Paradox SP4000 szett
8 zónás központ, K10V kezelővel, fémdoboz,
4 db Paradox Pro infra, 1 db nyitásérzékelő,
2 db akkumulátor, 1 db 30VA trafó, 1db sziréna,
100m vezeték.
4 zóna bemenet (zónaduplázással 8)
32 zónáig bővíthető rádiósan és/vagy vezetékesen
32 felhasználó, felügyelt sziréna és AUX kimenettel,
Telefonszámok: 3 távfelügyeleti, 5 magán és 1 személyihívó
GSM, GPRS, IP és hangmodul (VDMP3) kompatibilis,
RX1 és RTX3 rádiós modulok támogatottak +
(Rádiós mozgásérzékelők, rádiós nyitásérzékelők,)
REM1, REM15, REM2 és REM3 távirányítók használatók
20cm x 25cm x 8cm (8in x 10in x 3in) fémdobozzal

53.600 Ft + Áfa
Paradox SP5500 szett
10 zónás központ, K32LCD kezelővel, fémdoboz,
4 db Paradox Pro infra, 1 db nyitásérzékelő,
2 db akkumulátor, 1 db 30VA trafó, 1db sziréna,
100m vezeték.
5 zóna bemenet (zónaduplázással 10)
32 zónáig bővíthető rádiósan és/vagy vezetékesen
32 felhasználó, felügyelt sziréna és AUX kimenettel,
Telefonszámok: 3 távfelügyeleti, 5 magán és 1 személyihívó
GSM, GPRS, IP és hangmodul (VDMP3) kompatibilis,
RX1 és RTX3 rádiós modulok támogatottak +
(Rádiós mozgásérzékelők, rádiós nyitásérzékelők,)
REM1, REM15, REM2 és REM3 távirányítók használatók
20cm x 25cm x 8cm (8in x 10in x 3in) fémdobozzal

69.600 Ft + Áfa
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Paradox SP5500 szett + TM50 multifunkciós kezelő
10 zónás központ, TM50 kezelővel, fémdoboz,
4 db Paradox Pro infra, 1 db nyitásérzékelő,
2 db akkumulátor, 1 db 30VA trafó, 1db sziréna,
100m vezeték.
5 zóna bemenet (zónaduplázással 10)
32 zónáig bővíthető rádiósan és/vagy vezetékesen
32 felhasználó, felügyelt sziréna és AUX kimenettel,
Telefonszámok: 3 távfelügyeleti, 5 magán és 1 személyihívó
GSM, GPRS, IP és hangmodul (VDMP3) kompatibilis,
RX1 és RTX3 rádiós modulok támogatottak +
(Rádiós mozgásérzékelők, rádiós nyitásérzékelők,)
REM1, REM15, REM2 és REM3 távirányítók használatók
20cm x 25cm x 8cm (8in x 10in x 3in) fémdobozzal

87.600 Ft + Áfa
Paradox SP6000 szett
16 zónás központ, K32LCD kezelővel, fémdoboz,
4 db Paradox Pro infra, 1 db nyitásérzékelő,
2 db akkumulátor, 1 db 30VA trafó, 1db sziréna,
100m vezeték.
8 zóna bemenet (zónaduplázással 16)
32 zónáig bővíthető rádiósan és/vagy vezetékesen
32 felhasználó, felügyelt sziréna és AUX kimenettel,
Telefonszámok: 3 távfelügyeleti, 5 magán és 1 személyihívó
GSM, GPRS, IP és hangmodul (VDMP3) kompatibilis,
RX1 és RTX3 rádiós modulok támogatottak +
(Rádiós mozgásérzékelők, rádiós nyitásérzékelők,)
REM1, REM15, REM2 és REM3 távirányítók használatók
20cm x 25cm x 8cm (8in x 10in x 3in) fémdobozzal

74.000 Ft + Áfa
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Paradox SP6000 szett + TM50 multifunkciós kezelő
16 zónás központ, TM50 kezelővel, fémdoboz,
4 db Paradox Pro infra, 1 db nyitásérzékelő,
2 db akkumulátor, 1 db 30VA trafó, 1db sziréna,
100m vezeték.
8 zóna bemenet (zónaduplázással 16)
32 zónáig bővíthető rádiósan és/vagy vezetékesen
32 felhasználó, felügyelt sziréna és AUX kimenettel,
Telefonszámok: 3 távfelügyeleti, 5 magán és 1 személyihívó
GSM, GPRS, IP és hangmodul (VDMP3) kompatibilis,
RX1 és RTX3 rádiós modulok támogatottak +
(Rádiós mozgásérzékelők, rádiós nyitásérzékelők,)
REM1, REM15, REM2 és REM3 távirányítók használatók
20cm x 25cm x 8cm (8in x 10in x 3in) fémdobozzal

92.600 Ft + Áfa
Tm50 multifunkciós kezelő
Multifunkciós, érintőképernyős kezelő
Alap és licencelt változatban
Multifunkciós, érintőképernyős kezelő
• Intuitív ikon- és menüvezérlés az érintőképernyőn keresztül
• 10,9 cm átmérőjű érintőképernyős felület
• Kompatibilis az EVO v.2.16 vagy magasabb központ verziókkal
• Személyre szabható zóna, terület, felhasználó és PGM címkék
• Akár 8 db PGM kimenet vezérlés
• Külső memóriakártya adapter a firmware frissítéshez,
fotók és alaprajzok feltöltéséhez stb.
• Belső és külső hőmérsékletérzékelés
(külső hőmérsékletérzékeléshez egy TEMP07 hőmérő szükséges)
• Magyar nyelvű firmware verziók
• Képernyő tisztítás üzemmód
(ilyenkor a képernyő inaktív a téves kezelés elkerülés érdekében)
• Elérhető 3 különböző előlappal: csiszolt alumínium,
csiszolt feketére eloxált alumínium és fényes fehér alumínium
• TFT kijelző: 5,4 x 9,5 cm méretű és 480 x 272 pixel felbontás
• Méretek: 12,4 x 8,1 x 1,6 cm

39.320 Ft + Áfa

Licencelt vátozat további tulajdonságai
• Alaprajzos megjelenítés a hozzáadott képek segítségével
(akár 32 db alaprajz EVO és akár 8 db alaprajz
MG/SP központoknál. BMP fájlformátum)
• Másodkijelző (Annunciator) funkció: megtekinthetők a partíció és
zónaállapotok egy gombnyomásra
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