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Vezeték	nélküli	riasztórendszerek Vezetékes	riasztórendszerek

Free	Wave
intelligens riasztóközpont

•	 8-16	zónás
•	 2-3	partíciós
•	 868	Mhz
•	 LCD	kezelős
•	 távírányító
•	 beépített	sziréna

Power	Wave
intelligens riasztóközpont

•	 8-16	zónás
•	 2-3	partíciós
•	 világító	gombok

Free	Wave
nyitásérzékelő

•	 mágneses
•	 3-4	év	élettartam	(akku)
•	 önellenőrző

Free	Wave
infra érzékelő

•	 duál
•	 90	fokos	látószög
•	 15	x15	m.	hatótávolság
•	 4-5	év	élettartam	(akku)
•	 kisállatvédett
•	 önellenőrző

Power	Wave
beltéri infra érzékelő

•	 duál
•	 90	fokos	látószög
•	 15	x15	m.	hatótávolság
•	 kisállatvédett
•	 önellenőrző

Power	Wave
kültéri infra érzékelő

•	 duál
•	 radaros
•	 90	fokos	látószög
•	 12	x12	m.	hatótávolság
•	 kisállatvédett
•	 önellenőrző

Power	Wave
nyitásérzékelő

•	 mágneses
•	 bármilyen	ajtóra
•	 önellenőrző

Free	Wave
optikai füstérzékelő

•	 9	voltos	akku
•	 50-60	m3

•	 önellenőrző

Power	Wave
optikai füstérzékelő

•	 50-60	m3

•	 önellenőrző

Sun	Wave	
Infrasorompó

•	 2	és	4	sugaras
•	 30-60-100-200	m
•	 ködkompenzált
•	 fűthető
•	 önellenőrző

Free	Wave
üvegtörés érzékelő

•	 9	méteres	hatótáv
•	 duál	érzékelés
•	 önellenőrző

Power	Wave
üvegtörés érzékelő

•	 9	méteres	hatótáv
•	 duál	érzékelés
•	 önellenőrző

Free	Wave
kültéri hang-fényjelző

•	 napelemes
•	 118	dB
•	 önellenőrző

Free	Wave
távirányító

•	 4	gombos
•	 pánikgomb
•	 programozható
•	 önellenőrző

Power	Wave
kültéri hang-fényjelző

•	 szabotázsvédett
•	 125	dB
•	 erős	narancs	színű	fény
•	 önellenőrző



Kamerás	megfigyelő	rendszerek

Csőkamerák

•	 Sony	CCD
•	 460-600	TVL
•	 Kültéri,	időjárás	álló
•	 Varifokális	objektív

 Dome	kamerák

•	 Sony	CCD
•	 Beltéri
•	 Infraledes
•	 460-600	TVL
•	 Fix	és	varifokális	objektív

 Speed	Dome	kamerák

•	 Kül-	és	beltéri
•	 360	fok	automata	őrjárat
•	 480-540	TVL
•	 10x-es,	23x-os,	27x-es,		

35x-ös	optikai	zoom
•	 0,01	LUX

Valós	Day&	Nigh	
kamerák

•	 Sony	CCD
•	 520-600	TVL
•	 Kül	és	beltéri
•	 0,01	LUX
•	 Varifokális	és	fix	objektív

 Rejtett	kamerák

•	 Füstérzékelőbe
•	 Mozgásérzékelőbe
•	 Beltéri
•	 420	TVL
•	 0,5	LUX
•	 Színes
•	 Fix	objektív

IP	kamerák

•	 Geovision
•	 1.3-2-3	megapixel
•	 3	év	garancia!
 



Tűzjelző	rendszerek Egyéb	szolgáltatásaink

VSE	Fire
intelligens tűzjelző központ

Modulok

•	 hősebesség	érzékelő
•	 optikai	füstérzékelő
•	 kézi	jelzésadó
•	 beltéri	sziréna
•	 kültéri	hang-fény	jelző
•	 tűzzáró	ajtó	vezérlő
•	 szellőzésvezérlő

Genie
TZ-34 emelőkosár 

•	 Kamerás	megfigyelő	rendszerek	
telepítése

•	 Vezetékhálózatok	kiépítése,		
feszítése	12	méter	magasságig

•	 Nem	dönthető	fák	kivágása
•	 Technológia	szerelések
•	 Tető	és	homlokzati	javítások
•	 Egyéb,	magasban	végzendő	

munkák

•	 24	órás	távfelügyelet
•	 Személy-	és	vagyonvédelem
•	 Kosaras	emelő	bérbeadás



VS-ELEKTRO	HUNGÁRIA	KFT.
H-7631 Pécs, Akácos sor 5.
Tel/fax: +36 72 252 437
elektrohungaria@elektrohungaria.hu
www.elektrohungaria.hu

Cégünk	közel	10	éves	tapasztalattal	és	több	
mint	2000	elégedett	ügyféllel	rendelkezik.		
Szakképzett	kollégáinkkal	állunk	magánsze-
mélyek,	vállalkozások	és	önkormányzatok	
rendelkezésére.

A	legmodernebb	riasztó-,	és	kamerarendsze-
rekkel,	ill.	tűzjelző	rendszerekkel	szolgáljuk	az	
Önök	biztonságát	az	egész	ország	területén.

Az	Ön	biztonságtechnikai	tanácsadója.


