ΙΑΝ2016

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
DSC PC1404

10-0139

4 Ζωνών µε δυνατότητα 32 ασύρµατων ζωνών (µέσω ασύρµατου δέκτη). ∆ιαθέτει
buffer (αρχείο µνήµης) 128 συµβάντων. ∆ιαθέτει 2 ενσωµατωµένες PGM εξόδους.
Υποστηρίζει έως 39 κωδικούς χρήστη και 1 master. Έξοδος τροφοδοσίας σειρήνας
13V 700nA. Μέγιστος αριθµός πληκτρολογίων 8. Χωρίς µετασχηµατιστή.

DSC PC1616NKΕ

10-0141

6 Ζωνών µε δυνατότητα επέκτασης σε 16 ζώνες, µε δέκτη RF σε 32 ασύρµατες και
µε τη χρήση του PC5100 σε 32 addressable. ∆ιαθέτει: 6 ζώνες στην κεντρική µονάδα
επεκτάσιµες σε 16 µε τη χρήση ζωνών πληκτρολογίου ή µονάδα επέκτασης ζωνών
(PC5108), ∆ύο υποσυστήµατα, 47 κωδικοί χρήστη. ∆υνατότητα 32 addressable αισθητηρίων µέσω µονάδας υποστήριξης (PC5100), Αρχείο µνήµης τελευταίων 500
συµβάντων. Μέγιστος αριθ. Πληκτρολογίων: 8. Υποστηρίζει τη χρήση T-Link (για
επικοινωνία µέσω δικτύου & Internet µε κέντρο λήψης σηµάτων συναγερµού.)
Χωρίς µετασχηµατιστή.

DSC PC1832NKΕ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ για Πίνακες DSC

98-0095

220V/16V AC

S-PRO 64

86€

Με φωτιζόµενα πλήκτρα ένδειξης λειτουργιών και ζωνών. ∆ιαθέτει είσοδο ζώνης. Συµβατό µε
όλα τα υποσυστήµατα της σειράς POWER.

DSC PK5500GR

DSC RFK-5501

142€

12€
10-0416

Πληκτρολόγιο αφής µε φωτισµένη οθόνη LCD και Ελληνικούς χαρακτήρες. Σε 2 σειρές.
Απεικόνιση κατάστασης ζωνών, συστήµατος και προβληµάτων, ηµεροµηνία και ώρα.
∆ιαθέσιµο µε λευκή ή µαύρη πρόσοψη. Σε 2 γλώσσες. (Αγγλικά & Ελληνικά) Πλήκτρα
για εκδήλωση Φωτιάς, Ληστείας, Ασθένειας

10-0410

PROTEUS KP/W-RFID Mε αναγνώστη RF & Κάρτα

150€

190€

10-0423

ΚΟΝΚΑΡ∆Α SGM-01KF

10-0425

6€

10-0426

6€

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΥΣΗΣ SGM-03
Κάρτα PROXYMITY προσέγγισης για τα πληκτρολόγια PROTEUS RFID

Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 23%

130€

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ PROTEUS

Αναγνώστης καρτών RFID, o οποίος συνεργάζεται αποκλειστικά µε τους πίνακες
συναγερµού S-Pro.

S-PRO 80

100€

10-0415

Πληκτρολόγιο αφής µε φωτισµένη οθόνη LCD και Ελληνικούς χαρακτήρες. Σε 2 σειρές.
Απεικόνιση κατάστασης ζωνών, συστήµατος και προβληµάτων, ηµεροµηνία και ώρα.
∆ιαθέσιµο µε λευκή ή µαύρη πρόσοψη. Σε 2 γλώσσες. (Αγγλικά & Ελληνικά) Πλήκτρα
για εκδήλωση Φωτιάς, Ληστείας, Ασθένειας.

Μπρελόκ PROXYMITY προσέγγισης για τα πληκτρολόγια PROTEUS RFID

Όµοιος µε τον S-PRO 64 επεκτεινόµενος µέχρι 80 προγραµµατιζόµενες ζώνες
και µέχρι 80 χρόνους εισόδου. Είναι συναρµολογηµένος σε κουτί διαστάσεων 35
x 40 x 8 cm. Με ενσωµατωµένο switching τροφοδοτικό 3.5Α.

122€

10-0155

Με ενσωµατωµένο δέκτη RF, έως 64 ζωνών, µε µοντέρνα λεπτή γραµµή, 5 προγραµµατιζόµενα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών. Πλήκτρα για συναγερµό φωτιάς, ανάγκης και
πανικού. Προγραµµατιζόµενη είσοδος ζώνης ή έξοδος PGM. ∆ιαθέτει εικονίδια
λειτουργιών πίνακα. Συµβατά µε τα συστήµατα της σειράς Power. ∆ιατίθεται σε: 433 ή
848 MhZ.

PROTEUS KP/W

Πίνακας συναγερµού και πυρανίχνευσης, µε την επαναστατική λειτουργία All Day
Secure. Με 16 προγραµµατιζόµενες ζώνες (µε διπλασιασµό), οι οποίες µπορούν να
επεκταθούν σε 64. Λειτουργία chime σε κάθε ζώνη. ∆υνατότητα λειτουργίας σε 4
υποσυστήµατα. Έχει 4 χρόνους εξόδου και 16 χρόνους εισόδου (µε δυνατότητα επέκτασης σε 64). Αυτόµατη όπλιση και αφόπλιση και ενσωµατωµένο ρολόι ακριβείας, µε αυτόµατη ρύθµιση θερινής – χειµερινής ώρας. Μέχρι 97 κωδικοί χρήστη
4~6 ψηφίων. Μνήµη 300 συµβάντων. ∆υνατότητα multipath επικοινωνίας, µε την
χρήση του IXION G (GPRS) και του IXION IP (TCP/IP). 2 προγραµµατιζόµενες
έξοδοι (PGM), µε δυνατότητα επέκτασης στις 18. Ενσωµατωµένη έξοδος αυτόνοµης σειρήνας και επιτηρούµενη έξοδος απλής σειρήνας, µε Multifuse και Relay
12V/7A. Επανατάξιµες ασφάλειες (Multifuse) σε όλες τις εξόδους τροφοδοσίας.
∆ιατίθεται σε κουτί διαστάσεων 30x30x8cm, που δέχεται πλακέτες επέκτασης & αυτοµατισµών. Συνεργάζεται µε τα πληκτρολόγια PROTEUS (µέχρι 8 πληκτρολόγια).
Με ενσωµατωµένο switching τροφοδοτικό 1.5Α.

79€

10-0157

Με δυνατότητα επιλογής ελληνικών χαρακτήρων, µεγάλη φωτιζόµενη οθόνη µε απεικόνιση 32 χαρακτήρων σε 2σειρές,Προγραµµατιζόµενα µηνύµατα, Απεικόνιση κατάστασης ζωνών, συστήµατος και προβληµάτων, ηµεροµηνία και ώρα (στα συστήµατα
PC1616, PC1832 & PC1864). Αυτόµατη εναλλαγή µεταξύ ανοικτών και σε συναγερµό
ζωνών, 5 προγραµµατιζόµενα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών, Πλήκτρα για συναγερµό
φωτιάς, ανάγκης και πανικού. ∆ιαθέσιµο µε λευκή ή µαύρη πρόσοψη σε 8 διαφορετικές
γλώσσες, προγρ. είσοδος ζώνης ή έξοδος PGM, συµβατά µε τα συστήµατα της σειράς
Power.

164€

64€

10-0151

Έως 64 ζωνών, µε µοντέρνα λεπτή γραµµή, 5 προγραµµατιζόµενα πλήκτρα ειδικών
λειτουργιών. Πλήκτρα για συναγερµό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Προγραµµατιζόµενη είσοδος ζώνης ή έξοδος PGM. ∆ιαθέτει εικονίδια λειτουργιών πίνακα. Συµβατό µε τα
συστήµατα της σειράς Power.

122€

59€

10-0150

5 προγραµµατιζόµενα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών, Πλήκτρα για συναγερµό φωτιάς,
ανάγκης και πανικού. Προγραµµατιζόµενη είσοδος ζώνης ή έξοδος PGM. Συµβατό και
µε παλαιότερα συστήµατα της σειράς Power.

DSC PK5501E1

10-0143

Επεκτάσιµος σε 64 ζώνες και µε τη χρήση του PC5100 σε 32 addressable.
∆ιαθέτει 8 έως 64 ζώνες, 8 ζώνες στην κεντρική µονάδα, επεκτάσιµος µε τη χρήση
δέκτη επέκτασης ζωνών (PC5108) και ζωνών πληκτρολογ, 8 υποσυστήµατα,
∆υνατότητα 32 addressable αισθητηρίων µέσω µονάδας υποστήριξης (PC5100)
Μέγιστος αριθ. πληκτρολογίων 8. ∆υνατότητα 32 ασύρµατων ζωνών (µέσω ασύρµατου δέκτη), 4 προγραµµατιζόµενες έξοδοι PGM επεκτάσιµες έως 14, (µέσω
πλακετών PC5204, PC5208) , Αρχείο µνήµης 500 συµβάντων Υποστηρίζει τη χρήση
T-Link για επικοινωνία µέσω δικτύου & Internet. Χωρίς µετασχηµατιστή.

DSC PC1555RKZ

DSC PΚ5508Ε1

10-0142

8 Ζωνών επεκτάσιµος σε 32 ζώνες και µε τη χρήση του PC5100 σε 32 addressable.
∆ιαθέτει 8 ζώνες στην κεντρική µονάδα επεκτάσιµες σε 32 µε τη χρήση ζωνών πληκτρολογίου ή µονάδων επέκτασης ζωνών (PC5108)4 υποσυστ., 71 κωδικοί χρήστη.
∆υνατότητα 32 ασύρµατων ζωνών (µέσω ασύρµ. δέκτη), ∆ύο προγραµµατιζ. έξοδοι
PGM επεκτάσ. έως 14 (µε PC5204, PC5208), ∆υνατότητα 32 (addressable)
αισθητηρίων µέσω (PC5100), Μέγιστος αριθ. πληκτρολογίων 8. Υποστηρίζει τη
χρήση T-Link (για επικοινωνία µέσω δικτύου & Internet µε κέντρο λήψεως
σηµάτων). Χωρίς µετασχηµατιστή.

DSC PC1864NKΕ

72€

58€

ΑΛΛΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ

11-0016

ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ

∆ΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΥΠΕΡΥΘΡΟ & ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΖΙ) (Με antimasking)

11-0018

34€
58€

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 3m - DTSpot36
Ανιχνευτής οροφής, µικροκυµάτων και υπερύθρων µαζί, ελεγχόµενος από µικροϋπολογιστή. ∆ιαθέτει λειτουργία AND, BLIND και ΑΝΤΙΜΑSKING. ∆ιάµετρος κάλυψης: 36 τετρ. µέτρα, όταν τοποθετηθεί σε ύψος 3 µέτρων.

48€

80€

PB-60TK

174€

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΑ200-12

21-0017

11-0078

∆ΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΥΠΕΡΥΘΡΟ & ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΖΙ) (Με antimasking)

11-0143

136€

29€

Επιτηρούµενος εξωτερικός sensor για EA200-12 και EA400-12. ∆ιαθέτει καλώδιο 4.5m. ∆ιαστάσεις: 5.1 x 7.6 2.2 cm.

38€

240€

58€

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 5515-G

11-0110

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

11-0063

5€

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

11-0064

17€

11-0063

8€

Sensor ανίχνευσης υγρασίας. Συνεργάζεται µε το 550I-M controller. ∆ιαστάσεις: 99 x 18 x 15 mm,
θερµοκρασία λειτουργίας 0~82ºC. ∆ιαθέτει 3m καλωδίου χρώµατος γκρι.

Mαγνητική επαφή, εξωτερική. Χρώµα λευκό

Mαγνητική επαφή, για γκαραζόπορτες κλπ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NOVO ΧΩΝΕΥΤΗ
Mαγνητική επαφή, εξωτερική. Χρώµα λευκό

Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 23%

32€

W-S-S (M-001-0094) για Ανιχνευτή θερµοκρασίας

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ

ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εξαιρετικά µικρός ανιχνευτής τύπου κουρτίνας, µε απαριθµητή παλµών και
tamper προστασίας. Εµβέλεια: 6m. Mέγιστο ύψος τοποθέτησης: 3.6m. Κατάλληλος για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση. Ιδανικός για κάλυψη διαδρόµων και θυρών.

184€

10-0141

Ψηφιακή συσκευή ελέγχου (µε οθόνη LCD) θερµοκρασίας / υγρασίας αέρος / πληµµύρας (W-SS). ∆ιαθέτει 1 ζώνη µε ενσωµατωµένο εντός της συσκευής ανιχνευτή θερµοκρασίας (για 0 έως
+50°C) και µια 2η ζώνη η οποία µπορεί να λάβει εξωτερικό sensor θερµοκρασίας / υγρασίας
αέρος / πληµµύρας. ∆ιαθέτει: Μνήµη των 8 τελευταίων alarm, ξεχωριστό επίπεδο ρύθµισης για
κάθε ζώνη high / low, ξεχωριστό τύπο εξόδου relay (NC/NO) για κ άθε ζώνη, διαθέτει χρονικά
ρυθµιζόµενη έξοδο relay για τοπική ηχητική αναγγελία. Ο προγραµµατισµός των παραµέτρων
παραµένει στην µνήµη του ακόµη και αν διακοπεί η παροχή ρεύµατος. Τάση λειτουργίας 12VDC.
Θερµοκρασία λειτουργίας 0 έως 50°C. ∆ιαστάσεις: 152 x 121 x 32 mm. Στην συσκευασία δεν
περιλαµβάνεται ο εξωτερικός sensor.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ CYLIX

248€

10-0141

Ηλεκτρονικός ανιχνευτής δονήσεων. Ιδανικός για θησαυροφυλάκια, χρηµατοκιβώτια, τοίχους.
Ανιχνεύει: ήχους ή δονήσεις οι οποίοι δηµιουργούνται από: χτύπηµα µε σφυρί, τρυπάνι, εκρηκτικά, κοπτικά εργαλεία, θερµικά εργαλεία. ∆ιαθέτει ειδικό κύκλωµα σύγκρισης των δεδοµένων και
απόρριψης των ψευδών συναγερµών. Ελέγχει επιφάνειες ακτίνας 3 – 14 m ανάλογα µε το προστατευόµενο υλικό. 9-15VDC/8.6mA, ΝΟ/ΝC,διαθέτει tamper. ∆ιαστάσεις : 10 x 8 x 3.3 cm.

Οπτικός ανιχνευτής καπνού µε πιστοποιητικό κατά Vds & EN 54-7, θερµοκρασία λειτουργίας
-10οC έως 60οC, τάση λειτουργίας 9 VDC µέχρι και 33VDC και κατανάλωση σε φάση ηρεµίας

∆ΙΠΛΟ RADAR

190€

11-0037

Εξωτερικός ανιχνευτής 2 δεσµών µε εξωτερική εµβέλεια 100 m, IP55 και εσωτερική 200 m. 1230VDC (χωρίς πολικότητα), µέγιστη κατανάλωση 80mA, διαθέτει αντιπαγωτικό κάλυµµα, ειδικό
κύκλωµα αυτοµάτου µεταβολής ευαισθησίας και ειδική έξοδο για µέτρηση ισχύος, -25 +60 Cº.

CT3000 O DETECTOMAT ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΑΠΛΟ RADAR

180€

11-0035

Εξωτερικός ανιχνευτής 2 δεσµών µε εξωτερική εµβέλεια 60 m και εσωτερική 120 m. 12-30VDC
(χωρίς πολικότητα), µέγιστη κατανάλωση 80mA, διαθέτει αντιπαγωτικό κάλυµµα, ειδικό κύκλωµα
αυτοµάτου µεταβολής ευαισθησίας και ειδική έξοδο για µέτρηση ισχύος, -25 +60 Cº.

VVS320-PLUS

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 5m - OPTEX SX-360Z

Υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής οροφής (δυνατότητα ρύθµισης ύψους) µήκος διαµέτρου 18m στα 5m ύψος.
Πλήρη προστασία από RFI, υψηλή θερµοκρασία, θόρυβο. 360 – 276 ζώνες, 6-18VDC, 18mΑ, ρύθµιση παλµών 1/2/4. (Grade 2, Glass 2)

11-0036

Εξωτερικός ανιχνευτής 2 δεσµών µε εξωτερική εµβέλεια 30 m, IP55 και εσωτερική 60 m. 1230VDC (χωρίς πολικότητα), µέγιστη κατανάλωση 60mA, διαθέτει αντιπαγωτικό κάλυµµα, ειδικό
κύκλωµα αυτοµάτου µεταβολής ευαισθησίας και ειδική έξοδο για µέτρηση ισχύος, -25 +60 Cº.

PB-100TK

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 3,6m - OPTEX FX-360

Υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής οροφής 360 µοίρες µε µήκος διαµέτρου 12m στα 3.6m ύψος. Πλήρη προστασία από RFI, υψηλή θερµοκρασία, θόρυβο. 360 – 62 ζώνες, 9.5-18VDC, 18mΑ, ρύθµιση παλµών 2/4. (Grade
2, Glass 2)

PB-30TK

Ειδικός πυλώνας 1µ

345 € + ΦΠΑ

28€

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ

ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
Ixion IP

ERIS

00-0000

Πιεζοηλεκτρική σειρήνα εσωτερικού χώρου. Ακουστική ισχύς: 105dB στο 1m. Τροφοδοσία: 12VDC /
120mA. Βάρος: 140gr. ∆ιαστάσεις: 141x78x37mm.

ERIS PLUS

00-0000

Πιεζοηλεκτρική σειρήνα εσωτερικού χώρου, µε ενσωµατωµένο φλας. Σε συνδυασµό µε τρεις εξόδους
του πίνακα (PGM), προγραµµατισµένες ανάλογα, µπορεί να λειτουργήσει µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: 1. Στη λειτουργία STAY η ένταση του ήχου είναι χαµηλή (85 db) και το φλας ανάβει σταθερά. 2.
Στη λειτουργία AWAY η ένταση του ήχου είναι υψηλή (105 db) και το φλας αναβοσβήνει. 3. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος η σειρήνα λειτουργεί σαν φωτιστικό ασφαλείας (ανάβει σταθερά µόνο το
φλας). Ακουστική ισχύς: 85 ή105dB στο 1 m. Τροφοδοσία: 12VDC / 240mA. Βάρος: 140gr. ∆ιαστάσεις: 141x78x37mm.

SR-1

00-0000

Ηλεκτρονική µαγνητοδυναµική σειρήνα Βαρέως Τύπου. Ακουστική ισχύς 120db στο 1m. Τροφοδοσία
12VDC/900mA

BS-S542
Μαγνητοδυναµική σειρήνα. Ακουστική ισχύς 110dB. Τροφοδοσία: 12VDC

22€

00-0000

10-0424

Συσκευή TCP/IP επικοινωνίας, η οποία χρησιµοποιείται µε τους πίνακες S-PRO. Συνδέεται στο BUS
του πίνακα και επικοινωνεί µε το Κέντρο Λήψης Σηµάτων µέσω γραµµής DSL, χωρίς καµία πρόσθετη
επιβάρυνση του τελικού χρήστη. Format επικοινωνίας µε το Κέντρο Λήψης Σηµάτων: SIA IP (DC-09).
Κρυπτογράφηση για την ασφάλεια δεδοµένων: AES-128.

Ixion G

28€

10-0141

Μονάδα GSM/GPRS µε εσωτερική ρύθµιση αποστολής test σε SIA IP πρωτόκολλο, η οποία
χρησιµοποιείται µε τους πίνακες S-PRO. ∆υνατότητα τηλεπρογραµµατισµού του κέντρου µέσω Internet και αποστολή SMS σε προεπιλεγµένους αριθµούς κινητών τηλεφώνων.

ZEM-08S

DSC 10-0162

PROTEUS 10-00430

Επέκταση 8 ζωνών, που µε διπλασιασµό φθάνει τις 16 ζώνες, για τους πίνακες Apollo 32 και SPRO. ∆ιαθέτει δύο ενσωµατωµένες προγραµµατιζόµενες έξοδους (PGM) µε µέγιστο ρεύµα 500mA.

19€

FSA
Πλακέτα για τη λειτουργία πυρανιχνευτών 24VDC µε όλους τους πίνακες συναγερµού.
Τροφοδοτείται µε 12VDC και δίνει έξοδο 24VDC για την τροφοδοσία των ανιχνευτών.
Ελέγχει τη γραµµή τροφοδοσίας και δίνει ένδειξη βλάβης της γραµµής.

PGM-08S

10€

13-0005

Πιεζοηλεκτρική σειρήνα. Ακουστική ισχύς 110dB. Τροφοδοσία: 13,8VDC.

17€

IRIS-R

11-0103

LDP-01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ

00-0000

Πλακέτα για την προστασία των εισόδων των τηλεφωνικών γραµµών από κεραυνούς.
Συµβατό µε όλους τους πίνακες συναγερµού.

Αυτόνοµη, σειρήνα µε LED Flash κόκκινου χρώµατος. Ακουστική ισχύς 122dB στο 1µ.
Polycarbonate κουτί και εσωτερικό κάλυµµα από γαλβανισµένη λαµαρίνα. Tamper στο καπάκι
και τη βάση. Είσοδος για οπτική ή ηχητική ένδειξη της κατάστασης του συναγερµού. Έξοδος συναγερµού στην περίπτωση παραβίασης της σειρήνας. Προστασία από βραχυκύκλωµα της µπαταρίας.
Aρνητική ή θετική είσοδος ενεργοποίησης. ∆ιαστάσεις: 348 χ 245 χ 78 mm.

76€

Όµοια µε την IRIS-R και µε επιπλέον κύκλωµα ανίχνευσης αφρού και κραδασµών

IBIS RED

10-0141

ΒΒ-1220

98-0005

14€

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟ∆ΟΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ

11-0072

56€

11-0074

14€

Ποµπός

14-0014

22€

∆έκτης

14-0003

54€

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

10-0028

45€

ΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ GPRS/GSM

10-0120

Μπαταρία µόλυβδου εξωτ. Σειρήνας µε τάση 12V και χωρητικότητα 1,3-2Ah. Κατασκευαστής: Big Bat.

Αυτόνοµη, σειρήνα µε Flash κόκκινου χρώµατος. Ακουστική ισχύς 120dB στο 1µ. Πλαστικό κουτί
ABS και εσωτερικό κάλυµµα από γαλβανισµένη λαµαρίνα. Tamper στο καπάκι και τη βάση. Είσοδος
για οπτική ή ηχητική ένδειξη της κατάστασης του συναγερµού. Προστασία από βραχυκύκλωµα της
µπαταρίας. Αρνητική/ θετική είσοδος ενεργοποίησης. ∆ιαστάσεις: 280 x 194 x 96 mm

Χειροµπουτόν ληστείας ενσύρµατο

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ

13-0017

44€

Σύνδεση µε το Κέντρο Εποπτείας. Καθηµερινή επικοινωνία TEST του πίνακα µε το Κέντρο.

SR-740 PG2

10-0441

Αυτόνοµη, ασύρματη σειρήνα εξωτερικού χώρου με LED ﬂash, για τη σειρά PowerMaster.
Ακουστική ισχύς: 110 dB στο 1 μέτρο. Συχνότητα λειτουργίας: 868 MHz. Διπλό τάμπερ προστασίας.
Περιλαμβάνει μπαταρία λιθίου 3.6V / 14.5A/H, με μέγιστη διάρκεια: 5 χρόνια.
Διαστάσεις: 29.5 x 18.6 x 6.3 cm. *Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μπαταρία.

ΟΜΟΙΩΜΑ ΕΞΩΤ. ΣΕΙΡΗΝΑΣ
Για αποτροπή των κακοποιών

180€

13-0025

28€

Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 23%.

22€
16€

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΟΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ

100€

7€

98-0012

Ποδοµπουτόν ληστείας ενσύρµατο

IRIS-R /FSD

56€

ΒΒ-1270

Μπαταρία µόλυβδου µε τάση 12V και χωρητικότητα 7Ah. Κατασκευαστής: Big Bat.

13-0013

58€

33€
10-0431

Πλακέτα εξόδου µε Relay για όλους τους πίνακες.
Συνδέεται σε προγραµµατιζόµενη έξοδο (PGM) και έχει ελεύθερες επαφές Relay 12V/7A.

250€

00-0000

Επέκταση 8 προγραµµατιζόµενων εξόδων (PGM) για τους πίνακες Apollo 32 και S-PRO.
Tροφοδοσία: 12VDC. Έξοδος PGM: 12V/500mA.

PGM-RL
SMARTY

100€

Για σύνδεση του πίνακα µε το δίκτυο GSM και µετάδοση των σηµάτων συναγερµού απευθείας στο
Κέντρο Λήψης Σηµάτων Ασφαλείας σε περίπτωση απώλειας της τηλεφωνικής γραµµής. Εξοµοίωση
τηλεφωνικής γραµµής µέσω δίκτυου GSM (Quad-Band), όταν διακοπεί η σταθερή γραµµή. Παρακολούθηση αποστολής σηµάτων από µονάδα συναγερµού. Προγραµµατισµός µέσω Η/Υ (καλώδιο
Bentel PC-link) ή µέσω internet (απαραίτητη η χρήση GPRS & website της Bentel). ∆υνατότητα
αποστολής σηµάτων CID, µέσω δικτύου GPRS, µε παρακολούθηση 4 τηλεφωνικών αριθµών.3
προγραµµατιζόµενοι είσοδοι ή έξοδοι (OC): Ενεργοπ.Εξόδων µέσω αναπάντητης κλήσης ή SMS. Κεραία µε µαγνητική βάση και καλώδιο 25 εκ. Τροφοδοσία: 200mA, 12V (σε αναµονή: 100mA).

250€

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Visonic 28 Max Tyco

Πίνακας ασύρµατου συστήµατος. Ενσωµατώνει πληκτρολόγιο µε φωτιζόµενη οθόνη
LCD, σειρήνα, επαναφορτιζόµενη µπαταρία NiMH (4.8V, 1.3A). ∆υνατότητα για σύνδεση µε κέντρο λήψης σηµάτων, τροφοδοτικό και υποδοχές για µονάδες όπως GSM και
POWERLINK. ∆ιαθέτει 28 ασύρµατες ζώνες και 1 ενσύρµατες, ελληνικό µενού, και
δυνατότητα αυτοµατισµών.

Visonic MCT-320

10-0446

Ασύρµατη µαγνητική επαφή. Συχνότητα λειτουργίας: 433.9 MHz. ∆ιαστάσεις:
51Χ31Χ21. ∆ιατίθεται µε µπαταρία λιθίου.

Visonic NEXT Plus

10-0443

Ασύρµατος υπέρυθρος ανιχνευτής µε απαριθµητή παλµών. Συχνότητα: 433.9MHz.
Γωνία κάλυψης: 90ο. ∆ιατίθεται µε µπαταρία λιθίου.

Visonic MCT-427

10-0444

Ασύρµατος ανιχνευτής καπνού µε ενσωµατωµένη σειρήνα. Ακουστική ισχύς: 85dB στα
3µ. ∆ιατίθεται µε µπαταρία λιθίου. Συµβατός µε τους πίνακες.

Visonic MCT-234

10-0447

Τηλεχειριστήριο αµφίδροµης επικοινωνίας, 4 εντολών-πλήκτρων, για τον χειρισµό των
πινάκων. Συχνότητα λειτουργίας: 868 MHz. ∆ιατίθεται µε µπαταρία λιθίου.

Visonic MCT-201

10-0025

Κρεµαστός ποµπός πανικού 1 καναλιού. Χρησιµοποιείται µόνο για αφόπλιση του συστήµατος. Συχνότητα λειτουργίας: 433.9 MHz. ∆ιατίθεται µε µπαταρία λιθίου.

Visonic MCX-610

10-0141

Ασύρµατος αναµεταδότης του σήµατος για περιπτώσεις αποµακρυσµένης τοποθέτισης
Αυξάνει την απόσταση µεταξύ δέκτη-ποµπού όπου απαιτείται µεγαλύτερη εµβέλεια.

DSC RF5132/868 RF5132/433Tyco

11-0137

Ασύρµατος δέκτης για πίνακες DSC. Για 32 ασύρµατες ζώνες. ∆ιαθέτει κύκλωµα συνεχούς επιτήρησης. Συχνότητα λειτουργίας: 868 ή 433MHz.

DSC WS8945W/868 WS4945W/433
Ασύρµατη µαγνητική επαφή. Συχνότητα λειτουργίας: 868 ή 433MHz.
∆ιατίθεται µε µπαταρία λιθίου.

DSC WS8904W/868 WS4904W/433
Ασύρµατος υπέρυθρος ανιχνευτής. Συχνότητα λειτουργίας: 868 ή 433MHz.
∆ιατίθεται µε µπαταρία λιθίου.

DSC WS-8939/4939

ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ !

10-0440

11-0115

11-0117

167€

Εξουδετερώστε τους κακοποιούς
σε 15 δευτερόλεπτα µε συστήµατα άµεσης εκτόξευσης καπνού.

53€
85€
Κατάστηµα

Κατοικία

Αποθηκευτικός χώρος

109€
Με την ενεργοποίηση του Συστήµατος Συναγερµού,
ο χώρος γεµίζει ΑΜΕΣΩΣ µε καπνό.
Οι κακοποιοί µη έχοντας ορατότητα, εξαφανίζονται.
Μπορείτε επίσης - αν επιθυµείτε - να το ενεργοποιήσετε µε τηλεχειριστήριο σε περίπτωση κινδύνου.
(όταν είστε στον χώρο)

49€
45€

∆ιαθέτει
διεθνείς
Πιστοποιήσεις

147€
∆ΑΝΙΑΣ

136€
∆εν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα υγείας. ∆εν αφήνει κανένα κατάλοιπο !

52€
72€

Protect Cumulus
Κάλυψη χώρου έως 50m2 µε 3 µέτρα ύψος - οικιακή χρήση.
Πιστοποιητικά: ΕΝ50131-8, CNPP, RoHS, WEEE, REACh, CE, FCC.
Χωρητικότητα δοχείου υλικού: 2200m3 καπνού. Χώρα κατασκευής: ∆ανία

Protect 600
11-0116

Ασύρµατο αδιάβροχο µπουτόν 4 πλήκτρων. Το πλήκτρο πανικού λειτουργεί µε delay 3
δευτερολέπτων για αποφυγή ψευδοσυναγερµών, ενσωµατωµένη 1 µπαταρία λιθίου
µεγάλης διάρκειας (συµπεριλαµβάνεται).

68€

10-0141

1.230€
10-0141

Λευκό - Ασηµί - Μαύρο 600 m3 καπνού σε 60 δευτερόλεπτα (10 m3καπνού το δευτερόλεπτο).
Κάλυψη χώρου έως 200 m2 µε 3 µέτρα ύψος σε 60 δευτερόλεπτα.
Κατανάλωση θέρµανσης: 1080 W , κατανάλωση αναµονής: 60 W Περίβληµα: Ατσάλινο, συνδέεται µε οποιονδήποτε τύπο συναγερµού. Χώρα κατασκευής: ∆ανία

Protect 1100

10-0141

Λευκό - Ασηµί - Μαύρο 1.100 m3 καπνού σε 60 δευτερόλεπτα (18,3 m3 καπνού το δευτερόλεπτο). Κάλυψη χώρου έως 366 m2 µε 3 µέτρα ύψος σε 60 δευτερόλεπτα.
Κατανάλωση θέρµανσης: 1080 W , κατανάλωση αναµονής: 70 W Περίβληµα: Ατσάλινο, συνδέεται µε οποιονδήποτε τύπο συναγερµού. Χώρα κατασκευής: ∆ανία

Κανείς δεν κλέβει κάτι που δεν βλέπει !
40.000 Εγκατ/σεις σε 50 χώρες. 2.500 στην Ελλάδα.
Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 23%

1.750€

2.420€

Τα καλύτερα υλικά Συστηµάτων Συναγερµού
αν δεν συνοδεύονται µε
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
καταλήγουν να µην δουλέψουν σωστά όταν χρειαστεί.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΌ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι οι ακόλουθες:

Η εγκατάσταση: Πρέπει να γίνεται βάσει προδιαγραφών (ISO κλπ).
Εκτός της εργασίας του τεχνικού στον χώρο του πελάτη πρέπει να γίνεται καταγραφή στ
οιχείων σε μηχανογραφικά συστήματα για το μελλοντικό SERVICE καθώς και επικοινω
νία Down Loading από το κέντρο για ώρα ανάγκης.

Η συντήρηση και ο τεχνικός έλεγχος: Είναι απαραίτητος τουλάχιστον μια φορά ανά έτ
ος. Αυτό όμως απαιτεί πολύ καλή οργάνωση από την εταιρεία που τα εγκαθιστά. Πολλ
ές φορές μας λένε ότι δεν είναι απαραίτητη γιατί δεν υπάρχει η αντίστοιχη υποδομή για τ
ην υποστήριξή της.
Όλα τα μηχανήματα πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται για να
αποδίδουν
αυτό που αρχικά απέδιδαν. Σε πολλά μηχανήματα αυτό δεν είναι απαραίτητο, γιατί ότα
ν αντιληφτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, έχουμε χρόνο να το διαχειριστούμε, όχι όμως σ
τα Συστήματα Ασφαλείας.
Η γρήγορη αποκατάσταση βλαβών: Είναι απαραίτητη και απαιτεί και αυτή σοβαρή υπο
δομή από τον εγκαταστάτη, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σωστά για πάντα σε όλο
υς τους πελάτες που αποκτά κάθε χρόνο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΌ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ

Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΤΕΙΑΣ είναι οι ακόλουθες:

Η σύνδεση του συστήματος με το 24ωρο κέντρο. Είναι απαραίτητη γιατί μόνο έτσι το σύστ
ημα εποπτεύεται συνεχώς.
Ελέγχουμε καθημερινά ότι είναι σε λειτουργία, μέσω της τηλεφωνικής σας
γραμμής και
σας ενημερώνουμε αν δεν μας στείλει ανάλογο σήμα.
Επίσης ενημερώνουμε τους αρμόδιους και τις αρχές σε σήματα συναγερμού
ΔΙΑΡΡ
ΗΞΗΣ, ΦΩΤΙΑΣ, ΛΗΣΤΕΙΑΣ, ΑΠΕΙΛΗΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΕΗ, ΚΟΨΙΜΟ ΚΑΛΩ
ΔΙΟΥ κλπ, αφού πρώτα επεξεργαστούμε (φιλτράρεουμε το κάθε σήμα, για περίπτωση λάθ
ους χειρισμού, ψευδοσυναγερμού, τεχνικού προβλήματος κλπ.
Η Αστυνομία δεν δέχεται πλέον ενημέρωση από ιδιώτες ή αυτόματους Τηλεφωνητές, γιατί υπάρχουν φ
άρσες & πολλοί ψευδείς συναγερμοί από ασυντήρητα συστήματα.
Τα Κέντρα Εποπτείας έχουν ειδική άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Ακόμη σε περιπτώσεις ανάγκης όλο το 24ωρο, το κέντρο μπορεί να τηλεχειριστεί το Σύστημ
α και να βγάλει εκτός λειτουργίας κάποια ζώνη με εντολή σας.

Εποπτεία του Συστήµατος Συναγερµού από 24ωρο Κέντρο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΥ ΜΕ TO ΚΕΝΤΡΟ 1 ΦΟΡΑ ΑΝΑ 24ΩΡΟ
• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ :
- ∆ΙΑΡΡΗΞΗΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ - ΦΩΤΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΟΠ/ΣΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝ: ΑΝΑΓΚΗΣ / ΛΗΣΤΕΙΑΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
- ΚΟΠΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ - ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ - ΨΕΥ∆ΟΣΥΝ/ΡΜΩΝ

• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΠΕΝΕΡΓ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΨΕΥ∆ΟΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

ΤΙΜΕΣ

9,90€+ΦΠΑ

Όλα τα Συστήματα για να είναι αξιόπιστα,
συνδέονται με το 24ωρο Κέντρο.

ανά µήνα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΣΗΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Με εντολή του πελάτη )

2€+ΦΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΕ ΜΗ
ΕΡΓΑΣΗΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ (Με αφοπλισµό του συστ/τος µε διαφορετικό κωδικό ανά χρήστη)

1€+ΦΠΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

2€+ΦΠΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ E-MAIL (Aνά εβδ/δα. ή µήνα)

1€+ΦΠΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑ 5 ΛΕΠΤΑ ΜΕΣΩ IP ή GPRS

5€+ΦΠΑ

ΚΑΡΤΑ DATA ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (Για έλεγχο επικοινωνίας µέσω GPRS)

8€+ΦΠΑ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ανα υποσύστηµα)

4€+ΦΠΑ

Εάν επιλέξετε σύνδεση με απλή τηλεφωνική γραμμή, πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν αυτή
έχει βλάβη από τον φορέα (ΟΤΕ, Cyta κλπ) ή καταστραφεί από τους κακοποιούς, αυτό δεν
θα γίνει έγκαιρα αντιληπτό από το Κέντρο, γιατί με την τεχνολογία αυτή, η επικοινωνία
ελέγχεται από το Κέντρο μία φορά την ημέρα. (TEST)
Επίσης αν έχετε IP τηλεφωνική γραμμή π.χ. Cyta ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ σε διακοπή ρεύματος.
Για να αντιμετωπίσετε αυτά, μπορείτε να κάνετε σύνδεση του συστήματος συναγερσυναγερμού με το 24ωρο κέντρο μέσω γραμμής internet.
internet.
Η γραμμή αυτή ελέγχεται από το 24ωρο κέντρο εποπτείας ανά 2 έως 5 λεπτά.

Η λύση αυτή απαιτεί ειδικό εξοπλισμό (βλ. προηγούμενη σελίδα ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ) κόστους:
α) Για ενσύρματο internet από 100€+ΦΠΑ (ανάλογα τον πίνακα συναγερμού)
β) Για ασύρματο internet 250€+ΦΠΑ και γραμμή κινητής τηλεφωνίας DATA/GPRS (WIND,
VODAFON, COSMOTE) που κοστίζει 8€/μήνα + ΦΠΑ

Εγκατάσταση
Συστήµατος Συναγερµού

Συντήρηση & συνεχής Τεχνική Υποστήριξη
από οργανωµένο τεχνικό τµήµα
Όλα τα μηχανήματα πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται
για να αποδίδουν συνεχώς, αυτό που αρχικά απέδιδαν.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

•

ΣΥΝΔΕΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (RADAR, ΕΠΑΦΕΣ, ΣΕΙΡΗΝΕΣ κλπ)

•
•

ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ)

•

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ISO & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΠΑΡΑΚΟ-

DOWN LOADING (ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ)

ΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΚ/ΣΗΣ (Βλ. διαδικασία ISO ΒΔ-06 # 3,12,21,22,23,24)

•
•
•

…….… 60€ + Φ.Π.Α

…………..……. 30€ + Φ.Π.Α

………..……...... 40€ + Φ.Π.Α

ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 8 ΖΩΝΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΙ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ALL DAY SECURE ή IP ή GPRS ή ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:

….10€ + Φ.Π.Α

………. 40€ + Φ.Π.Α

…….….…….……... 65€ + Φ.Π.Α

Έως και 2, ∆ΩΡΕΑΝ οι άλλες µε ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ……...… 25€

Όταν οι υποδομές στον χώρο δεν είναι έτοιμες την ημέρα της εγκ/σης και γίνονται επανεπισκέψεις

+ Φ.Π.Α

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ
(Εάν δεν έχουν γίνει από τον Ηλεκτρολόγο)

•
•
•
•
•
•

Διαθέτουμε την υποδομή να σας προσφέρουμε SERVICE με 2 τρόπους:

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΡΦΩΤΟ (ΥΛΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑ) Ανά εγκατεστημένο μέτρο

………….…1,80€

+ Φ.Π.Α

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΥΛΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑ) Ανά εγκατεστημένο μέτρο

……….……1,00€

+ Φ.Π.Α

ΝΤΟΥΡΟΦΛΕΞ (ΥΛΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑ) Ανά εγκατεστημένο μέτρο
ΚΑΝΑΛΙ (ΥΛΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑ) Ανά εγκατεστημένο μέτρο

……………....……..2,00€

+ Φ.Π.Α

………………..……2,50€

+ Φ.Π.Α

ΜΕΛΕΤΗ & ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

………………….

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ):

+ Φ.Π.Α

……………………...…….. 3,00€

ΤΣΕΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Ανά καλώδιο

ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ + ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

∆ΩΡΕΑΝ

Επίσκεψη ειδικευµένου τεχνικού στον χώρο του πελάτη για αποκατάσταση βλάβης κλπ:

•
•
•
•

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

…….48€
48€ + Φ.Π.Α ανά τεχνιτοώρα
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (με εξόφληση στον τεχνικό)…………….….....… 35€ + Φ.Π.Α ανά τεχνιτοώρα
Ελάχιστη χρέωση επίσκεψης ……… 20€ + Φ.Π.Α (Για περιοχή Ηρακλείου)
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Σημειακά & Άνω των 25 ζωνών)…

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & αλλαγή μπαταριών (πίνακα & σειρήνας) αν απαιτηθεί

€ + Μπαταρία Πίνακα 16€ + Μπαταρία εξ. Σειρήνας 12€ + ΦΠΑ

Σύστημα έως 10 ζώνες ………… 40
Σύστημα

Οι παραπάνω τιμές αφορούν το χώρο του πελάτη στην πόλη Ηρακλείου Κρήτης

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

έως 30 ζώνες………… 68€ + Μπαταρία Πίνακα 16€ + Μπαταρία εξ. Σειρήνας 12€ + ΦΠΑ

Σύστημα άνω των 30 ζωνών…. 95€ + Μπαταρία Πίνακα 16€ + Μπαταρία εξ. Σειρήνας 12€ + ΦΠΑ

….…..… 0,8€/
0,8€/Χλμ

Οι υπηρεσίες μας είναι πιστοποιημένες με ISO 9001 Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνεται όλη

η οργάνωση & υποδομή που απαιτείται για μια σωστή τεχνική υποστήριξη.

•
•

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

•

Τα ανταλλακτικά χρεώνονται βάσει των τιμοκαταλόγων των αντιπροσωπειών τους.
Στον χρόνο της εγγύησης τα ανταλλακτικά που οφείλονται σε κατασκευαστικό λάθος είναι ΔΩΡΕΑΝ.

ή

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΩΡΙΑΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΠΌ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

………………………………………………….… 35€

ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο χρόνος εγγύησης για τυχόν κατασκευαστικά λάθη
για όλα τα υλικά και τις εργασίες τις ARMAOS AE είναι 2 ΕΤΗ.
Εκτός αυτού η εταιρεία μας , σας παρέχει την δυνατότητα
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(βλ. επόμενη σελίδα)

+ Φ.Π.Α

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕ ∆ΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Με τακτικό προγραμματισμό από την εταιρεία μας & παράδοση στον Πελάτη αναλυτικής λίστας ελέγχων.

2. ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ (Όσες φορές χρειαστεί).
Εκτός της έδρας μας πληρώνετε το μειωμένο κόστος μετάβασης & επιστροφής τεχνικού 0,30€/χλμ.

3. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
24ΩΡΟ & ΑΡΓΙΕΣ
4. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Άμεση αντικατ/ση χαλασμένου υλικού ή πίνακα έως ότου επισκευαστεί

5. ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ή ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
6. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & D/L
7. ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ISO 9001

ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Το μηνιαίο κόστος για όλες τις παραπάνω παροχές είναι 0,5% της τιμής του συστήματος.
Ελάχιστη χρέωση

5,90€/μήνα +ΦΠΑ.

Ο πελάτης μας είναι ελεύθερος να κάνει διακοπή των συμβάσεων του όποτε επιθυμεί.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
Η εµπιστοσύνη πολύ µεγάλων πελατών προς εµάς, αποτελεί πρόσθετη ΕΓΓΥΗΣΗ για σας.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ

PRAKTIKER

ΑΝΤ/ΠΕΙΑ MERCEDES

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΝΩΣΣΟΣ

ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤ/ΚΟ ΠΑΡΚΟ

∆ΗΜΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ

∆. Ε. Η.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ENISA

MARIS HOTELS

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΓΑ ∆ΟΜΗΝΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚ/ΛΟΥ

ΙΤΕ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΡΓ/ΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ARMAOS AE θα είναι
πάντα δίπλα σας
για να σας εξυπηρετεί
με την καλύτερη οργάνωση
και το χαμηλότερο κόστος.

ISO 9001

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΝΩΣΟΥ 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810361300 - 2810326100 - 2810361310
info@armaos.gr

www.armaos.gr
ARMAOS AE

