цена
Двупосочен безжичен универсален приемник. Два безжични канала. 
Алармен релеен изход за всеки безжичен канал. До 12 дистанционни /по 6 
на канал/. 868 MHz. Обхват на предаване -1.6 км. на открито. 9 - 15 DC.  
Консумация - Min 80mA / Мax 400mA.    3 релета x 3А. Размери 173 x 125 x 
32mm

UR2-WE € 57.90

Двупосочно дистанционно/паник-бутон. 868 MHz. 4 бутона и 8 функции. 
Батерия - Litium 3V/CR1/3N

KEYFOB-WE € 37.10

Паник приемник + 2 дистанционни управления (паник бутон) БСМ HELP4D € 30.50

Дистанционно управление (паник бутон) БСМ R HELP4 € 11.90

Безжичен разширителен модул 433 MHz, 32 зони със Spectra SP и EVO, до 32 
дистанционни със Spectra SP и до 999 с EVO, 3 PGM изхода и 1 опционален 
без дистанционно. SECURITY GRADE: 2

PARADOX RTX3 € 43.10

Безжичен приемник 433 MHz за SP-серия V5.0 и следващи, 32 зони, до 32 
дистанционни,  без дистанционно.

PARADOX RX1 € 19.30

Безжичен паник бутон – водоустойчив. Обхват в типична жилищна 
обстановка: 30m с MG6130 / MG6160 / MG6250 и RX1; 45m с MG5000 / 
MG5050, K32LX и K641LX; 60m с RTX3 SECURITY GRADE: 2

PARADOX REM101 € 16.30

Кабел 6-жилен LINK - 100м (6х0.14mm2, 125 OHMS/KM) Link Rite CAB/6/WH € 25.20

Кабел 8 -жилен LINK  - 100м (8х0.14mm2, 125 OHMS/KM) Link Rite CAB/8/WH € 26.00

Кабел 6 -жилен екраниран LINK - 100м (6х0.14mm2, 125 OHMS/KM) Link Rite CABS/6/WH € 26.70

Кабел 4-жилен 100m  (4х0.182mm2, 94.6 OHMS/KM) CQR CAB4/100 € 20.80

Кабел 6-жилен 100m  (6х0.182mm2, 94.6 OHMS/KM) CQR CAB6/100 € 26.00

Кабел 8-жилен 100m  (8х0.182mm2, 94.6 OHMS/KM) CQR CAB8/100 € 34.90

Кабел 12-жилен 100m  (12х0.182mm2, 94.6 OHMS/KM) CQR CAB12/100 € 43.70

Кабел 6-жилен екраниран 100m  (6х0.182mm2, 94.6 OHMS/KM) CQR CABS6/100 € 30.40

Кабел 8-жилен екраниран 100m  (8х0.182mm2, 94.6 OHMS/KM) CQR CABS8/100 € 39.30

Кабел 8-жилен алуминиев кабел с медно покритие - 100m 
(8x0,22mm2, 105 OHMS/KM)

ELAN
8x0.22/CCA

(до изчерпване)
€ 16.40

Кабел 4-жилен 100m  (4х0.22mm2, 96 OHMS/KM) ELAN 4х0.22 € 10.90

Кабел 6-жилен 100m (6х0.22mm2, 96 OHMS/KM) ELAN 6х0.22 € 15.40

Кабел 8-жилен 100m (8х0.22mm2, 96 OHMS/KM) ELAN 8х0.22 € 20.90

Кабел 6-жилен екраниран 100m (6х0.22mm2, 96 OHMS/KM) ELAN S6х0.22 € 19.10

Кабел 8-жилен екраниран 100m (8х0.22mm2, 96 OHMS/KM) ELAN S8х0.22 € 26.70

МУК правоъгълен за повърхностен монтаж (бял/ кафяв) SEC21CW/В € 1.50

МУК правоъгълен за повърхностен монтаж (бял/ кафяв) SEC21SW/B € 1.40

МУК правоъгълен за повърхностен монтаж (бял/ кафяв) SEC20W/В € 1.40

МУК цилиндричен за вграждане - бял/ кафяв SEC10FW/B € 1.40

МУК мини цилиндричен за вграждане - бял SEC1014 € 1.50

МУК цилиндричен за вграждане в метални врати с адаптор SEC1022 € 2.70

МУК правоъгълен сив за метална врата SECINDG € 5.00

МУК правоъгален метален SEC2071 € 4.10

МУК правоъгален метален с метален шлаух SEC2071AR € 5.20

МУК за външен монтаж или вграждане с 3m 4-жилен кабел
EN50131 SECURITY GRADE 2

CQR FS610/WH € 5.90

МУК правоъгълен; EN50131 SECURITY GRADE 1 CQR SC517/WH € 1.90

МУК правоъгълен; EN50131 SECURITY GRADE 1 CQR SC517/WH/NO € 6.20

МУК правоъгълен; EN50131 SECURITY GRADE 2 CQR SC550/WH € 5.30

МУК правоъгълен EN50131 SECURITY GRADE 3 CQR
SC517/WH/MULTI/G

3
€ 8.40

МУК цилиндричен; EN50131 SECURITY GRADE 2 CQR FC503/WH € 4.30

МУК цилиндричен + адаптор за метална врата с 3m 4-жилен кабел; EN50131 
SECURITY GRADE 2

CQR FC620/WH € 5.90

МУК за метални врати; EN50131 SECURITY GRADE 2 CQR RS002/ALI € 15.40

SECTRON

МАГНИТНИ КОНТАКТИ

SECTRON

КАБЕЛИ

Pyronix

МУКМУКМУКМУК

МУК

МУКМУКМУКМУКМУК
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МУК за метални врати; EN50131 SECURITY GRADE 2 CQR  GP001/G2 € 11.00

МУК за метални врати; EN50131 SECURITY GRADE 3 CQR  GP001/AB/G3 € 20.00

Акумулатор 12V; 1.3Ah PK 1.3Ah € 5.10

Акумулатор 12V; 2.2Ah PK 2.2Ah € 7.10

Акумулатор 12V; 4Ah PK  4Ah € 7.60

Акумулатор 12V; 7Ah PK 7Ah € 11.10

Акумулатор 12V; 7Ah - 2 год. гаранция EnerSys NP7-12 € 18.40

Акумулатор 12V; 12Ah - 2 год. гаранция EnerSys NP12-12 € 36.60

Акумулатор 12V; 18Ah - 2 год. гаранция EnerSys NP18-12 € 49.80

Вътрешна пиезо сирена110 dB правоъгълна CQR SOSB1 € 5.60

Вътрешна пиезо сирена със синя лампа и тампер, 115 dB. EN 50131; 

SECURITY GRADE: 3
CQR PICCOLO € 8.80

Вътрешна сирена с избор на променлив или непрекъснат тон и тампер, 
115dB. EN 50131; SECURITY GRADE: 3

CQR ALTO € 6.60

Сирена в метален корпус с лампа ELKRON HPA700M € 64.40

Защитна планка и платка за сирена HPA700M срещу пяна, пробиване и 
сигнализация при прегряване.(цена е за 1 бр. 80HP7A10111 и 1 бр. 
80HP9A10111)

ELKRON
80HP7A10111

80HP9A10111
€ 33.40

Двойнобронирана сирена с лампа‚ 125dB/1m, поликарбонатен външен кожух 
IP34. EN 50131; SECURITY GRADE: 3

PARADOX 

HELLAS
SIR/PLL € 38.50

Двойнобронирана сирена с лампа‚ двоен тампер, 125dB/1m СТС SK107W € 28.50

Двойнобронирана сирена с лампа ‚ двоен тампер, 125dB/1 m СТС SB113WS € 28.00

Двойнобронирана сирена със синя лампа‚ двоен тампер, 120dB/1m СТС SB319W € 22.00

Двойнобронирана сирена с жълта лампа‚ двоен тампер, 120dB/1m СТС SB319WY € 22.00

Вътрешна пиезо сирена СТС SV2002 S € 5.80

Вътрешна пиезо сирена с лампа СТС SV2002 N € 6.40

Система за мъгла за помещения  или част от тях до 200 m3 +  резервоар 1 
XTRA Fog Fluid

Protect FOQUS 

Система за мъгла за помещения или част от тях до 250 m3. само за 16 

секунди. Без резервоар.
Protect XTRATUS

Система за мъгла за помещения или част от тях до 400 m3. + резервоар Protect QUMULUS

Система за мъгла на помещения или част от тях до 700 m3 + резервоар 1 
XTRA Fog Fluid

Protect 600 I

Система за мъгла на помещения или част от тях до 1300 m3 + резервоар 1 
XTRA Fog Fluid

Protect 1100 I

Система за мъгла на помещения или част от тях до 2700 m3 + 1 XTRA Fog 
Fluid

Protect 2200 I

Резервоар за XTRATUS -0,4л.

Резервоар за QUMULUS - 0,4л

Резервоар за FOQUS; 600 I и 1100 I - 1,1л

Резервоар за 2200 I - 3л

Дюза за fog генератор Nozzle

Удължител за дюза 15см (600 I; 1100 I; 2200 I) Nozzle extension

Protect

Xtra+ 

Fog Fluid 

Fog генераторите напълват стаята с гъста, защитна мъгла, която да попречи на нарушителя да вижда. 
Защитната мъгла спира крадците и нарушителите за секунди и представлява ефективен метод за 
предотвратяване на кражби, грабежи и вандализъм. Мъглата не оставя следи и е абсолютно безопасна за 
хора и животни, тя няма ефект върху дрехи, обзавеждане или електрическо оборудване - в случай на 
престъпление бизнесът ви бързо се връща в работен режим. Системата покрива от малки стаи до големи 
складове, има елегантен дизайн, а някои модели могат да бъдат инсталирани скрито зад стена или таван.

СИСТЕМИ ЗА МЪГЛА 

СИРЕНИ

АКУМУЛАТОРИ

Валидна от 18.05.2021 стр. 34 от 44



Снимка Описание Марка Модел Цена

Сирена - PROTECT Security Sounder
• 120 dB(A)
• Вградена презареждаема батерия

Protect
PROTECT Security 

Sounder

Светлинна бариера - PROTECT Security Strobe
• 1100 W
• 4-6 мигания за секунда

Protect
PROTECT Security 

Strobe

Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР СТС 28X28 € 10.20

Метална кутия 28 х 28  с планка за предавател, метален екран за 
трансформатора и тампер, оптимизирана за монтаж на SP4000 и предавател 
ТМ04/06, ATS100A. До изчерпване

СТС
SP TM 4000  

(фиксирана цена до 
изчерпване)

€ 4.30

Метална кутия 28 х 28  с планка за предавател, метален екран за 
трансформатора и тампер, оптимизирана за монтаж на SP5500 и предавател 
ТМ04/06, ATS100A. До изчерпване

СТС
SP TM 5500  

(фиксирана цена до 
изчерпване)

€ 4.80

Кутия за МАТ СТС 21X21 € 8.10

Батерия 9V ALKALINE за паник бутон 6LR61AD/B € 2.20

Реле със запоени и изолирани кабели 1 PGM - 2 релейни изхода
Сектрон 

Електроникс
Relay Expander € 2.70

Релейна платка 1 PGM - 2 релейни изхода
Сектрон 

Електроникс
PGM Expander € 3.90

Тампер - ключ ( 24-часова защита ) СТС € 1.30

Лустер клема CIXI KF01 € 0.75

Захранваща платка 1.75 Amp – PARADOX PARADOX PS817 € 11.90

Захранваща платка 3A/12V – Сектрон Сектрон PS 3A-B(12V) € 9.40

Захранваща платка 3A/24V – Сектрон Сектрон PS 3A-B(24V) € 9.70

Импулсно захранване 3А/12V - Сектрон Сектрон 3А € 12.90

Захранващ блок в пластмасова кутия подходящ за външен монтаж IP65- 
13,8vdc 1A. Размери на кутията: 24,5см х 18,5цм х 7,8см. 

Amseco AMS-G13801-P € 25.50

Захранващ блок в пластмасова кутия подходящ за външен монтаж IP65- 
13,8vdc 3A. Размери на кутията: 24,5см х 18,5цм х 7,8см. 

Amseco AMS-G13803-P € 50.60

Мрежов трансформатор с предпазител 30 VA/16,5V € 7.20

Мрежов трансформатор с предпазител 45 VA/16,5V € 9.00

Мрежов трансформатор с предпазител 75 VA/16,5V € 16.50

Мрежов трансформатор с предпазител 60 VA/24V € 13.10

Скоба 4mm за закрепване на кабел-Legrand (100 бр.) Legrand 31553 € 3.30

Скоба 5mm за закрепване на кабел-Legrand (100 бр.) Legrand 31554 € 3.40

Пистолет за закрепване на кабел RAPID 28 € 70.20

Пистолет за закрепване на кабел RAPID 36 € 70.30

Скоба за RAPID 28 (1000 бр.) 28/10DP € 4.50

Скоба за RAPID 36 (1000 бр.) 36/10DP € 4.20

Скоба за RAPID 36 (1000 бр.) 36/12DP € 4.60

Кабелен канал  Legrand (1м.) Legrand 20x12.5 € 0.90

Кабелен канал  Legrand (1м.) Legrand 40x20 € 2.70

Кабелен канал  Legrand (1м.) Legrand 32x12.5 € 1.40

Вандалоустойчив мобилен метален четец за прочитане и съхранение на 
информация от RFID пуловете с цел контрол на обхода. В комплектацията се 
включва: Софтуер за експлоатация и настройки на системата,кабел за 
сваляне на информацията от четеца и програмиране.

Mars Commerce GTR € 251.00

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ОБХОДА

Основната цел на системата за контрол на обхода е да осигури и гарантира контрол върху изпълнението на обход по определен 
маршрут в даден обект, от физическата охрана на обекта. Системата за контрол на обхода въвежда нови стандарти за охрана, 
като повишава бдителността и ангажираността на охранителния персонал при изпълнението на преките му задължения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Сирената на PROTECT издава непоносим, но безвреден звук, който привлича вниманието и принуждава  крадеца да избяга. Стробиращата 
светлина на PROTECT, както и генератора за мъгла, е високо-ефективно допълнение към системата за сигурност. Тя произвежда от 4 до 6 
мигания за секунда, и когато се комбинира с FOG система за сигурност, поставя допълнително напрежение върху крадците да напуснат 
помещенията възможно най-бързо.

ВЪЗПИРАЩИ СИРЕНИ И СВEТЛИНИ
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Кобур за носене на мобилен четец GTRC € 8.00

RFID-безконтактен пул с диаметър 50мм. WMRT € 3.00

Вандалоустойчив мобилен метален четец за прочитане и съхранение на 
информация от RFID пуловете с цел контрол на обхода. В комплектацията се 
включва: Софтуер за експлоатация и настройки на системата,кабел за 
сваляне на информацията от четеца и програмиране, зарядно за батерии и 
батерии. Размери 130mm * Φ25mm.

Nordson E500+ € 114.00

RFID-безконтактен пул. D03 € 1.00

RFID-безконтактна карта за персонала.  R02  € 1.00

PATROL II LCD е портативен четец на безконтактни идентификатори, 
предназначен за контрол на обхода на охранители. Принципът на работа се 
изразява в регистриране на дата и час на преминаването на охранителя през 
определени точки от охранявания периметър на обхода. На всички тези 
точки са инсталирани безконтакни идентификатори. Също така той може да 
се изполва и в много други случаи, когато е необходим контрол на 
присъствието на хора в определени точки. Към всички точки от обхода, 
както и към персоналните идентификатори могат да се присъденият имена и 
етикети, за лесна интерпретация от регистрираните събития. Стандартната 
окомплетовка включва: Четец с LCD дисплей; Кожен калъф; USB кабел; Две 
зареждаеми батерии AA 1.2V; Зарядно устройство; PK-2 безконтактни 
идентификатори - 5 бр.; PK-3 безконтактни идентификатори - 1 бр.; 
Безконтактни карти - 3 бр

ROGER PATROL II LCD € 205.00

RFID-безконтактен пул  без отвор , предназначен за монтаж на желаните за 
контрол места по продължение на обхода.

BAIZHI ABD30-4 € 0.80

RFID-безконтактен пул  с отвор , предназначен за монтаж на желаните за 
контрол места по продължение на обхода.

BAIZHI ABD30-3 € 0.80

Микровълнова бариера 50м. (TX+RX). В модела ERMO482/50 е 
използвана 100 мм параболична антена, която е в състояние да създаде 
много широки полета за откриване на къси разтояния.

CIAS ERMO 482/50 € 577.00

Микровълнова бариера 120м.(TX+RX).В моделите ERMO482/80, 120, 200 
се използва 200mm параболична антена, която създава тясно поле, по-
полезна, когато наличното място е ограничено, но разстоянията са дълги. 

CIAS ERMO 482/120 € 585.00

Микровълнова бариера 200м.(TX+RX).В моделите ERMO482/80, 120, 200 
се използва 200mm параболична антена, която създава тясно поле, по-
полезна, когато наличното място е ограничено, но разстоянията са дълги. 

CIAS ERMO 482/200 € 809.00

Метална стойка, пригодена за бетониране в земята, монтаж на 
микровълнови бариери ( ERMO/CORAL) ,дължина 1,10м; диаметър 60мм

Sectron SECPOL60 € 35.00

Цифрова микровълнова бариера 100м. (TX+RX). Rs485 сериен порт, 
който дава възможност за управление и контрол чрез специализиран 
софтуер. Интегриран e инстумент за настройка,предвидено е свободно 
пространство за инсталиране на алтернативно захранване и акумулаторна 
батерия 2,2Ah.

CIAS CORAL PLUS 100 € 928.00

Цифрова микровълнова бариера 220м. (TX+RX). Rs485 сериен порт, 
който дава възможност за управление и контрол чрез специализиран 
софтуер. Интегриран e инстумент за настройка,предвидено е свободно 
пространство за инсталиране на алтернативно захранване и акумулаторна 
батерия 2,2Ah.

CIAS CORAL PLUS 220 € 1 203.00

 

СИСТЕМИ ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА
МИКРОВЪЛНОВИ БАРИЕРИ

Mars Commerce

Mикровълнови  бариери за външен монтаж - ERMO 482                                 

Микровълнови бариери за външен монтаж -  CORAL PLUS                                                                            
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Параболична антена, специална версия - 20 cm. За използване на мястото на 
антена "Пеперуда" на обекти с асфалт или бетон с дължина повече от 50м. 

CIAS PAR-LR € 23.00

Тороидален трансформатор 230/10Vac - 30VA. CIAS TR TOR € 34.00

Метална стойка, пригодена за бетониране в земята, монтаж на 
микровълнови бариери ( ERMO/CORAL) ,дължина 1,10м; диаметър 60мм

Sectron SECPOL60 € 35.00

Микровълнова бариера 50м. (TX+RX). Manta е снабдена с Rs485 сериен 
порт, което дава възможност за управление и контрол чрез специализиран 
софтуер. Интегриран инстумент за настройка, директно захранване на 
13,8VDc                                        

CIAS MANTA 50 € 444.00

Микровълнова бариера 80м. (TX+RX). Manta е снабдена с Rs485 сериен 
порт, което дава възможност за управление и контрол чрез специализиран 
софтуер. Интегриран инстумент за настройка, директно захранване на 
13,8VDc 

* Да не се използва на стенен  монтаж с дължина повече от 50м.

CIAS MANTA 80 € 668.00

Стоманена стойкa с база 12,5x12,5см за монтаж на микровълнова бариера 
"MANTA"(1 бр.) ,дължина 90см; диаметър 40мм. С възможност за вътрешно 
преминаване на кабелите.

CIAS MANTA SP 90 € 53.00

Стоманена стойкa за монтаж на стена ,за микровълнова бариера "MANTA"(1 
бр.) ,протежение 45см; диаметър 40мм.и основа 12,5x12,5см. С възможност 
за вътрешно преминаване на кабелите.

CIAS MANTA SP 45 € 44.00

Интелигентна микровълнова бариера 50м.(TX+RX) - 
X Band, за обекти с много високо ниво на сигурност.

CIAS
ERMO 482X3 

PRO/50

Интелигентна микровълнова бариера 80м.(TX+RX) - 
X Band, за обекти с много високо ниво на сигурност.

CIAS
ERMO 482X3 

PRO/80

Интелигентна микровълнова бариера 120м.(TX+RX) - 
X Band,за обекти с много високо ниво на сигурност. 

CIAS
ERMO 482X3 

PRO/120

Интелигентна микровълнова бариера 200м.(TX+RX) - 
X Band, за обекти с много високо ниво на сигурност. 

CIAS
ERMO 482X3 

PRO/200

Интелигентна микровълнова бариера 250м.(TX+RX) - 
K Band 24GHz, за обекти с много високо ниво на сигурност. 

CIAS
ERMO 482X3 

PRO/250

Интелигентна микровълнова бариера 500м.(TX+RX) -
K Band 24GHz, за обекти с много високо ниво на сигурност. 

CIAS
ERMO 482X3 

PRO/500

Софтуер за експлоатация и настройки на (MANTA, ERMO 482X3 
PRO,ARMIDOR, MURENA PLUS) потребителски лиценз. Конвертор 485/USB 
,flat cable and RS 25/9 pin adapter. Софтуерът дава възможност за 
дистанционна настройка на параметрите, прочитане на изминали събития, 
наблюдение в реално време, следене на вътрешната температура и др.

CIAS WAVE-TEST2 € 125.00

Уред за извършване на настройки и "walk-test" на всички аналогови бариери  
"CIAS"

CIAS STC 95 € 424.00

Уред за извършване на настройки и "walk-test" на всички аналогови бариери  
"CIAS"

CIAS STC-LIGHT € 158.00

УРЕДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСТРОЙКИ НА АНАЛОГОВИ И ЦИФРОВИ МИКРОВЪЛНОВИ УСТРОЙСТВА

Цифрови микровълнови бариери за външен монтаж - ERMO 482X PRO 3.0 Вероятността от фалшиви аларми е 
намалена драстично чрез DSP (цифрово обработване на сигнала)  и благодарение на функцията  за 

микропроцесорен анализ “Fuzzy Logic”.  Благодарение на цифровата обработка на сигнала, бариерата е спосoбна да 
сравни получените сигнали с тези генериран от нарушител чрез предефинирани "модели на държание". Тя също 

така следи сигнала непрекъснато, което я прави изключителна и дава възможност за допълнителни свойства, който 
не могат да се срешнат при традиционните микровълнови бариери.

Цифрови микровълнови бариери за външен монтаж - MANTA  Вероятноста от фалшиви аларми драстично е намалена 
чрез DSP (цифрово обработване на сигнала)  и благодарение на функцията  за микропроцесорен анализ “Fuzzy Logic” 
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Активна инфрачервена бариера, обхват: външен монтаж 100 м/300м 
вътрешен. Височина на бариерата 17см, 2 лъчa.  Захранване DC13.8-24V 
15W. Температурен обхват -25C˚/ 55C˚. Хоризонтална настройка 180°(±90°), 

вертикална настройка 20° (±10°) без нагревател. Комплект (Tx+Rx)                                                                   

FOCUS ABT-100F € 31.70

Активна инфрачервена бариера, обхват: външен монтаж 150м/450м 
вътрешен. Височина на бариерата 27см, 3 лъчa. Захранване DC13,8-24V  
15W. Температурен обхват -25C˚/ 55C˚. Хоризонтална настройка 180°(±90°), 
вертикална настройка 20°(±10°) без нагревател. Комплект (Tx+Rx).                                                                     

FOCUS ABE-150F € 47.50

Активна инфрачервена бариера, обхват: външен монтаж 150м/450м 
вътрешен. Височина на бариерата 31см, 4 лъчa. Захранване  DC13,8-24V. 
Температурен обхват -25C˚/ 55C˚. Хоризонтална настройка 180°(±90°), 
вертикална настройка 20°(±10°) без нагревател. Комплект (Tx+Rx).                                                                    

FOCUS ABH-150F € 65.50

Активна инфрачервена бариера, обхват: външен монтаж 150м/450м 
вътрешен. Височина на бариерата 42см, 6 лъчa. Захранване DC12-24V 15W. 
Температурен обхват -25C˚/ 55C˚. Хоризонтална настройка 180°(±90°), 
вертикална настройка 20°(±10°) без нагревател. Комплект (Tx+Rx).                                                                     

FOCUS ABL-150F € 93.20

Активна инфрачервена бариера, обхват: външен монтаж 250м/750м 
вътрешен. Височина на бариерата 27 см, 3 лъчa. Захранване DC13,8-24V 
15W. Температурен обхват -25C˚/ 55C˚. Хоризонтална настройка 180°(±90°), 
вертикална настройка 20°(±10°) без нагревател. Комплект (Tx+Rx).                                                                    

FOCUS ABE-250F € 51.90

Активна инфрачервена бариера, обхват: външен монтаж 250м/750м 
вътрешен. Височина на бариерата 31 см, 4 лъчa. Захранване  DC13,8-24V. 
Температурен обхват -25C˚/ 55C˚. Хоризонтална настройка 180°(±90°), 
вертикална настройка 20°(±10°) без нагревател. Комплект (Tx+Rx).                                                                     

FOCUS ABH-250F € 77.00

Активна инфрачервена бариера, обхват: външен монтаж 300 м/900м 
вътрешен. Височина на бариерата 42см, 6 лъчa. Захранване DC12-24V 15W. 
Температурен обхват -25C˚/ 55C˚. Хоризонтална настройка 180°(±90°), 

вертикална настройка 20°(±10°)  без нагревател. Комплект (Tx+Rx).                                                                     

FOCUS ABL-300F € 106.30

Комплект нагреватели за инфрачервените бариери. FOCUS ABXH € 9.60

Стойка за инфрачервена бариера ABT - 100F                                                                  FOCUS € 9.30

Удължител за стойка за бариери - I част                                                                 FOCUS € 1.40

Инфрачервена бариера 50м. (Tx+Rx) Комплектът се състои от 
предавател-източник на три инфрачервени лъча и приемник, който 
анализира и разпознава всяко възможно проникване.

CIAS NEWTON LIGHT 50 € 190.00

Инфрачервена бариера 100м. (Tx+Rx) Комплекта се състои от 
предавател-източник на три инфрачервени лъча и приемник, който 
анализира и разпознава всяко възможно проникване. 

CIAS NEWTON LIGHT 100 € 212.00

Инфрачервена бариера 200м. (Tx+Rx)- Комплекта се състои от 
предавател-източник на три инфрачервени лъча и приемник, който 
анализира и разпознава всяко възможно проникване. 

CIAS NEWTON LIGHT 200 € 270.00

ИФРАЧЕРВЕНИ БАРИЕРИ

Инфрачервени  бариери за външен монтаж  - NEWTON LIGHT
Последно поколение активни инфеачервени бариери. Нов и атрактивен дизайн, 

както и нова механична структура IP55. 
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Външна активна инфрачервена бариера 50м-3 оптики. Комплектът 
включва: 3 оптики,термостат, отопление и вграден инструмент за 
аудио/визуална настройка, 4 каналнa пред-настройваема модулация на 
кодове  за предотвратяване на интерференции

CIAS NEWTON PLUS-3 50 € 426.00

Външна активна инфрачервена бариера 100м-3 оптики. Комплектът 
включва: 3 оптики,термостат, отопление и вграден инструмент за 
аудио/визуална настройка, 4 каналнaмодулация на кодове  за 
предотвратяване на интерференции

CIAS
NEWTON PLUS-3 

100
€ 451.00

Външна активна инфрачервена бариера 200м-3 оптики. Комплектът 
включва: 3 оптики,термостат, отопление и вграден инструмент за 
аудио/визуална настройка, 4 каналнa модулация на кодове за 
предотвратяване на интерференции

CIAS
NEWTON PLUS-3 

200
€ 509.00

Външна активна инфрачервена бариера 50м-4 оптики. Комплектът 
включва: 4 оптики,термостат, отопление и вграден инструмент за 
аудио/визуална настройка, 4 каналнa модулация на кодове  за 
предотвратяване на интерференции

CIAS NEWTON PLUS-4 50 € 461.00

Външна активна инфрачервена бариера 100м-4 оптики. Комплектът 
включва: 4 оптики,термостат, отпление и вграден инструмент за 
аудио/визуална настройка и 4 каналнa модулация на кодове за 
предотвратяване на интерференции

CIAS
NEWTON PLUS-4 

100
€ 494.00

Външна активна инфрачервена бариера 200м-4 оптики. Комплектът 
включва: 4 оптики,термостат, отопление и вграден инструмент за 
аудио/визуална настройка, 4 каналнa модулация на кодове  за 
предотвратяване на интерференции

CIAS
NEWTON PLUS-4 

200
€ 552.00

Захранващ блок комплект 13,8V - 1,5A със стойка за акумулатор 1,2Ah CIAS POWER-KIT € 105.00

Празна колона със фронтално отваряне на лицевата част височина 1м за 
продуктите /една бройка/

CIAS TOWER HT1 € 248.00

Празна колона със фронтално отваряне на лицевата част височина 2м за 
продуктите /една бройка/

CIAS TOWER HT2 € 286.00

Празна колона със фронтално отваряне на лицевата част височина 3м за 
продуктите /една бройка/

CIAS TOWER HT3 € 452.00

Anti climbing Kit за TOWER HT CIAS TOWERAC € 29.00

Метална база за монтаж на TOWER HT CIAS TOWER BASE € 128.00

Инфрачервена бариера с 2 лещи + мини доплеров детектор, 
височина 0,5м. (Tx+Rx). Самоподравняваща се система, алармена 
светлинна индикация и “Plug-and-play” (автоматично конфигурираща се) 
система на фиксиране.Обхват 3 метра на открито.

CIAS DARWINDT302 € 183.00

Инфрачервена бариера с 4 лещи+мини микровълнов доплеров 
детектор, височина 1м.(Tx+Rx)

CIAS DARWINDT304 € 203.00

Инфрачервена бариера с 6 лещи+мини микровълнов доплеров 
детектор,височина 1,5м.(Tx+Rx)

CIAS DARWINDT306 € 257.00

Инфрачервена бариера с 8 лещи+мини микровълнов доплеров 
детектор, височина 2м.(Tx+Rx)

CIAS DARWINDT308 € 320.00

Мини микровълнов доплеров детектор за монтаж с инфрачервени бариери 
Darwin - Обхват 3м

CIAS MW DT 03 € 73.00

Мини микровълнов доплеров детектор за монтаж с инфрачервени бариери 
Darwin - Обхват 6м

CIAS MW DT 06 € 74.00

ПРАЗНИ КОЛОНИ ЗА ИФРАЧЕРВЕНИ БАРИЕРИ ( NEWTON LIGHT, NEWTON PLUS, NEWTON PRO )

Хибридни инфрачервени бариери за външен монтаж - NEWTON  PLUS 
Патентованата технология за двойно преплетено сканиране дава възможност да се интегрират TX/RX във всеки 
един оптичен модул . Тази технология, в съчетание с  двоен автоматичен контрол (AGC), дава възможност за 
компенсация при обработването на постъпващите сигнали, за да подсигури безупречно функциониране на  

бариерата  и драстично редуциране на фалшивите аларми. Оптиките "NEWTON PLUS" са предвидени за монтаж в 
колоните "TOWER HT" изброени по-долу. 

Инфрачервени бариери+мини доплеров детектор  за вътрешен/външен монтаж -DARWIN DT 
Устройствата са изцяло алуминиеви с много малък размер (22.5x23 mm). Обхват до 3 метра на открито.
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Инфарчервена бариера 10 двойни оптики - 50м. Размери на бариерата: 
2000x45x57mm IP65. Захранване 12Vdc, температурен обхват -10°C ~ 50°C

HR DN200 € 391.00

Цифова комбинирана бариера (MW + IR)-100м. (Tx+Rx). Пре 
асемблирана конфигурация, състояща се от : Две колони "TOWER HT" 2m. 
височина, капаците на колоните са с "ANTI CLIM-KIT", 2 би-оптична 
инфрачервена бариера с двойни оптики, снабдени с нагреватели и 
термостат,  1 цифрова микровълнова бариера, 1 платка с микропроцесор за 
интегарция и анализ. 

CIAS
PYTHAGORAS 3.0 

100
€ 2 927.00

Цифова комбинирана бариера (MW + IR)-160м. (Tx+Rx). Пре 
асемблирана конфигурация, състояща се от : Две колони "TOWER HT" 2m. 
височина, капаците на колоните са с "ANTI CLIM-KIT", 2 би-оптична 
инфрачервена бариера с двойни оптики, снабдени с нагреватели и 
термостат,  1 цифрова микровълнова бариера, 1 платка с микропроцесор за 
интегарция и анализ. 

CIAS
PYTHAGORAS 3.0 

160
€ 3 235.00

Цифова комбинирана бариера  3TECH 100м. (MW + IR + DOPPLERS) 
Tx+Rx. Пре асемблирана конфигурация, състояща се от : Две колони 
"TOWER HT" 2m. височина, капаците на колоните са с "ANTI CLIM-KIT", 2 би-
оптична инфрачервена бариера с двойни оптики, снабдени с нагреватели и 
термостат,  1 цифрова микровълнова бариера, 2 доплерови детектора, 1 
платка с микропроцесор за интегарция и анализ. 

CIAS
PYTHAGORAS 3.0 

3TECH 100
€ 3 123.00

Цифова комбинирана бариера  3TECH 160м. (MW + IR + DOPPLERS) 
Tx+Rx. Пре асемблирана конфигурация състояща се от : Две колони "TOWER 
HT" 2m. височина, капаците на колоните са с "ANTI CLIM-KIT", 2 би-оптична 
инфрачервена бариера с двойни оптики, снабдени с нагреватели и 
термостат,  1 цифрова микровълнова бариера, 2 доплерови детектора, 1 
платка с микропроцесор за интегарция и анализ. 

CIAS
PYTHAGORAS 3.0 

3TECH 160
€ 3 431.00

Еднозонов контролер в метална кутия IP65 с възможност за инсталация на 
една зона с до 300м. сензорен кабел

Mars Commerce AN-306 € 655.00

Двузонов контролер в метална кутия IP65 с възможност за инсталация на две 
зони по 300м. (общо 600м.) 

Mars Commerce AN-307 € 995.00

Двузонов контролер в метална кутия IP65 с възможност за инсталация на две 
зони по 300м (общо 600м). RS485 порт за комуникация.

Mars Commerce AN-307 COM € 1 045.00

Метерологична станция за 1бр. Контролер АN-XXX. Автоматична корекция на 
чувствителността при наличие на силен вятър и при значителни 
температурни промени (три нива). 

Mars Commerce AN-WTS € 423.00

RS485/USB конвертор и графичен софтуер за ностройки и мониторинг за 
контролер AN-307 COM

Mars Commerce K 307 USB € 560.00

RS485/TCP/IP  конвертор и графичен софтуер за ностройки и мониторинг за 
контролер AN-307 COM

Mars Commerce K 307IP € 644.00

Повторител за RS485 линията в пластмасова кутия RP 307 € 328.00

Повторител за RS485 линията в метална кутия RМ 307 € 428.00

Сензорен кабел за работа с AN-ХХХ - 1m. SCMC € 2.00

PVC  връзки за закрепване на сензорния кабел 100бр PTMC € 4.00

Сервизна кутия за снаждане на сензорен кабел SCMC AC300 € 42.00

AN-307  - СИСТЕМА ЗА ОХРАНА НА ОГРАДИ

Комбинирани цифрови бариери за външен монтаж - PYTHAGORAS 3.0
Интеграция между различни видове технологии: /MW + IR/ и /MW + IR + DOPPLERS/ в комбинация с цифров анализ на сигналите “Fuzzy Logic”

Mars Commerce

AN-307 е система за периметрова охрана на физически заграждения. Вибрационият детектор (сензорен кабел) е 

предназначен за монтаж върху различни типове ограда. Сигналите, постъпили от сензорният кабел, биват анализирани 
посредством процесор с цифрова обработка на сигналите. 

КОМБИНИРАНИ БАРИЕРИ 

Многолъчеви инфрачервени активни бариери "HR"
"DN" Серията е приложима за охрана по периметъра, фасади на сгради, покриви и д.р. Бариерите генерират аларма при 

едновременно блокиране на всеки един или 2 съседни лъча -според предварително зададените алармени настройки.
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PVJ Light Контролер за малки и средни обекти до 280м и една линия с до 
56 детектора. Подържа четирите типа детектора - стандартен, 
антивандален, скрит и подземен. 10 изхода с отворен колектор (възможност 
за разширение), 8 двойно балансирани входа (2x2,2kom), RS-232 порт за 
конфигурация, IP65, работен диапазон -55 до +85 C, захранване 9-16V DC. 
Без възможност за интеграция с CCTV и софтуер за визуализация. 

SIEZA PVJ LIGHT

PVJ Light/i с възможност за интеграция с CCTV и софтуер за визуализация. SIEZA PVJ LIGHT/i

PVJ Контролер за малки и средни обекти до 1230 м и една линия с до 246 
детектора. Подържа четирите типа детектора - стандартен, антивандален, 
скрит и подземен. 10 изхода с отворен колектор (възможност за 
разширение), 8 двойно балансирани входа (2x2,2kom), RS-232 порт за 
конфигурация, IP65, работен диапазон -55 до +85 C, захранване 9-16V DC. С  
възможност за интеграция с CCTV и софтуер за визуализация. 

SIEZA PVJ

Пиезоелектричен детектор. Четири вида - стандартен, антивандален, 
скрит и подземен.Захранване и комуникация по двупроводна линия.Работна 
температура:–55 °C до +85°C.Размери на корпуса:100 × 100 × 35 мм. 1mA 
max

SIEZA PDS

Входно/изходен модул. Входове: 1 × двойно балансиран.
Изходи: 1 × тип отворен колектор, галванично разделяне.Захранване и 
комуникация по двупроводна линия.Работна температура –55 °C до +85 °C. 
Същата форма и размер като детекторите /PDS/.2mA max

SIEZA PIO

Модул за защита от пренатоварване на линията от пикове в 
напрежението над 50 V. Същата форма и размер като детекторите /PDS/.

SIEZA PP Module

PERIDECT - СИСТЕМИ ЗА ОХРАНА НА ОГРАДИ И ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ПОД ЗЕМЯ
ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

Системи за периметрова охрана на заградени площи с различни видове ограждения - телена ограда, заварени панели, мрежи и надстройки 
над външни стени. Откриват вибрации на оградата като катерене, рязане, повдигане. Сензорите са подредени по дължина на оградата като на 
всеки панел се монтира по един детектор. Всеки детектор съдържа пиезоелектричен елемент с микропроцесорна обработка на сигнала. 
Използването на диференциална логика между сензорите значително намалява фалшивите аларми, причинени от атмосферни влияния 
(дъжд,вятър). Системите осигуряват "Pinpoint" точност на откриване, която позволява всеки един отделен сензор, да се наблюдава, като 
отделна зона и същевременно параметрите  да се настройват самостоятелно. Информацията от детекторите се обработва от контролер, който 
разполага с алармени изходи за интеграция към алармени системи, както и със сериен порт за връзка с външни софтуери за мониторинг и 
контрол. Подходящи за различни обекти - Стратегически, Индустриални, Електроцентрали, Летища, Затвори, Военни зони, Гранични зони, 
Посолства, Частни имоти.                                                                                                                                                                                                                                      
- Четири вида детектори за монтаж - Стандартни, Антивандални, Скрити и Подземни
- Лесна инсталация, подръжка и поправка (двупроводна комуникация)
- Прецизна "Pinpoint" детекция за мястото на нарушението
- Много нисък процент на фалшиви сработвания причинени от лоши атмосферни условия
- Работа в екстремни условия -55˚ до +85 ˚C (Вятър, Дъжд, Сняг, Мъгла, Ниски и Високи температури)
- Независима настройка на всеки един детектор                                                                                                
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Системен контролер за PERIDECT + система /CUP+/. Управление на 
до два контролери на линията /LCP +/. Ethernet връзка, RS485 bus, 1 тампер 
контакт вход / 4 изходи с отворен колектор, вътрешнa micro SD карта 4GB. 
Пластмасов държач, подходящ за DIN шина, 150 х 100 х 40 мм. Захранване 9-
16V / 160 mA.

SIEZA CUP+

Контролер на линията, за PERIDECT + система /LCP+/ . Подържа до 
500 устройства на линията като DSP +, LIP +. Галванична изолация на 
линията.Пластмасов държач, подходящ за DIN шина, 150 х 100 х 40 мм. 
Захранване 9-16V / 60-350 mA.

SIEZA LCP+

Входно/изходен LAN модул - 16 релета с превключващи контакти, 2 
двойно балансирани входа.Пластмасов държач, подходящ за DIN 
шина.Модула се контролира от CUP + чрез Ethernet мрежа.

SIEZA IOP+/LAN 

Входно/изходен RS485 модул - 16 релета с превключващи контакти, 2 
двойно балансирани входа.Пластмасов държач, подходящ за DIN 
шина.Модула се контролира от CUP + чрез RS485 връзка.

SIEZA IOP+/RS485 

Разширителен релеен модул. Добавя още 16 релета към модули IOP+ 
/LAN и IOP+/RS485.Пластмасов държач, подходящ за DIN шина

SIEZA IOP+/EXP 

Пиезоелектричен детектор за PERIDECT +. Адресируем - двупроводна 
Bus линия до линейния контролер. Детекторите се доставят свързани към  
кабела, според дължината на загражденията /платната/ с възможност от 1 
до 5м. за стандартни детектори и от 1 до 4 м. за антивандални.Включва 
кабел 10м,фиксатор пластмасова лента,винтове. Защита IP 65 на 
сензора,покриваща кутия IP43.

SIEZA DSP+

Подобрена версия на Peridect добавяща следните нови функционалности:   
- Модулна система с централен контролер ( CUP+) и до 2 линейни  контролера (LCP+) 
- Един линеен контролер (LCP+) поддържа линия с дължина до 1500 м и до 500 детектора
- Възможност за свързване на линията в “LOOP” за непрекъсната работа при срязване 
- Възможност за разширение и резервиране на линията и контролерите чрез добавяне на 
допълнителни CUP+ системни контролери в режим Master/Slave
- Ethernet и RS-485 комуникация със системния контролер CUP+
- Разделителни модули за изолиране на части от линията при късо съединение
- Директно управление на IP и аналогови камери 
- Галванична изолация на линията от контролерите  

PERIDECT+ - СИСТЕМИ ЗА ОХРАНА НА ОГРАДИ 
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Входен модул за детекторна линия. Адресируем - възможно да се 
поставят навсякъде по линията на детекция. Два двойни балансирани 
входа/до 16 модула или 32 входа към един CUP+/.Включва фиксатор 
пластмасова каишка и винтове. Защита IP 65 на сензора, покриваща кутия IP 
43.

SIEZA LIP+

Разделител на детекторна линия. Разделя автоматично линията при 
откриване на технически проблем, например късо съединение. Цената 
включва фиксатор пластмасова каишка и винтове. Защита IP 65 на сензора, 
покриваща кутия IP 43

SIEZA LSP+

Протектор от пренапрежение на линия. Повишава устойчивоста на 
системата към електромагнитни смущения и пренапрежение.Включва 
фиксатор пластмасова каишка и винтове. Защита IP 65 на сензора, 
покриваща кутия IP 43.

SIEZA LPP+

SIOUX Комплект за охрана на 70 метра ограда или мрежа. Включва 
контролер 4 зони + 4 аларми, разширяеми до 20+4, посредством IP или USB 
с програмен софтуер, MEMS детектори на 5 метра разстояние, patch кабел 
RJ45 5,5 m. софтуер за конфигуриране и PVC връзки за кабела. Захранване 
13,8 Vdc 300mA

CIAS SIOUX KIT 70M € 3 371.00

SIOUX Комплект за охрана на 140 метра ограда или мрежа. Включва 
контролер 4 зони + 4 аларми, разширяеми до 20+4, посредством IP или USB 
с програмен софтуер, MEMS детектори на 5 метра разстояние, patch кабел 
RJ45 5,5 m. софтуер за конфигуриране и PVC връзки за кабела. Захранване 
13,8 Vdc 300mA

CIAS SIOUX KIT 140M € 4 784.00

SIOUX Комплект за охрана на 210 метра ограда или мрежа. Включва 
контролер 4 зони + 4 аларми, разширяеми до 20+4, посредством IP или USB 
с програмен софтуер, MEMS детектори на 5 метра разстояние, patch кабел 
RJ45 5,5 m. софтуер за конфигуриране и PVC връзки за кабела. Захранване 
13,8 Vdc 300mA

CIAS SIOUX KIT 210M € 6 175.00

SIOUX Комплект за охрана на 280 метра ограда или мрежа. Включва 
контролер 4 зони + 4 аларми, разширяеми до 20+4, посредством IP или USB 
с програмен софтуер, MEMS детектори на 5 метра разстояние, patch кабел 
RJ45 5,5 m. софтуер за конфигуриране и PVC връзки за кабела. Захранване 
13,8 Vdc 300mA

CIAS SIOUX KIT 280M € 7 601.00

SIOUX КОМПЛЕКТИ                            

SIOUX  е иновативна система за периметрова охрана, позволяваща охрана на различен тип ограждения. Сензорите са от ново 
поколение 3D MEMS (Micro Electro Mechanical Sensor).  Системата се състои от множество сензори организирани  в подсистеми от 
7. Подсистемите се състоят от 1 главен сензор и 6 подчинени. Всеки един сензор е индивидуален и предава свой собствени 
електрически сигнал на различен канал към главният сензор от групата. Всеки главен сензор съдържа физическото 
местоположение на подчинените в групата и поради това е способен да цифровизира и изпрати адреса на всеки един получен 
сигнал към контролера за да извърши анализа на постъпилите сигнали.
- IP Свързаност
- Pin-Point прецизност на детекция , дори под 1 метър.
- Функционално създаване на зоните Touch & Zone
- Детекция от 3,5 до 6 метра височина
- Fuzzy Logic цифров анализ
- Отлична ефективност на детекция и дискриминация от фалшиви аларми.

SIOUX - СИСТЕМА ЗА ОХРАНА НА ОГРАДИ
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Ключови функции:
- Интеграция и създаване на автоматизирани логически действия между различни по тип и производител системи за сигурност, включително 
Paradox, Hikvision, Panasonic, Milestone, Honeywell, Sieza, Inner Range, Suprema, Kentec, Hochiki. Списък с поддържани устройства.
- Графични етажни планове за улеснено наблюдение и управление  на детектори и устройства в различните системи. Не е необходимо 
операторите да имат познания по различните системи.
- Алармен модул за приемане и обработка на алармените събития от системите
- Единна и централизирана база от потребители, карти, кодове, права на достъп и логове за всички добавени системи позволяваща бърз, 
лесен мениджмънт както и детайлното проследяване на действията им.
- Бърз и лесен достъп до историята на аларми и събития
-  Лицензиране по брой на добавените устройство към сървър (контролен панел, камера, рекордер ) без ограничение в броя на потребителите 
и работните станции.

Интегриране на разнородни системи за сигурност от различни производители в единно решение. Конфигуриране чрез един 
софтуер. Мониторинг и управление чрез един унифициран клиент. PSIM софтуерна платформа за интеграция и мениджмънт на системи за 
сигурност.
C4 позволява мониторинг, управление и интеграция на различни видове системи за сигурност - CCTV, SOT, AC, PD, FD и др. в един единен и 
лесен за употреба интерфейс. Използването му в обекти като допълнение към съществуващите системи за сигурност съкращава значително 
времето за реакция на оператора при нарушение или инциденти заради простотата на работа с интуитивния интерфейс и осигурява лесна 

проследяемост на действията на потребителите и операторите в различните системи.                                                                                                                                                                              

C4 - Интеграционна платформа за управление на системи за сигурност
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