
ÜRÜN KODU AÇIKLAMA BİRİM FİYAT RESİM

SP4000 SET 1

                                                                                                                                 

Set içeriği: SP4000 Panel, K636 Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)476 PIR + VDF-685 PIR ayağı

,PS128P2 Harici siren (6V 300mA pil dahil),35W trafo 
196 $

SP4000
8 Zon Alarm Paneli, 4 (ATZ ile 8) zon girişi, 1 PGM çıkışı.Set içeriği: SP4000 Panel, K636 Keypad, Metal

Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)                                                                                                                                                
130 $

SP4000
8 Zon Alarm Paneli, 4 (ATZ ile 8) zon girişi, 1 PGM çıkışı.Set içeriği: SP4000 Panel, K636 Keypad, Metal

Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm) + 2 x 476 Pır Dedektör                                                               
160 $

SP4000
8 Zon Alarm Paneli, 4 (ATZ ile 8) zon girişi, 1 PGM çıkışı. Set içeriği: SP4000 Panel, K636 Keypad, Metal

Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm) + 2 x NV5 Ped Pır Dedektör+SB100 ayak
168 $

SP65
18 Zon Alarm Paneli, 9 (ATZ ile 18) zon girişi, 3 PGM çıkışı (Babyware ile + / - tetikleme) Set içeriği:

SP65 Panel, K636 Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)                                                                                                                                                                                                                                           
170 $

SP5500
10 Zon Alarm Paneli, 5 (ATZ ile 10) zon girişi, 2 PGM çıkışı                                

Set içeriği: SP5500 Panel, K636 Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)
160 $

SP6000
16 Zon Alarm Paneli, 8 (ATZ ile 16) zon girişi, 2 PGM çıkışı (+ / - tetikleme), 2-Kablolu (Konvan) duman

dedektörü desteği. Set içeriği: SP6000 Panel, K32LED Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)
240 $

SP7000
32 Zon Alarm Paneli, 16 (ATZ ile 32) zon girişi, 4 PGM çıkışı (+ / - tetikleme), 2-Kablolu (Konvan) duman

dedektörü desteği. Set içeriği: SP7000 Panel, K32 LED, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)
280 $

MG5000
32 Zon Kablosuz Alarm Paneli: Set içeriği: MG5000 Panel, K10H Keypad, Metal Kutu

(28cmx28cmx7.6cm) 32 kablosuz zon, 2 (ATZ ile 4) zon girişi, 4 PGM çıkışı,                                                                                                                                                            
200 $

MG5050
32 Zon Kablosuz Alarm Paneli: Set içeriği: MG5050 Panel, K10H Keypad, Metal Kutu

(28cmx28cmx7.6cm) 32 kablosuz zon, 5 (ATZ ile 10) zon girişi, 4 PGM çıkışı,                                                                                                                                                            
240 $

MG6250

64 Zon Kablosuz Alarm Konsolu: 2 kısım ve 64 kablosuz zon, sesli olay ve durum raporlaması (8 telefon

nosu), 868 MHz Cihaz üzerinde alıcı-verici, STAYD durum ledi, İki yönlü sesli iletişim (sabit hat üzerinden),

16 kullanıcı ve 16 uzaktan kumanda, 8 kablosuz PGM desteği (2 kablolu PGM çıkışı), 256 olay hafızası, 4

adet SR150 siren, 4 adet RPT1 tekrarlayıcı, 4 adet K32RF/K37 keypad desteği (sadece ilk 32 bölgeleri

görüntüler), 16 iki yönlü uzaktan kumanda (REM2/REM3) destekler, Üzerinde 90 dB siren, Yüksek kalitede

ses, ses etiketleri ve menüde rehberlik, Aile mesaj merkezi (30 sn kadar mesaj süresi), Alarm Saati 7.5Vdc,

1A aux. Çıkışı, Çalışma sıcaklığı ; 0°C & 50°C, Boyutları: 21.8cm x 14.7cm x 3.6cm, üzerinde 2 kablolu zon

girişi veya 2 kablolu PGM çıkışı ,PA7 7,5V Dc elektrik adaptörü dahil                                                                                                               

305 $

MG6250 (GPRS14)

64 Zon Kablosuz Alarm Konsolu: 2 kısım ve 64 kablosuz zon, 2 SIM kart (GPRS14) ile isteğe bağlı quad-

band GPRS / GSM modülü destekler GSM/GPRS/SMS (GPRS14 gereklidir), Sesli olay ve durum

raporlaması (8 telefon nosu), 868 MHz Cihaz üzerinde alıcı-verici, STAYD durum ledi, İki yönlü sesli iletişim

(sabit hat üzerinden), 16 kullanıcı ve 16 uzaktan kumanda, 8 kablosuz PGM desteği (2 kablolu PGM çıkışı),

256 olay hafızası, 4 adet SR150 siren, 4 adet RPT1 tekrarlayıcı, 4 adet K32RF/K37 keypad desteği (sadece

ilk 32 bölgeleri görüntüler), 16 iki yönlü uzaktan kumanda (REM2/REM3) destekler, Üzerinde 90 dB siren,

Yüksek kalitede ses, ses etiketleri ve menüde rehberlik, Aile mesaj merkezi (30 sn kadar mesaj süresi),

Alarm Saati 7.5Vdc, 1A aux. Çıkışı, Çalışma sıcaklığı ; 0°C & 50°C, Boyutları: 21.8cm x 14.7cm x 3.6cm,

üzerinde 2 kablolu zon girişi veya 2 kablolu PGM çıkışı ,PA7 7,5V Dc elektrik adaptörü dahil                                                                                                      

450 $

ANT-KIT GPRS anten kiti: MG6250 - GPRS 14 için anten uzatma kablosu 40 $

K636
10 Zon Led Keypad: 10 Zon Led gösterge, 1 Kısım, Patentli Zon gösterge ekranı (açık zonu göstermek için 

tuş yanar), Kurma, Uyku, Evde, Kapalı gösterge ledleri, ayarlanabilir arka ışık
65 $

K10H/V
10 Zon Led Keypad (Dikey & Yatay): 10 Zon Led gösterge, 2 Kısım, Patentli Zon gösterge ekranı (açık

zonu göstermek için tuş yanar), Kurma, Uyku, Evde, Kapalı gösterge ledleri, ayarlanabilir arka ışık
75 $

K32+
32 Zon Led Keypad: 1 keyped zon girişi, 8-tek dokunuşta işlem tuşları, Chime zones, 3-keypad

etkinleştirmeli panik alarmı, 2 Kısım, 32-zon Led görüntüleme, Her kısım için ayrı Kurma, Uyku, Evde ve

Kapalı Ledleri

105 $

K32LCD+
32 Karakter LCD Keypad:1 keypad zon girişi, 8-tek dokunuş işlem tuşları, Chime zones, 3-keypad

etkinleştirmeli panik alarmı, 2 kısım keypad, 32-karakter LCD ekran. Menü yönlendirmeli programlama,

Ayarlanabilir arka ışık, kontrast ve kaydırma hızı                                                       

150 $

P▲R▲DOX ALARM PANEL SETLERİ

P▲R▲DOX MGSERİSİ 32 ZON KABLOSUZ ALARM PANELLERİ

P▲R▲DOX M▲GELL▲N SERİSİ ONSOL VE AKSESUARLARI

P▲R▲DOX SP&MG SERİSİ KEYPAD'LER

HIRSIZ ALARM SİSTEMİ

- GSM/GPRS Modülü - PCS250 GSM/GPRS Modülü
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ÜRÜN KODU AÇIKLAMA BİRİM FİYAT RESİM

HIRSIZ ALARM SİSTEMİ

K32LX
32 Karakter LCD Keypad: 1 keypad zon girişi, 8-tek dokunuş işlem tuşları, Chime zones, 3-keypad

etkinleştirmeli panik alarmı, 2 kısım keypad, 32-karakter LCD ekran, Menü yönlendirmeli programlama,

Ayarlanabilir arka ışık, kontrast ve kaydırma hızı                                                                                                                   

195 $

TM50

Dokunmatik Keypad: İkonlu kullanıcı arayüzü ile hızlı menü yönlendirmeli kullanım, 5'' 12.7cm parlak ve

canlı geniş ekran renkli gösterim, Kişiselleştirilebilen etiketler: zonlar, kısımlar, kullanıcılar ve PGM çıkışları,

8 PGM kontrolü, 32 kat planı, Harici SD hafıza kartı slotuyla temaları,sesleri,fotoğrafları yükleyerek slide

show gösterimi ve yazılım güncelleme, Bir algılama cihazına veya TM07 (harici ısı sensörü)bağlantı imkanı,

Web uygulaması ile kişiselleştirilmiş çeviri yapma, ekran temizleme modu:ekranı kolay temizlemek için kilit

EVO V2.16 ve üstü ile uyumludur. (Renk Seçeneklerini sorunuz)                                                                                                                                        

260 $

TM50 Çerçeve
TM50 Dokunmatik Keypad Çerçevesi: Ortam rengine göre TM50 keypad çerçevesi, orjinal çerçeve

dışında aşağıdaki renklerde değiştirilebilir. "Siyah / Beyaz / Mavi / Yeşil / Kırmızı / Gri / Menekşe" renkler.
25 $

TM70

LCD Dokunmatik ekran modülü: İkonlu kullanıcı arayüzü ile hızlı menü yönlendirmeli kullanım, 7'' 800 X

400 piksel çözünürlük Uzunluk 17.7 X Genişlik 11.4 X Derinlik 1.5 cm parlak ve canlı geniş ekran renkli

gösterim, kişiselleştirilebilen etiketler:zonlar, kısımlar, kullanıcılar ve PGM çıkışları, 8 PGM kontrolü, 32 kat

planı, harici SD hafıza kartı slotuyla temaları, sesleri, fotoğrafları yükleyerek slide show gösterimi ve

uzaktan yazılım güncelleme (SWAN desteği), bir algılama cihazına veya bağlantı imkanı, web uygulaması

ile kişiselleştirilmiş çeviri yapma, ekran temizleme modu:ekranı kolay temizlemek için kilit,İç ortam sıcaklığı

için ısı sensörü

300 $

 EVO192

K641LCD

 KEYPAD

192-Zon Alarm Paneli: 8 x 2 = 16 zon girişi,192 zona genişletilebilir, yerleşik geçiş kontrol özellikleri, 5

yerleşik PGM ( + / - tetikleme), PGM1 2-kablolu (konv.) duman ded. girişi olarak kullanılabilir, 254

genişletme veriyolu modülüne kadar destekler, 999 kullanıcı kodu, 8 kısım, 2048 olay hafızası, RTX3

desteği, 1.7 A aktarmalı güç kaynağı, Set içeriği : EVO192 Panel + K641 Lcd keypad + Metal Kutu (28cm

x 28cm x 7.6cm) 

350 $

EVO192

TM50 KEYPAD

192-Zon Alarm Paneli: 8 x 2 = 16 zon girişi,192 zona genişletilebilir, yerleşik geçiş kontrol özellikleri, 5

yerleşik PGM ( + / - tetikleme), PGM1 2-kablolu (konv.) duman ded. girişi olarak kullanılabilir, 254

genişletme veriyolu modülüne kadar destekler, 999 kullanıcı kodu, 8 kısım, 2048 olay hafızası, RTX3

desteği, 1.7 A aktarmalı güç kaynağı,Set içeriği : EVO192 Panel + TM50 dokunmatik keypad + Metal Kutu

(28cm x 28cm x 7.6cm) 

440 $

 EVO192

 GRAFICA

 KEYPAD

192-Zon Alarm Paneli: 8 x 2 = 16 zon girişi,192 zona genişletilebilir, yerleşik geçiş kontrol özellikleri, 5

yerleşik PGM ( + / - tetikleme), PGM1 2-kablolu (konv.) duman ded. girişi olarak kullanılabilir, 254

genişletme veriyolu modülüne kadar destekler, 999 kullanıcı kodu, 8 kısım, 2048 olay hafızası, RTX3

desteği, 1.7 A aktarmalı güç kaynağı, Set İçeriği : EVO192 Panel + Grafica keypad + Metal Kutu (28cm x

28cm x 7.6cm) 

700 $

DIGIPLEX EVOHD  

K641+ KEYPAD

HD Geliştirilmiş Digiplex EVO HD Kontrol Paneli: EVOHD sabotaj raporlama için 1200 baud

programlama bir sabit hat üzerinde iletişim upload / download daha hızlı işleme hızları sağlar. Kolay

kurulum ve ek ürünlerin dağıtımı için tasarlanmış, EVOHD 254 güvenlik cihazı ve 192 bölgeye destek

olabilir.Kontrol panelinin esnek bölge ataması ne olursa olsun bağlantı fiziksel konumu, herhangi bir

dedektör herhangi bir bölgeye atanmasını sağlar. Verimli bölge kullanımı sistem genişlemesi, kurulum ve

servis hızlı ve rahat yapmak için tasarlanmıştır. EVOHD paneli Paradox Insight ™ çözümünün çekirdeği,

aynı zamanda HD77 (Paradox HD PIR kamera) yi şu anda destekleyen tek paneldir.Set İçeriği : EVO HD

Panel, K641+ LCD Keypad, Orjinal Paradox büyük boy metal kutu (28x28x7.6cm) dahil.                                                                                                      

370 $

K641+
32 Karakter blue Lcd keypad: Programlanabilir etiketli, bir veya birden çok kısımlara atama, türkçe ve

ingilizce, 1 adreslenebilir zon girişi, 1 PGM çıkışı, bağımsız chime zones, 14 tek tuş ile işlem tuşları, 3

keypad etkinleştirmeli panik, ayarlanabilir arka ışık, kontrast ve menü kaydırma hızı. 

200 $

K641LX

32 Karakter blue Lcd Receiver Keypad: Programlanabilir etiketli, bir veya birden çok kısımlara atama,

türkçe ve ingilizce, 1 adreslenebilir zon girişi, 1 PGM çıkışı, bağımsız chime zones, 14 tek tuş ile işlem

tuşları, 3 keypad etkinleştirmeli panik, ayarlanabilir arka ışık, kontrast ve menü kaydırma hızı, yerleşik alıcı

– verici  (868MHz transceiver)+ Kablosuz menzil ; 40mt

240 $

K641R
32 Karakter blue Lcd keypad reader: Programlanabilir etiketli, bir veya birden çok kısımlara atama, 1

adreslenebilir zon girişi, 1 PGM çıkışı, bağımsız chime zones, 14 tek tuş ile işlem tuşları, 3 keypad

etkinleştirmeli panik, ayarlanabilir arka ışık, kontrast , üzerinde kart okuyucu mevcuttur.

260 $

TM50

Dokunmatik ekran modülü: İkonlu kullanıcı arayüzü ile hızlı menü yönlendirmeli kullanım, 5'' 12.7cm

parlak ve canlı geniş ekran renkli gösterim, kişiselleştirilebilen etiketler:zonlar, kısımlar, kullanıcılar ve PGM

çıkışları, 8 PGM kontrolü, 32 kat planı, harici SD hafıza kartı slotuyla temaları, sesleri, fotoğrafları

yükleyerek slide show gösterimi ve yazılım güncelleme, bir algılama cihazına veya TM07 (harici ısı

sensörü)bağlantı imkanı, web uygulaması ile kişiselleştirilmiş çeviri yapma, ekran temizleme modu:ekranı

kolay temizlemek için kilit EVO V2.16 ve üstü ile uyumludur.

260 $

TM70

LCD Dokunmatik ekran modülü: İkonlu kullanıcı arayüzü ile hızlı menü yönlendirmeli kullanım, 7'' 800 X

400 piksel çözünürlük Uzunluk 17.7 X Genişlik 11.4 X Derinlik 1.5 cm parlak ve canlı geniş ekran renkli

gösterim, kişiselleştirilebilen etiketler:zonlar, kısımlar, kullanıcılar ve PGM çıkışları, 8 PGM kontrolü, 32 kat

planı, harici SD hafıza kartı slotuyla temaları, sesleri, fotoğrafları yükleyerek slide show gösterimi ve

uzaktan yazılım güncelleme (SWAN desteği), bir algılama cihazına veya bağlantı imkanı, web uygulaması

ile kişiselleştirilmiş çeviri yapma, ekran temizleme modu:ekranı kolay temizlemek için kilit,İç ortam sıcaklığı

için ısı sensörü

300 $

P▲R▲DOX DIGIPLEX EVO SERİSİ ADRESLİ PANELLER

P▲R▲DOX DİGİPLEX EVO SERİSİ KEYPAD'LAR

YENİ

YENİ

YENİ

2/11

http://www.videofon.com.tr/kablolu-receiver-lcd-keypad-sp-serileriyle-uyumlu.aspx?pageID=42&PID=682
http://www.videofon.com.tr/kablolu-receiver-lcd-keypad-sp-serileriyle-uyumlu.aspx?pageID=42&PID=682
http://www.videofon.com.tr/lcd-keypad-reader-evo-kontrol-panelleri-ile-uyumlu.aspx?pageID=42&PID=406
http://www.videofon.com.tr/lcd-keypad-reader-evo-kontrol-panelleri-ile-uyumlu.aspx?pageID=42&PID=406
http://www.videofon.com.tr/digiplex-evo-192-zone-5-pgm-8-kisim-kontrol-paneli.aspx?pageID=42&PID=399
http://www.videofon.com.tr/digiplex-evo-192-zone-5-pgm-8-kisim-kontrol-paneli.aspx?pageID=42&PID=399
http://www.videofon.com.tr/digiplex-evo-192-zone-5-pgm-8-kisim-kontrol-paneli.aspx?pageID=42&PID=1017
http://www.videofon.com.tr/digiplex-evo-192-zone-5-pgm-8-kisim-kontrol-paneli.aspx?pageID=42&PID=1017
http://www.videofon.com.tr/digiplex-evo-192-zone-5-pgm-8-kisim-kontrol-paneli.aspx?pageID=42&PID=1018
http://www.videofon.com.tr/digiplex-evo-192-zone-5-pgm-8-kisim-kontrol-paneli.aspx?pageID=42&PID=1018
http://www.videofon.com.tr/dokunmatik-ekran-keypad-sp-mg-evo-serileriyle-uyumlu.aspx?pageID=42&PID=1010
http://www.videofon.com.tr/dokunmatik-ekran-keypad-sp-mg-evo-serileriyle-uyumlu.aspx?pageID=42&PID=1010
http://www.videofon.com.tr/dokunmatik-ekran-keypad-sp-mg-evo-serileriyle-uyumlu.aspx?pageID=42&PID=1010
http://www.videofon.com.tr/dokunmatik-ekran-keypad-sp-mg-evo-serileriyle-uyumlu.aspx?pageID=42&PID=1010
http://www.videofon.com.tr/digiplex-evo-hd-192-zone-5-pgm-8-kisim-kontrol-paneli.aspx?pageID=42&PID=1167
http://www.videofon.com.tr/digiplex-evo-hd-192-zone-5-pgm-8-kisim-kontrol-paneli.aspx?pageID=42&PID=1167
http://www.videofon.com.tr/lcd-keypad-evo-hd-kontrol-paneli-ile-uyumlu.aspx?pageID=42&PID=1168
http://www.videofon.com.tr/lcd-keypad-evo-hd-kontrol-paneli-ile-uyumlu.aspx?pageID=42&PID=1168


ÜRÜN KODU AÇIKLAMA BİRİM FİYAT RESİM

HIRSIZ ALARM SİSTEMİ

K07
Grafik Lcd keypad: 32 kata kadar kat planında zonları görebilme, üzerinde 1 ad.sıcaklık sensörü

sayesinde LCD ekranda gösterme, 1 zon sıcaklık girişi harici olarak kullanılır, bağımsız chime zonları,

birden çok kısımlara atama. 

550 $

HD77

HD ses / video - 360p video ve canlı streaming, Video on Demand (VOD) / Record (ROT) Video, HD ses /

video alarm olayı doğrulama (jpg hareketsiz görüntüler ve H.264 video dosyaları) CMS (IPRS-7/CMSI) ve

kullanıcı (mobil uygulaması) raporlama, Entegre video doğrulama alarm olayı, Algılama - yüksek güvenilirlik

PIR, oto nabız, otomatik çift kenar, bir 110 ° ışın yayılması ile dijital dedektör, HD 720p renk kayıtları, Video

otomatik kazanç kontrolü, beyaz dengesi ve otomatik pozlama ile donatılmış 1280 x 720p HD video kamera

ile 1.4 megapiksel görüntü sensörü, Üç saniyelik ses / video ön alarmı, yüksek güç IR LED kullanılarak Sıfır-

lux vizyon, LAN bağlantısı, Paradox EVOHD kontrol paneline DigiBus bağlantısı, Çoklu eşzamanlı

multimedya akışı, Olay dosya adları ve video dosyaları adları kolay tanımlama için adlandırma kuralı ile

bağlantılı, Digiplex bus bağlantısı kolay HD77 sistem kurulum / entegrasyon sağlar, Paradox EVOHD

kontrol paneli ile tam uyumlu, HD77 tamamen CE ile uyumludur, ve EN 50131 sertifikası bulunmaktadır. 

450 $

HDB7 ABS, HD77 ayak 20 $

    HD78/F                                                                                                                                                                                                  

Olaya Dayalı İç ortam Güvenlik IP Kamera / Yüksek Sınıf Güvenlik Dedektörü: Güvenlik Olaya Dayalı -

Dosyalar olaylara bağlı Modeller: HD78F Wi-Fi / Ethernet, HD78 Ethernet Insite ALTIN ücretsiz uygulama

ve ParadoxMyHome DNS (yıllık ücret) üzerinden uzaktan erişim Google Drive bulut depolama alanı satış

sonrası ücretleri olmadan 720P renk akışı (HD264), HD ses Dahili depolama: 20 dakika alarm ve 20 dakika

Videoon Demand (VOD) / Record on Trigger (ROT) Ücretsiz Insite GOLD uygulaması Kolay kurulum ve

programlama, izleme, kurma / devredışı / erişim ve PGM aktivasyonlar.Video dosyasını oynarken Otomatik

depolama Insite GOLD Alarm öncesi 3 sn. kayıt Push bildirimleri Dahili Güvenlik Sınıf Quad PIR dedektör

Canlı İzle Video Paylaşım – En fazla 4 katılımcı ile canlı video akışı Gece Aydınlatma IR LED Paradox

Spectra (SP5500, SP6000, SP7000), EVO192 ve EVOHD ile uyumlu

SW-504
5 Port Ethernet Switch: 5-Port 10/100Base-TX Ethernet Switch, Plastic, 3.7 Watts

Max. 3 adet HD77 + 1 adet  IP 150
40 $

SW-804
8 Port Ethernet Switch: 8-Port 10/100Base-TX Ethernet Switch, Plastic, 4.5 Watts

Max. 4 adet HD77 +  1 adet IP 150
40 $

DM50
Dual element hareket dedektörü: Patentli Dijital algılama teknolojisi, dij. otomatik sinyal işleme,

dij.muhafaza algoritma yazılımı, EMI ve RFI sinyallerinden korumayı en yüksek seviyeye getiren metal

muhafaza, 110° görüş, 12mx12m

55 $

DM60
Quad element hareket dedektörü: Patentli dij. algılama teknolojisi, interlock sensör geometrisi,

dij.oto.sinyal işleme, EMI ve RFI sinyallerinden korumayı en yüksek seviyeye getiren metal muhafaza.110°

görüş, 12mx12m

65 $

DM70
Dijital dual optik yüksek performanslı PIR: 40kg evcil hayvan bağışıklığı, patentli dij. algılama teknolojisi,

dij.oto sinyal işleme, dijital muhafaza algoritma yazılımı, EMI ve RFI sinyallerinden korumayı en yüksek

seviyeye getiren metal muhafaza, 90° görüş, 11mx11m

75 $

DG85

SB85

Dış ortam dijital dual optik yüksek performanslı PIR: 40kg/90lb evcil hayvan bağışıklı, patentli

dij.hareket algılama, dual optik, hassasiyet ayarı, 90° izleme açısı ile 11m x 11m’ye algılama, darbe ve ısıya

dayanıklı muhafaza, çalışma sıcaklığı -35°+50°, UV korumalı lens, dual optik filtreleme sistemi, çok seviyeli

hassasiyet ayarı, iki farklı çalışma modu.+ Ayak

220 $

NVX80

Dış Ortam / İç Ortam Anti-Mask MW İleri Teknoloji Hareket Dedektörü: Paradox SeeTrue™ teknolojisi•

8 algılama kanalı, anti-mask algılama, 20kg’a kadar Pet bağışıklığı (44lbs), creep zon algılama, 3m x 3m

creep zon algılama menzili, OLED ekran ile kolay programlama, 3 adet algılama modu, 15m x 15m

algılama menzili, -35º / +60º çalışma aralığı, duvar ve kapak sabotajı, EVO ile bus hattı bağlantı imkanı (4

kablo&192 bölge), IP55, ASA UV geçirmez kasa tasarımı, EN50131 standardı

350 $

SB80 Montaj ayağı: NVX80 hareket dedektörleründe kullanılır 20 $

    NV75MX   Adreslenebilir 16M Çift Mironel Optik Pet Bağışıklığı ve Anti-Maskeleme Dedektörü: 16 metre Çift

Mironel dedektörü Aktif antimask IR algılama Evcil hayvan bağışıklığı Çift / Tek Kenar işlemi Mekanik

aktivasyon Sürünme Bölgesi Çift Sabotaj (kapak ve duvar) Duvar veya köşe montaj İsteğe bağlı dirsek

EVO Bus bağlantısı Temiz Lens notu  EN 50131-2-2 Sınıf 3. 

PARADOME

    DG467

360° Tavan tipi dual element hareket dedektörü: Tüm dijtal ded. özelliklerin yanısıra; 2.4 m yükseklikte

7m x 6m, 3.7 m yükseklikte 11m x 6m, 360° görüş açısı, iki farklı çalışma modu (adresli ve analog) 
54 $

GLASSTREK

   DG457

Cam kırılma dedektörü: Tam ses ve ses altı tayf analizi, 7 frekanslı dijital filtre, dijital kazanç yükseltici ve

frekans dalgalanma değerlendirmesi, darbe ve şok dalgası analizi, RFI ve EMI sinyallerine karşı yüksek

bağışıklık, yüksek ayarda 9m (30ft) ve düşük ayarda 4.5m (15ft) alanı korur.

50 $

ZC1 Kapı kontağı modülü: Bir adet adreslenebilir zon, 1 ad.reed switch, 1 ad. sabotaj switchi, 60 $

ZX1
Zon genişleme modülü: Bir adet adreslenebilir zon (zon çiftlemesi özelliği açıldığında 2 zon kullanılır), her

zon için ayrı giriş hızı ayarlanabilir (255 dakikaya kadar), derece izleme uygulamaları için idealdir.
47 $

ZX4
4 Zon genişleme modülü: 4 adet adreslenebilir zon, zon çiftlemesi ile bağlandığında 8 zon kullanılır

(sisteme analog kurulduğunda), otomatik panel tanıma, 28 mA akım sarfiyatı, EVO192 ile uyumludur
74 $

P▲R▲DOX DIGIPLEX EVO SERİSİ ADRESLİ DEDEKTÖRLER

P▲R▲DOX DIGIPLEX EVO SERİSİ ADRESLİ AKSESUARLAR

YENİ

YENİ
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PRT3
Entegrasyon modülü: Paralel ve seri port printer bağlantısı, USB port PC bağlantısı, 2048 olay hafızası,

birden çok dil imkanı.C-Bus ve ASCII protokolleri, ile haberleşen otomasyon sistemleri ile haberleşmeyi

sağlar.

200 $

RS485
RS-485/232 dönüştürücü: USB port ve 1 seri port, kontrol paneli 300 m’den haberleşme sağlar, kontrol

paneli seri portundan bilgisayarın seri portuna veya USB portuna bağlantı sağlar, 38.4k veya 57.6K baud

haberleşme (EVO serisi).

340 $

PS17
Switching güç kaynağı: 12VDC, 1.7A switching güç kaynağı, 1PGM çıkışı, seçilebilir batarya şarj akımı

(350mA/850mA), digiplex serisiyle uyumlu çalışır 
110 $

VDF0613 6V 1.3 AH bakımsız kuru akü. (sirenlerde kullanılır) 8 $

VDF1213 1.3 AH bakımsız kuru akü. (sirenlerde kullanılır) 14 $

VDF1223 2.3 AH bakımsız kuru akü. 22 $

VDF1270 7 AH bakımsız kuru akü. (panellerde ve dinamik sirenlerde kullanılır) 24 $

TRAFO BESLEME TRAFOSU; 16 V 35 W (METAL) (15 x 30 cm kablo boyu) 12 $

TRAFO BESLEME TRAFOSU; 16 V 50 W (METAL) (15 x 30 cm kablo boyu) 18 $

PMD2
Analog single optik PIR: 18 kg kadar hayvana bağışıklık, dual element sensörü, 88.5° izleme açısıyla

11mx11m ve 15m'ye kadar merkez Beamlerden algılama, oto.ısı dengeleme.                                                                                                                    
70 $

PMD2
Analog single optik PIR: 18 kg kadar hayvana bağışıklık, dual element sensörü, 88.5° izleme açısıyla

11mx11m ve 15m'ye kadar merkez Beamlerden algılama, oto.ısı dengeleme.  VDF-685 Pır dedektör montaj 

Ayağı dahil.                                                                                                               

74 $

PMD75
Dijital Dual-optik yüksek performanslı PIR: 40kg evcil hayvan bağışıklığı, patentli dijital hareket algılama,

dual optikler (karşılıklı 2 dual element sensörleri) Ayarlanabilir hassasiyetiyle dijital kalkan algoritması,

single ve dual kenar sistemi, 90° izleme açısı ile 11mx11m.                                                                                                             

120 $

NV35MR

Kablosuz İç/Dış ortam kapı ve pencere bölgesi dual performans perde dedektör: Aktif lr ve AM

algılama sayesinde 30cm dan yapılan sıvı ve püskürtülen kirnyesallan algılama, Yüksek hassasiyet evcil

hayvan/PET bağışıklığı, iç ve Dış ortam kullanımlar için tasarlanmış yeni dizayn, Creep zon özelligi

sayesinde 0.1m-2.5m algılama aralığı, dual optik yüksek perfoman algılama, 10x2m ve 7.5x2m keskin

algılama modu, Çalışma Sıcaklığı; 35°+50°, Kablosuz: 868Mhz, IP54, EN50131-2-2 Grade 2 Class 4.

144 $

PMD85                                                      

SB 85

Dış ortam dijital dual-optik yüksek performanslı PIR: 40 Kg/90lb evcil hayvan bağışıklığı, patentli

diji.hareket algılama, hassasiyet ayarı, dij.kalkan algoritması,11mx11m,90° görüş açı darbe ve ısıya

dayanıklı muhafaza -35°+50°, kauçuk enjekte edilmiş dayanıklı conta,UV korumalı lens, (SB 85 Dedektör

ayağı dahil).

200 $

 NVR780

Dış ortam çift yönlü dijital quad PIR: Gelişmiş dijital teknoloji, 8 dar açı ışın ile algılama, Yüksek

hassasiyetli, tam dinamik dijital sinyal dönüşümü, Yüksek hızda gelişmiş algoritma yazılımı ile sinyal işleme,

Tek yönlü 12 mt. Çift yön 24 mt. Koruma menzili, 40kg Gerçek hayvan bağışıklığı, 4x dual element sinyal

dedektörü, Yüksek performans uzak odak nokta lensi (1,77”),uzun menzil, Tek ve çift yönlü çalışma

modları, Led ayarı ve geri bildirim zil sesi, Arttırılmış beyaz ışık koruması, Duvar ve yüzey montajı, Kapak ve 

duvar sabotajı, 3 yıl pil ömrü                                                                                                                             

230 $

DCT10
Uzun mesafe kapı kontağı: İki zon kapasiteli yüksek hassasiyette reed switch, universal transmitter girişi

NC, Pil ve sinyal aktarım seviyeleri için Ledli uyarı.Anti sabotaj switc.Boyutlar; 12.4x4.5x3.3cm.3 ad.1.5V

alkalin pille çalışır.                                                                                                                                  

76 $

DCTXP2

Kapı kontağı: İki zon kapasiteli yüksek hassasiyette reed switch, universal transmitter girişi (NO-NC),

universal giriş bağlantısı veya paralel bağlantı yapabilme, kablolu zon girişini ayrı zon olarak atayabilme,

anti sabotaj switchi, Boyutlar; 11x3.2x2.5cm.2 ad.1.5V alkalin kalem pille çalışır. Renk Seçeneği:

Kahverengi, Beyaz.

62 $

DCT2
Ultra küçük kapı kontağı: Bir yüksek hassasiyette reed switch, Anti sabotaj switchi. Boyutlar;

4.4cmx3.0cmx1.7cm. 3V alkalin pille çalışır.                                                                                                                                
80 $

GS250

Gpower Kablosuz Üç-eksenli Algılama: X,Y ve Z ekseni, Ayarlanabilir hassasiyet (4 sn. ek süre ekleme

imkanı), Kısa hareket (Yüksek-güvenlik) = 1-4 sn., Uzun haraket (Standart-güvenlik) = 3-5 sn., Uzun pil

ömrü, Cihazın kapağını açmaya ve yerinden cihazı hareket ettirmeye karşı çift-sabotajlı algılama, bir ürünün

yerinden alınması, sökülmesi, taşınmasına tepki verir                                                                                                                          

90 $

G550

Digital Cam Kırılma Dedektörü: Modern ve şık tasarım, 6 metre (20 ft.), 360° koruma alanı, Çeşitli kırılma

ses algılama hassasiyeti (Cam tabak, tahrif, Lamine, kablolu), 7 frekanslı dijital filtre, Dijital kazanç

yükseltici, frekans dalgalanma değerlendirmesi, Cam kırılma tam ses bandı arasında gerçek tanımlama,

Darbe ve flok dalgası analizi, RFI / EMI sinyallerine karşı yüksek bağışıklık, Düşük pil gözetimi, 3 ad.

Standart AAA alkaline  pil dahil.

220 $

SD-360

Duman Dedektörü: Yüksek ve kararlı hassasiyette foto elektrik duman dedektörü, Modern ve şık tasarım,

Böcek ve yabancı madde giriş koruması, 85 dB yerleşik siren, Çalma sıcaklığı ; 5ºC - 45ºC+ Duyarlılık ; 3,0-

6,0% Obs/m+ Ortam nem ; 10% -90%+ Dc 9V (alkaline) pil dahildir, Çap ; 110 mm , ETL/ETLc

certification 

140 $

P▲R▲DOX  KABLOSUZ DEDEKTÖR VE MANYETİK KONTAKLAR

AKÜ VE TRAFOLAR
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http://www.videofon.com.tr/kablosuz-cam-kirilma-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=1074
http://www.videofon.com.tr/kablosuz-cam-kirilma-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=1074
http://www.videofon.com.tr/dis-ortam-cift-yonlu-dijital-kablosuz-pir.aspx?pageID=42&PID=921
http://www.videofon.com.tr/dis-ortam-cift-yonlu-dijital-kablosuz-pir.aspx?pageID=42&PID=921
http://www.videofon.com.tr/12v-13ah-aku.aspx?pageID=42&PID=624
http://www.videofon.com.tr/12v-13ah-aku.aspx?pageID=42&PID=624
http://www.videofon.com.tr/12v-7ah-aku.aspx?pageID=42&PID=626
http://www.videofon.com.tr/12v-7ah-aku.aspx?pageID=42&PID=626
http://www.videofon.com.tr/besleme-trafosu.aspx?pageID=42&PID=628
http://www.videofon.com.tr/besleme-trafosu.aspx?pageID=42&PID=628
http://www.videofon.com.tr/printer-modulu-evo-kontrol-panelleri-ile-uyumludur.aspx?pageID=42&PID=422
http://www.videofon.com.tr/printer-modulu-evo-kontrol-panelleri-ile-uyumludur.aspx?pageID=42&PID=422
http://www.videofon.com.tr/12v-13ah-aku.aspx?pageID=42&PID=624
http://www.videofon.com.tr/12v-13ah-aku.aspx?pageID=42&PID=624
https://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=SD-360&PID=1298
https://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=SD-360&PID=1298
http://www.videofon.com.tr/analog-single-optik-pir.aspx?pageID=42&PID=1045
http://www.videofon.com.tr/analog-single-optik-pir.aspx?pageID=42&PID=1045
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WC-588P
Karbonmonoksit Dedektörü: Yüksek hassasiyette elektrokimyasal karbonmonoksit dedektörü, Modern ve

şık tasarım, Böcek ve yabancı madde giriş koruması, 85 dB yerleşik siren ve test butonu, Çalışma sıcaklığı

; 5 ºC 38 ºC+ Ortam nem ; 15% -90%+ Dc  9V (alkaline) pil dahildir, Anti-sabotaj sensörü

220 $

WH-588P
Isı Dedektörü: Sabit sıcaklık ısı dedektörü, Modern ve şık tasarım, Böcek ve yabancı madde giriş

koruması, 85 dB yerleşik siren ve test butonu, Çalışma sıcaklığı ; 23 ºC 70 ºC+ Dc 9V (alkaline) pil dahildir,

Anti-sabotaj sensörü

140 $

RX1
32 Zon Kablosuz Genişletme Modülü: Spectra SP serisi ile uyumludur, 32 kablosuz zon, 32 kumanda,

REM1,REM15 kumanda desteği, 2 PGM çıkışı, RF karışma denetlemesi, Sabotaj, denetim kaybı veya pil

azalması uyarısı. KABLOSUZ UYUMLU MODÜLLERİ SORUNUZ.

50 $

RTX3
32 Zon Kablosuz Genişletme Modülü: Spectra ve EVO serileriyle uyumludur, 32 kablosuz zon, Spectra

SP için 32 ve EVO paneller için 999 kumanda desteği, REM1, REM2, REM3, 2WPGM desteği, SR150,

RPT1, K32RF (Spectra serisi ile ) desteği, üzerinde 3 adet PGM çıkışı, gürültü seviye testi ve göstergesi.

110 $

PX8
RTX3 Magellan Transceiver İçin Çıkış Modülü: RTX3'e stand-alone modunda bağlanır, PX8 kablolu

çıkışlar üzerinden açılış veya kapanış vb 8 kablosuz olay durumuna kadar haberleşme sağlar, zona

sabotaj, denetim kaybı veya pil azalmasında sinyal için çıkış ayarı imkanı, REM1 ile bir çıkışı aktif edilebilir.

85 $

2WPGM
Kablosuz Haberleşme Modülü: 2 yollu iletişim, 5A röle çıkışı, NC - NO kontaklı ekipmanlar ile kablosuz

haberleşme sağlar, universal aktarıcı girişi, AC ve DC voltaj ile çalışabilme
125 $

RPT1

Kablosuz (Repeater) Tekrarlayıcı Modül: Cihaz üzerinde transceiver, kablosuz modül mesafe arttırıcı,

tüm Magellan aktarıcıları destekler, kablosuz aktarıcıların mesafesini 50m arttırır, programlanabilir röle

çıkışı (5 A), 1 kablolu zon girişi, 16 V AC çalışma voltajı.(35W trafo+7A Akü+Metal Kutu gereklidir/dahil

değildir)

140 $

REM101
Taşınabilir Panik Kumandası: Su geçirmez, panik fonksiyonu, paneli kurma ve pil test için LED

göstergesi, isteğe bağlı bilek kayışı ve kemer klipsi, 3 yıllık pil ömrü ile kolayca değiştirilebilen CR2032 pil,

Menzil : MG6250 ve RX1 30mt - MG5000 / 5050, K32LX ve K641LX 45mt  - RTX3 ile 60mt,

44 $

BC101 REM101 Aksesuar: Sağlam,şık dizayn edilmiş kemer klipsi 5 $

B101 REM101 Aksesuar: Hızlı ve kolay ulaşım için bileklik tipi kayış 14 $

WB101 REM101 Aksesuar: Duvar Askı Aksesuarı 5 $

REM3
Taşınabilir 2 yollu uzaktan kumanda ve keypad: Çift kullanıcı modu, keypad modu, tek dokunuşta kurma-

açma, görsel ve sesli geri bildirim, kısım kurulumları, 6 PGM kontrolü, status tuşuna basarak sistem

durumu öğrenme, her kumandayla 6 değişik işlem yapabilme, su geçirmez tasarım.

95 $

REM25  

İki yollu kablosuz uzaktan kumanda: Kurma ve devre dışı bırakma PGM’leri açma ve kapama, sistem

durumunu sağlayan sistem devredışı bırakma olarak altı farklı eylemler gerçekleştirir Güvenli şifreli

silahsızlandırılması fonksiyonu Eylem anında onay Sistem durum göstergesi Sistem durum belleği sağlar

Görsel (LED) kullanarak görüntüler sistem durumunu ve denetçi geribildirim StayD Destekler 433 MHz veya

868 MHz mevcuttur Suya dayanıklılık Kolayca değiştirilebilen uzun ömürlü lityum pil normal çalışma

kullanımı ile yıllarca sürer Mevcut renkler: siyah ve beyaz CE, EN 50131 onaylı.                                                                                                                                      

78 $

REM2
Haberleşmeli arka ışıklı uzaktan kumanda: 2 yollu haberleşme sistem durumunu görüntülü ve sesli

bildirme, info tuşuna basarak sistem durumunu öğrenebilme, her kumandayla 6 değişik haraket yapabilme,

anlaşılır Led, gösterge, kompak ışıklı tuşlarla su geçirmez tasarım

70 $

REM15
Arka ışıklı uzaktan kumanda: İnce ergonomik tasarım, su geçirmez, 5 değişik hareket yapabilme, Menzil :

30m (100ft)  Magellan konsol ve RX1 ile 45mt, MG5000/5050 ve RTX3 ile 60mt 
44 $

PRO PLUS

     476+

Yüksek EMI ve RFI korumalı PIR: Çok yüksek EMI ve RFI koruması, yarı iletken röle, 110° görüş açısı,

11m x 11m algılama mesafesi, patentli otomatik darbeli sinyal işleme, otomatik sıcaklık dengeleme, dual

element sensörü

17 $

   476+

VDF685

Yüksek EMI ve RFI korumalı PIR: Çok yüksek EMI ve RFI koruması, Yarı iletken röle, 110° görüş açısı,

11m x 11m algılama, patentli otomatik darbeli sinyal işleme, otomatik sıcaklık dengeleme, dual element

sensörü + Ayak 

21 $

   476+

VDF685

Yüksek EMI ve RFI korumalı PIR: Çok yüksek EMI ve RFI koruması, Yarı iletken röle, 110° görüş açısı,

11m x 11m algılama, patentli otomatik darbeli sinyal işleme, otomatik sıcaklık dengeleme, dual element

sensörü + Ayak (24 adet üzeri alımlar için geçerlidir)

19 $

PRO PLUS

 476+PET

Analog single optik PIR: 18 kg’a evcil hayvan bağışıklığı, çok yüksek EMI ve RFI koruması, yarı iletken

röle, 88.5°görüş açı, 11mx11m algılama, patentli oto.darbeli sinyal işleme, oto.sıcaklık dengeleme, dual

element sensörü 

20 $

476+PET

 VDF685

Analog single optik PIR: 18 kg’a kadar evcil hayvan bağışıklığı, çok yüksek EMI ve RFI koruması, yarı

iletken röle, 88.5° görüş açısı, 11m x 11m algılama, patentli oto.darbeli sinyal işleme, oto. sıcaklık

dengeleme, dual element sensörü + Ayak (24 adet üzeri alımlar için geçerlidir)

22 $

P▲R▲DOX KABLOSUZ MODÜL VE KUMANDALAR

P▲R▲DOX ANALOG DEDEKTÖR VE AKSESUARLAR

YENİ

5/11

http://www.videofon.com.tr/868-mhz-32-zon-kablosuz-genisleme-modulu.aspx?pageID=42&PID=588
http://www.videofon.com.tr/868-mhz-32-zon-kablosuz-genisleme-modulu.aspx?pageID=42&PID=588
http://www.videofon.com.tr/kablosuz-repeater-tekrarlayici-modul.aspx?pageID=42&PID=591
http://www.videofon.com.tr/kablosuz-repeater-tekrarlayici-modul.aspx?pageID=42&PID=591
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=REM3&PID=586
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=REM3&PID=586
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=rem2&PID=585
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=rem2&PID=585
http://www.videofon.com.tr/uzaktan-kumanda.aspx?pageID=42&PID=583
http://www.videofon.com.tr/uzaktan-kumanda.aspx?pageID=42&PID=583
http://www.videofon.com.tr/magellan-kablosuz-haberlesmeli-pgm-modulu.aspx?pageID=42&PID=590
http://www.videofon.com.tr/magellan-kablosuz-haberlesmeli-pgm-modulu.aspx?pageID=42&PID=590
http://www.videofon.com.tr/analog-single-optik-pir.aspx?pageID=42&PID=364
http://www.videofon.com.tr/analog-single-optik-pir.aspx?pageID=42&PID=364
http://www.videofon.com.tr/analog-single-optik-pir18kg-hayvan-bagisikligi.aspx?pageID=42&PID=465
http://www.videofon.com.tr/analog-single-optik-pir18kg-hayvan-bagisikligi.aspx?pageID=42&PID=465
http://www.videofon.com.tr/rem101-aksesuar.aspx?pageID=42&PID=830
http://www.videofon.com.tr/rem101-aksesuar.aspx?pageID=42&PID=830
http://www.videofon.com.tr/rem101-aksesuar-.aspx?pageID=42&PID=831
http://www.videofon.com.tr/rem101-aksesuar-.aspx?pageID=42&PID=831
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=WB101&PID=832
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=WB101&PID=832
http://www.videofon.com.tr/kablosuz-karbonmonoksit-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=1015
http://www.videofon.com.tr/kablosuz-karbonmonoksit-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=1015
http://www.videofon.com.tr/kablosuz-sabit-sicaklik-ve-isi-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=1016
http://www.videofon.com.tr/kablosuz-sabit-sicaklik-ve-isi-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=1016
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=RX1&PID=587
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=RX1&PID=587
http://www.videofon.com.tr/rtx3-magellan-transreceiver-icin-cikis-modulu-.aspx?pageID=42&PID=589
http://www.videofon.com.tr/rtx3-magellan-transreceiver-icin-cikis-modulu-.aspx?pageID=42&PID=589
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=REM101&PID=829
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=REM101&PID=829
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PARADOOR 

      460

Dikey ve dar açılı hareket dedektörü: Ayarlanabilir lens pozisyonu, 0°veya 10°açı pozisyonu, güvenlik

uygulamaları için insan vücudu ölçüsünde algılama, 6m x4.5m çok yüksek EMI ve RFI koruması, oto.

darbeli sinyal işleme, ayarlanabilir alarm süresi, oto. sıcaklık dengeleme, dual element sensörü

52 $

DG483
Dual element dijtal hareket dedektörü: Patentli dijital hareket algılama, patentli oto.darbe sinyal işleme,

tek veya çift taraflı sinyal işleme, oto. sıcaklık dengeleme, EMI ve RFI sinyallerinden max.koruma sağlayan

metal kalkan, dual element sensör, 10x10m  85° izleme, eşsiz basit tasarım.

26 $

  NV5

+SB100

Single element dijital hareket dedektörü: Hiçbir kör nokta bırakmayan ışın dağılımı (3D Lodiff teknoljisi),

patentli eşit alan ışın dağılımı, tek veya çift taraflı sinyal işleme, 5 seviyeli menzil ayarı, sürünmeye duyarlı

oval lens yapısı, 16 kg hayvan bağışıklığı (35lb), patentli otomatik darbe sinyal işleme, otomatik sıcaklık

dengeleme, dijital hassasiyet ayarı, 12m x 12m, 90° izleme açısı.Ayak dahil.

22 $

DG55
Dual element dijital hareket dedektörü: Dual element sensörü, 12m x 12m 110° görüş açısı, patentli

dijital hareket algılama, patentli oto. darbe sinyal işleme, tek veya çift taraflı sinyal işleme, oto. sıcaklık

dengelemesi.

26 $

   DG55

+VDF685

Dual element dijital hareket dedektörü: Dual element sensörü, 12m x 12m 110° görüş açısı, patentli

dijital hareket algılama, patentli oto. darbe sinyal işleme, tek veya çift taraflı sinyal işleme, oto. sıcaklık

dengelemesi. + Ayak (24 adet üzeri alımlar için geçerlidir)

28 $

DG65
Quad element dijital hareket dedektörü: Dijital dual karşılıklı hareket algılama, iç içe geçmiş sensör

geometrisi, Quad element sensörü, 12m x 12m 110° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama teknolojisi,

patentli otomatik darbe sinyal işleme, oto. sıcaklık dengelemesi, yarı iletken röleli.

34 $

   DG65

+VDF685

Quad element dijital hareket dedektörü: Dijital dual karşılıklı hareket algılama, iç içe geçmiş sensör

geometrisi, Quad element sensörü, 12m x 12m 110° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama teknolojisi,

patentli otomatik darbe sinyal işleme, oto. sıcaklık dengelemesi, yarı iletken röleli + Ayak (24 adet üzeri

alımlar için geçerlidir)

36 $

DG75
Dual optik dijital yüksek performanslı PIR: 40kg. evcil hayvan bağışıklığı, 2 dual karşılıklı element

sensör, 11x11m, 90° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama teknolojisi, patentli otomatik darbe sinyal

işleme hassasiyeti, oto. sıcaklık dengelemesi, yarı iletken röleli

46 $

DG75

+VDF685

Dual optik dijital yüksek performanslı PIR: 40kg. evcil hayvan bağışıklığı, 2 dual karşılıklı element

sensör, 11x11m, 90° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama teknolojisi, patentli otomatik darbe sinyal

işleme hassasiyeti, oto. sıcaklık dengelemesi, yarı iletken röleli + Ayak (24 adet üzeri alımlar için

geçerlidir)

48 $

525 DM

Mikrodalga ve kızılötesi dijital anti-maske hareket dedektörü: Dijital MW kızılötesi algılama, anti-

maskeleme özelliği dedektörün yakın menzilindeki hareketlerin algılanmasını sağlar(0.75m / 2.5ft'den az),

ayarlanabilir mikrodalga aralığı, iki oto darbe özelliği, tipik (normal)yanlış alarm reddi (yüksek), montajcı test

modu, mikrodalga ve kızılötesi algılamayı ayrı ayrı test için, 12m x12m  90° görüş açısı.

70 $

NV35M

İç/Dış ortam kapı ve pencere bölgesi dual performans perde dedektör: Aktif IR ve AM algılama

sayesinde 30cmden yapılan sıvı ve püskürtülen kimyasalları algılama,Yüksekhassasiyet evcil hayvan /PET

bağışıklığı,İç ve Dış ortam kullanımlar için tasarlanmış yeni dizayn,Creep zon özelliği sayesinde 0.1 m-

2,5malgılama aralığı,dual optik yüksek performans algılama,10x2m ve 7,5x2mkeskin algılama modu

Çalışma Sıcaklığı:35°+50°,IP54,EN5131-2-2 Grade 3 Class 4

120 $

NV75MW

16M İçortam Mikrodalga Çift Mironel Optik, Anti-Maskeleme, Pet Bağışıklığına Sahip Üçlü Dedektör:

6 metre Çift Mironel dedektörü 12 metre SeeTrue aralığı Aktif antimask IR algılama Evcil hayvan

bağışıklığı Çift / Tek Kenar işlemi Mekanik aktivasyon Sürünme Bölgesi Çift Sabotaj (kapak ve duvar)

Duvar veya köşe montaj  İsteğe bağlı dirsek EN50131-2-4 Sınıf 3.

NV75M
16M Çift Mironel Optik Pet Bağışıklığı ve Anti-Maskeleme Dedektörü: 16 metre Çift Mironel dedektörü

Aktif antimask IR algılama Evcil hayvan bağışıklığı Çift / Tek Kenar işlemi Mekanik aktivasyon Sürünme

Bölgesi  Çift Sabotaj (kapak ve duvar) Duvar veya köşe montaj İsteğe bağlı dirsek  EN 50131-2-2 Sınıf 3.

 DG85

 SB85

Dış ortam dijital dual optik yüksek performanslı PIR: 40kg/90lb evcil hayvan bağışıklığı, patentli

dij.hareket algılama, dual optik, hassasiyet ayarı, 90° izleme açısı ile11m x 11m’ye algılama, darbe ve ısıya

dayanıklı muhafaza, çalışma sıcaklığı -35°+50°, UV korumalı lens, dual optik filtreleme sistemi, çok seviyeli

hassasiyet ayarı, iki farklı çalışma modu. (SB85 Dedektör ayağı dahil.)

200 $

DG85 L2

  SB85

DIŞ ORTAM DIJITAL DUAL OPTİK DIJITAL YÜKSEK PERFORMANSLI PIR: DG85 hareket dedektörüyle

aynı özelliklere ilave olarak dar yatay açı lensli (pencere önlerinde, balkon içlerinde sorunsuzca

kullanılabilir) (SB85 Dedektör ayağı dahil.)

200 $

NV780

Dış ortam çift yönlü dijital Quad PIR: Gelişmiş dijital teknoloji, 8 dar açı ışın ile algılama, yüksek

hassasiyetli, tam dinamik dijital sinyal dönüşümü, yüksek hızda gelişmiş algoritma yazılımı ile sinyal işleme,

tek yönlü 12 mt. ve çift yön 24 mt. koruma menzili, 40kg hayvan bağışıklığı, 4x dual element sinyal

dedektörü, yüksek performans uzak odak nokta lensi(1,77”), uzun menzil, tek ve çift yönlü çalışma modları,

optik ve dijital aralık ayarı, led ayarı ve geri bildirim zil sesi, arttırılmış beyaz ışık koruması, duvar ve yüzey

montajı

170 $

NV780MX

Dış ortam çift yönlü dijital Quad PIR + ANTIMASK: Gelişmiş dijital teknoloji, 8 dar açı ışın ile algılama,

yüksek hassasiyetli, tam dinamik dijital sinyal dönüşümü, yüksek hızda gelişmiş algoritma yazılımı ile sinyal

işleme, tek yönlü 12 mt. ve çift yön 24 mt. koruma menzili, 40kg hayvan bağışıklığı, 4x dual element sinyal

dedektörü, yüksek performans uzak odak nokta lensi(1,77”), uzun menzil, tek ve çift yönlü çalışma modları,

optik ve dijital aralık ayarı, led ayarı ve geri bildirim zil sesi, arttırılmış beyaz ışık koruması, duvar ve yüzey

montajı, SABOTAJA KARŞI ANTİMASK ÖZELLİĞİ.

220 $

P▲R▲DOX DIGITAL DEDEKTÖR VE AKSESUARLAR

YENİYENİYENİYENİ

YENİ

6/11

http://www.videofon.com.tr/dual-element-dijital-hareket-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=468
http://www.videofon.com.tr/dual-element-dijital-hareket-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=468
http://www.videofon.com.tr/dual-element-dijital-hareket-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=467
http://www.videofon.com.tr/dual-element-dijital-hareket-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=467
http://www.videofon.com.tr/quad-element-dijital-hareket-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=469
http://www.videofon.com.tr/quad-element-dijital-hareket-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=469
http://www.videofon.com.tr/dual-element-digital-hareket-dedektoru-40kg-hayvan-bagisikligi.aspx?pageID=42&PID=470
http://www.videofon.com.tr/dual-element-digital-hareket-dedektoru-40kg-hayvan-bagisikligi.aspx?pageID=42&PID=470
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http://www.videofon.com.tr/dual-element-dijital-dis-ortam-hareket-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=471
http://www.videofon.com.tr/dikey-ve-dar-acili-hareket-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=466
http://www.videofon.com.tr/dikey-ve-dar-acili-hareket-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=466
http://www.videofon.com.tr/digital-optik-hareket-dedektoru-16kg-hayvan-bagisikligi.aspx?pageID=42&PID=873
http://www.videofon.com.tr/digital-optik-hareket-dedektoru-16kg-hayvan-bagisikligi.aspx?pageID=42&PID=873
http://www.videofon.com.tr/dis-ortam-cift-yonlu-dijital-pir.aspx?pageID=42&PID=920
http://www.videofon.com.tr/dis-ortam-cift-yonlu-dijital-pir.aspx?pageID=42&PID=920
http://www.videofon.com.tr/mikrodalga-ve-kizilotesi-dijital-anti-mask-hareket-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=977
http://www.videofon.com.tr/mikrodalga-ve-kizilotesi-dijital-anti-mask-hareket-dedektoru.aspx?pageID=42&PID=977
https://www.videofon.com.tr/dis-ortam-cift-yonlu-dijital-quad-pir---antimask.aspx?pageID=42&PID=1297
https://www.videofon.com.tr/dis-ortam-cift-yonlu-dijital-quad-pir---antimask.aspx?pageID=42&PID=1297
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NVX80

Dış Ortam / İç Ortam Anti-Mask MW İleri Teknoloji Hareket Dedektörü: Paradox SeeTrue™ teknolojisi•

8 algılama kanalı, anti-mask algılama, 20kg’a kadar Pet bağışıklığı (44lbs), creep zon algılama, 3m x 3m

creep zon algılama menzili, OLED ekran ile kolay programlama, 3 adet algılama modu, 15m x 15m

algılama menzili, -35º / +60º çalışma aralığı, duvar ve kapak sabotajı, EVO ile bus hattı bağlantı imkanı (4

kablo&192 bölge), IP55, ASA UV geçirmez kasa tasarımı, EN50131 standardı

350 $

SB80 Montaj ayağı NVX80 hareket dedektörlerinde kullanılır 20 $

PARADOME

   DG466

360° Tavan tipi dual element iki yönlü hareket dedektörü: 2.4 m yükseklikte, 7m x 6m x, 3.7m,

yükseklikte 11m x 6m, 360° görüş açısı, EVO serisiyle uyumlu, adreslenebilir veya standart sistemlerde

konvansiyonel olarak kullanabilme.

66 $

PARADOME

   DG467

360° Tavan tipi hareket dedektörü: 2.4 m yükseklikte 7m x 6m x, 3.7 m yükseklikte 11m x 6m, 360° görüş

açısı, EVO serisiyle uyumlu, adreslenebilir veya standart sistemlerde konvansiyonel olarak kullanabilme.
54 $

GLASSTREK

   DG457

Cam kırılma dedektörü: Tam ses ve ses altı tayf analizi, 7 frekanslı dijital filtre, dijital kazanç yükseltici ve

frekans dalgalanma değerlendirmesi, darbe ve şok dalgası analizi, RFI ve EMI sinyallerine karşı yüksek

bağışıklık, yüksek ayarda 9m (30ft) ve düşük ayarda 4.5m (15ft) alanı korur.

50 $

Lensler
CU-1 CURTAİN PERDE TİP DAR AÇI LENS; 5.64°. (Hareket ded.kullanılır.) WA-2 GENİŞ AÇI LENS; 140°. 

(Hareket ded. kullanılır.) 
12 $

459 Test Modülü: Cam kırılma dedektörlerini test etmek için kullanılır. 150 $

VDF685 Montaj ayağı: (Dahili hareket ded.kullanılır) 4 $

MC11
Gömme tip manyetik kontak: Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak

kullanılır.Şık estetik sağlam görünüm. NC kontak, Renk Seçeneği: Beyaz & Kahverengi, Algılama aralığı:

20 mm., Boyutları: Switch/Manyetik: 19 mm uzunluk x 11 mm çap. 

4 $

MC11T
Gömme tip manyetik kontak (Klemensli): Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi

olarak kullanılır.Şık estetik sağlam görünüm. NC kontak, Renk: Beyaz, Algılama aralığı: 25 mm., Boyutları:

Switch: 28 mm uzunluk x 11 mm çap. Manyetik: 24 mm uzunluk x 11 mm çap. 

4,5 $

MC10F
Gömme tip manyetik kontak: Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak

kullanılır.Şık estetik sağlam görünüm. NC kontak,Renk Seçeneği: Beyaz & Kahverengi, Algılama aralığı: 28

mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 32 mm uzunluk x 11 mm çap. 

4,5 $

MC21C
Minik tip manyetik kontak: Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar.

Ortadan kablo girişli, NC kontak, Renk Seçeneği: Beyaz & Kahverengi, Algılama aralığı: 26 mm., Boyutları:

Switch/Magnetik: 33,5 mm uzunluk x 6,5 mm yükseklik. x 13,5 genişlik

4 $

MC21S
Minik tip manyetik kontak: Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar.

Yandan kablo girişli, NC kontak, Renk: Kahverengi, Algılama aralığı: 27 mm., Boyutları: Switch/Magnetik:

33,5 mm uzunluk x 6,25 mm yükseklik. x 13.5 genişlik 

4 $

MC22C
Standart tip manyetik kontak: Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar.

Ortadan kablo girişli, NC kontak, Renk: Beyaz, Algılama aralığı: 26 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 63 mm uzunluk x

13 mm yükseklik. x 12 mm genişlik 

4 $

MC20
Standart tip manyetik kontak: Lüks konut ve işyerleride mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar.

Yandan kablo girişli, NC kontak, Renk Seçeneği: Beyaz & Kahverengi, Algılama aralığı: 36 mm., Boyutları:

Switch/Magnetik: 50 mm uzunluk x 13 mm yükseklik x 14 mm. genişlik 

4,5 $

MC20
Standart tip manyetik kontak: Lüks konut ve işyerleride mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar.

Yandan kablo girişli, NC /NO kontak, Renk Seçeneği: Beyaz & Kahverengi, Algılama aralığı: 36 mm.,

Boyutları: Switch/Magnetik: 50 mm uzunluk x 13 mm yükseklik x 14 mm. genişlik 

9 $

MC22NO/W
Standart tip manyetik kontak: Lüks konut ve işyerleride mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. NO

kontak, Renk: Beyaz, Algılama aralığı: 33 mm., Boyutları: Switch: 63 mm uzunluk x 19 mm çap. Magnetik: 63 mm

uzunluk x 12 mm genişlik x 16 yükseklik.

9 $

MCIND
Endüstriyel tip manyetik kontak: Endüstriyel tip magnetic kontak, NC kontak, Klemensli, Renk: Gri,

Algılama aralığı: 70 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 110 mm uzunluk x 14 mm. yükseklik 
12 $

MCIND-P
Endüstriyel tip manyetik kontak: Endüstriyel tip magnetic kontak, NC kontak, Ortadan kablo girişli, Renk:

Gri, Algılama aralığı: 70 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 110 mm uzunluk x 14 mm. yükseklik 
12 $

MC24G
Metal Endüstriyel tipi manyetik kontak: Metal Endüstriyel tip magnetic kontak, Yandan spiral sargı metal

kablo korumalı kablo girişli, NC kontak, Renk: Gri, Algılama aralığı: 42 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 50

mm uzunluk x 10 mm. yükseklik x 17 mm genişlik

14 $

MC25G
Metal Endüstriyel tipi N/O manyetik kontak: Metal Endüstriyel tip magnetic kontak, Yandan spiral sargı metal

kablo korumalı kablo girişli, NO kontak, Renk: Gri, Algılama aralığı: 75 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 76 mm

uzunluk x 13 mm. yükseklik x 25 mm genişlik

19 $

MCOH

Metal Kepenk tipi manyetik kontak: Metal Kepenk tipi manyetik kontak, yandan spiral sargı metal kablo

korumalı kablo girişi, ayarlanabilir"L" tipi ayaklı. NC kontak Renk: Gri, Algılama aralığı: 75 mm., Boyutları:

Switch: 106 mm uzunluk x 10 mm. yükseklik x 38 mm genişlik, Manyetik: 107 mm uzunluk x 50 mm.

yükseklik x 50 mm genişlik.

30 $

MC30T Push butonlu Switch: Klemensli, Beyaz 5 $

MANYETİK KONTAK VE AKSESUARLAR
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http://www.videofon.com.tr/360-tavan-tipi-dual-element-dedektor.aspx?pageID=42&PID=411
http://www.videofon.com.tr/360-tavan-tipi-dual-element-dedektor.aspx?pageID=42&PID=411
http://www.videofon.com.tr/cam-kirilma-test-modulu.aspx?pageID=42&PID=619
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http://www.videofon.com.tr/gomme-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1149
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http://www.videofon.com.tr/gomme-tip-manyetik-kontak-klemensli.aspx?pageID=42&PID=1150
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http://www.videofon.com.tr/gomme-tipi-beyaz-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=474
http://www.videofon.com.tr/minik-tip-beyaz-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=476
http://www.videofon.com.tr/minik-tip-beyaz-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=476
http://www.videofon.com.tr/minik-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1151
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http://www.videofon.com.tr/standart-tip-beyaz-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=478
http://www.videofon.com.tr/standart-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1153
http://www.videofon.com.tr/standart-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1153
http://www.videofon.com.tr/endustriyel-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1154
http://www.videofon.com.tr/endustriyel-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1154
http://www.videofon.com.tr/endustriyel-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1155
http://www.videofon.com.tr/endustriyel-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1155
http://www.videofon.com.tr/metal-endustriyel-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1156
http://www.videofon.com.tr/metal-endustriyel-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1156
http://www.videofon.com.tr/kepenk-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=480
http://www.videofon.com.tr/kepenk-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=480
http://www.videofon.com.tr/push-butonlu-switch-klemensli-beyaz-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1157
http://www.videofon.com.tr/push-butonlu-switch-klemensli-beyaz-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1157
http://www.videofon.com.tr/standart-tip-beyaz-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=478
http://www.videofon.com.tr/standart-tip-beyaz-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=478
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MC33TS Tamper Switch: Beyaz 7 $

MC04B
Gömme tip manyetik kontak: Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak

kullanılır.Şık estetik sağlam görünüm. NC kontak.  Renk: Kahverengi 
4 $

MC05W/B
Standart tip manyetik kontak: Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar.

Yandan kablo girişli, NC kontak, Renk : Beyaz ve Kahverengi 
4 $

MC07W
Gömme tip manyetik kontak: Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak

kullanılır.Şık estetik sağlam görünüm. NC kontak.  beyaz 
4 $

MC08
Minik tip manyetik kontak: Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar.

Yandan kablo girişli, NC kontak, Renk: Kahverengi
4 $

MC12W
Standart tip manyetik kontak: Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar.

Yandan kablo girişli, NC kontak, Renk: beyaz
4 $

RS06-N.C.
Kepenk tipi manyetik kontak: Dış ortamda kullanılabilir.Metal kaplamalı dış yüzey, spiral sargı metal kablo

koruması, ayarlanabilir"L" tipi ayaklı. NC kontak
32 $

950
Paradox darbe sensörü: Yüksek hassasiyetli piezoelectric element, beş hassasiyet ayarı, 2.5m (8ft)

koruma mesafesi, sabotajlara karşı anti-sabotaj switch (Özel kasa daireleri için önerilmektedir)
160 $

RD100
KDT Darbe sensörü ; Düşük akım, Işık tasarım, Tamper, Darbe şiddetini trimpottan ayarlama imkanı, Led

gösterge imkanı ve led ışığını iptali, mevcut 4 darbeye kadar darbe seçeneği, Sahte alarmları engellemek

için 3 dakikada bir otomatik resetleme, * Kolay montaj

32 $

SS007
SCS Darbe sensörü: Hassasiyeti ayarlanabilir, alarm panelleriyle uyumlu, Boyutlar: 60(L) x 22(W) x 22(D)

mm.
8 $

RS138R
KDT Su baskını dedektörü: 3mt.’de 85dB’lik sesli alarm , su sızıntısını doğru şekilde algılayacak özellikte

ileri elektronik dizayn, tam otomatik çalışma, röle çıkışı 
24 $

RS-100
KDT Panik ihbar butonu:12 volt besleme, NC/NO Kontak ucu, Aliminyum folyo parmak izi alma özelliği

,Tamper özelliği, 6 data  bağlantısı, Kolay montaj,65gr
18 $

RS 220 BL
SCS İpli Panik ihbar butonu: Acil durumlar için İpli panik ihbar butonu,NC-NO kontaklı.Çalışma Voltajı

;10/15v dc,Çalışma sıcaklığı -25°C+55°C,Sıva altı tip.
24 $

PTE 300/SQ
SCS Kapı Açma Butonu (NO TOUCH): No touch algılayıcı(Dokunmadan çıkış),Optik kızılötesi

teknolojisi,NO/NC kontaklı,IP55paslanmaz çelik kasa, 0.1-10cm algılama mesafesi, mavi beklemede /

kırmızı geçiş LED sembolleri. Ölçüler;115x70x29(mm)Çalışma sıcaklığı -25°C+55°C

48 $

RS110BL SCS Panik ihbar butonu: Alarm ihbar butonu, NC-NO kontaklı. 8 $

RS110SL SCS Gömme tip panik ihbar butonu: Alarm İhbar Butonu NC-NO Kontaklı.(Bas - çek tipi) 8 $

RS-GS020S SCS Cam kırılma dedektörü: Hassasiyeti ayarlanabilir, cam kırılma dedektörü 12 $

VDF685 Dedektör Montaj Ayağı: Dahili hareket dedektörü montaj ayağı. 4 $

MPB15
SCS Dış ortam photo beam dedektör: Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi,

NC/NO, ağırlığı 1.1 kg,  -25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC. , 15 metre menzil, güç sarfiyatı 38mA.
80 $

MPB25
SCS Dış ortam photo beam dedektör: Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi,

NC/NO, ağırlığı 1.1 kg,  -25C°~+55C° • çalışma voltajı 10~30V DC., 25 metre menzil, güç sarfiyatı 65mA.
88 $

PB60HD
SCS Dış ortam photo beam dedektör: Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi,

NC/NO, ağırlığı 1.1 kg,   -25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC., 60 metre menzil, güç sarfiyatı 65mA.
120 $

PB80HD
SCS Dış ortam photo beam dedektör: Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi,

NC/NO, ağırlığı 1.1 kg,   -25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC., 80 metre menzil, güç sarfiyatı 65mA.
160 $

PB120HD
SCS Dış ortam photo beam dedektör: Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi,

NC/NO, ağırlığı 1.1 kg,   -25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC., 120 metre menzil, güç sarfiyatı 77mA.
200 $

PB1500
SCS Dış ortam Retro/Reflektif Fotosel Işın Dedektörü: Çift photo beam dedektör, IP66, NC/NO, ağırlığı

1.1 kg, -25C°~+60C°, çalışma voltajı 12~250V AC/DC , 15 metre menzil, güç sarfiyatı 50mA. Sağ-sol ve

aşağı yukarı ayarlanabilir lens , Boyut;122x61x62mm (Tek yön-Yansıtıcı ayna dahil)

112 $

QUAD 50CS
SCS Dış Ortam Quad Photo Beam Dedektör: Çoklu frekans 4 kanal seçilebilir Quad beam, 5 Led seviye

göstergesi, muhafaza IP55, NC/NO kontak, çalışma voltajı AC/DC 12 - 24V, boyutları 387x113x110 mm, 50

mt menzil

240 $

SCS  MANYETİK KONTAKLAR

ÇEŞİTLİ DEDEKTÖRLER

SCS DIŞ ORTAM BEAM DEDEKTÖRLER

YENİ
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http://www.videofon.com.tr/push-butonlu-switch-klemensli-beyaz-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1157
http://www.videofon.com.tr/minik-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1160
http://www.videofon.com.tr/minik-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=1160
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http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=PTE&PID=817
http://www.videofon.com.tr/gomme-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=814
http://www.videofon.com.tr/gomme-tip-manyetik-kontak.aspx?pageID=42&PID=814
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QUAD 100CS
SCS Dış Ortam Quad Photo Beam Dedektör: Çoklu frekans 4 kanal seçilebilir Quad beam, 5 Led seviye

göstergesi, muhafaza IP55, NC/NO kontak, çalışma voltajı AC/DC 12 - 24V, boyutları 387x113x110 mm,

100 mt menzil

320 $

QUAD 150CS
SCS Dış Ortam Quad Photo Beam Dedektör: Çoklu frekans 4 kanal seçilebilir Quad beam, 5 Led seviye

göstergesi, muhafaza IP55, NC/NO kontak, çalışma voltajı AC/DC 12 - 24V, boyutları 387x113x110 mm,

150 mt menzil

400 $

BS200

Pencere tipi dar açı photo beam dedektör: İç ortamda 16m. dış ortamda max. 8m. menzil, NC/NO, IP 65,

çalışma -45 C°~+55C°, 2 beam, çalışma voltajı 10~30V DC, 68mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x57.

Beyaz

104 $

BS400
Pencere tipi dar açı photo beam dedektör: İç ortamda 16m, dış ortamda max. 8m. menzil, NC/NO, IP 65,

çalışma -45 C°~+55C°, 4 beam, çalışma voltajı 10~30V DC, 81mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x105.

Siyah & Beyaz renk seçeneği

144 $

BS600
Pencere tipi dar açı photo beam dedektör: İç ortamda 16m, dış ortamda max. 8m.menzil, NC/NO, IP 65,

çalışma -45 C°~+55C°, 6 beam, çalışma voltajı 10~30V DC, 94mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x152.

Siyah & Beyaz renk seçeneği

184 $

BS800
Pencere tipi dar açı photo beam dedektör: İç ortamda 16m., dış ortamda max. 8m. menzil, NC/NO, IP

65, çalışma -45 C° ~ +55C° arası, 8 beam, çalışma voltajı 10~30V DC, 108mA akım sarfiyatı, boyutları

35x30x200. Beyaz 

236 $

BS600SH

Pencere tipi dar açı photo beam dedektör: İç ortamda 24m, dış ortamda max. 12m.menzil, NC/NO, IP

65, çalışma -45 C°~+55C°, 6 beam, çalışma voltajı 10~24V DC, 94mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x152.

Beyaz 

196 $

BS800SH

Pencere tipi dar açı photo beam dedektör: İç ortamda 24m., dış ortamda max. 12m. menzil, NC/NO, IP

65, çalışma -45 C° ~ +55C° arası, 8 beam, çalışma voltajı 10~24V DC, 108mA akım sarfiyatı, boyutları

35x30x200. Beyaz 

248 $

VDMP3
Telefon arama ve sisteme doğrudan erişim modülü: Kayıtlı mesajları hırsızlık, panik veya yangın alarmı

olarak raporlama, 5 tel.no. Arama, sistemi uzaktan telefon ile kurma/devre dışı bırakma, tel.ile PGM

kontrolü ve özellik tuşları arasında geçiş yapma, sesli klavuzlu menü, doğrudan montaj

84 $

TD200

Telefon arama cihazı: 8 Telefon hafızalı, 20 saniye yüksek kaliteli sesli mesaj kaydı, besleme

kesintilerinden etkilenmez, plastik tabanı ve vidalar, buzzer ses uyarılı 4*3 tuş takımı, opto kuplörler ile PTT

hattından izole, en kötü şebekelerde sorunsuz çalışma, kolay programlanabilir, yıldırım filtreli, tone (DTMF)

ve pulse seçenekleri ile tüm PTT santrallerinde sorunsuz çalışır.

54 $

 PCS250

 GSM/GPRS

Paradox GSM & GPRS modülü: 8 & 16 Kullanıcıya SMS raporlama (Olay açıklaması, Olay yeri, Tarihi ve

zamanı, Olay bilgisi ), SMS ile kurma/devredışı bırakma, panel ile haberleşme denetimi, 4 kablolu seri

bağlantı ile kolay kurulum,

GSM Raporlama; GSM üzerinden CID ve SIA raporlama, VDMP3 Ses modül desteği, , GSM RF

karışmasını algılama, , anten uzantısı imkanı (GSM sürümünde; CVT485 modül kullanılmalıdır).

GPRS Raporlama; GPRS ile upload/downlaod, GPRS ile yazılım güncelleme, 128-bit (MD5) ve 256-bit

(AES) şifreleme, GPRS RF karışmasını algılama, (GPRS sürümü ; IPR512 GPRS alıcı ve IPRS-7 PC alıcı

ile haberleşir.)

260 $

PCS 265                                                                                                                                                                                                       

Dünya çapında 4G / 3G / 2G / GSM Haberleşme Modülü: Alıcısı veya IPRS-7 IP / GPRS İzleme IPR512

sistem verilerinin 4G (3.75G) raporlama hızı 4G mevcut değilse 3G / 2G ile oto bağlanma İki SIM kart

sağlayıcısı yedeklilik için destek Kontrol paneli iletişim denetimi Akıllı telefon uygulama erişimi için gelecek

hazırlanıyor (üçüncü çeyrek 2016) PCS260 / 265 kısa mesaj (SMS) yoluyla sistemini kurma ya da devre dışı

bırakmak 4-telli kurulumu Dual sabotaj anahtarı (duvar ve kapak açılması) Şifreli haberleşme (128-bit)

Panel güç yedekleme raporlama için kaybolduğunda Li-ion pil (dahil) çalışma sağlar. Panel ile RS-485

bağlantısı (tek CVT485 dahil), akü şarjı ile 100 metre kadar izin verir.Kesik kablo ya da güç kaybı

durumunda panel kayıp raporu verecek

PCS250G                      

GPRS Modülü

Paradox GSM & GPRS modülü: 8 & 16 Kullanıcıya SMS raporlama (Olay açıklaması, Olay yeri, Tarihi ve

zamanı, Olay bilgisi ), SMS ile kurma/devredışı bırakma, panel ile haberleşme denetimi, 4 kablolu seri

bağlantı ile kolay kurulum,

GPRS Raporlama; GPRS ile upload/downlaod, GPRS ile yazılım güncelleme, 128-bit (MD5) ve 256-bit

(AES) şifreleme, GPRS RF karışmasını algılama, (GPRS sürümü ; IPR512 GPRS alıcı ve IPRS-7 PC alıcı

ile haberleşir.)

210 $

PCS 260 GPRS                                                                                                                                                                                             

Dünya çapında 4G / 3G / 2G / GSM Haberleşme Modülü: Alıcısı veya IPRS-7 IP / GPRS İzleme IPR512

sistem verilerinin 4G (3.75G) raporlama hızı 4G mevcut değilse 3G / 2G ile oto bağlanma İki SIM kart

sağlayıcısı yedeklilik için destek Kontrol paneli iletişim denetimiAkıllı telefon uygulama erişimi için gelecek

hazırlanıyor (üçüncü çeyrek 2016) PCS260 / 265 kısa mesaj (SMS) yoluyla sistemini kurma ya da devre dışı

bırakmak 4-telli kurulumu Dual sabotaj anahtarı (duvar ve kapak kaldırma) Şifreli haberleşme (128-bit)

UC300

Univarsal Tip Çevirici Modülü: + GPRS modülü bağlantı kablosu. Kontrol panellerini CID raporlarını IP ve

GPRS olarak IPRS7 ve IPR512 ye iletir. IP.raporlama/ GPRS raporlama ve IP&GPRS raporlama imkanı

sunar. Ayrıca alarm durumunda SSL şifreli e-posta ve SMS ile olay raporlarını herhangi bir yerden almanızı

sağlar.

93 $

 CVT485
Paradox RS485 Konvertör(Sadece PCS250 GSM sürümünde kullanılır.) (Gsm olarak max. 300 mt.

mesafe için geçerlidir.)
50 $

SCS DAR AÇI BEAM DEDEKTÖRLER

P▲R▲DOX HABERLEŞME MODÜLLERİ

YENİ

YENİ
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http://www.videofon.com.tr/telefon-arama-ve-sisteme-uzaktan-erisme-modulu.aspx?pageID=42&PID=592
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ANTKIT GPRS için anten kiti: PCS-250 için anten uzatma kablosu. (İç kısımlarda kullanılması önerilmektedir) 40 $

IP150

İnternet Modülü: Kontrol panellerini (LAN/WAN/internet) aracılığıyla kontrol ve izlenmesini sağlar, sistem

alarm uyarılarını e-posta ile alabilme, bağımsız kısımları web üzerinden kurma/devredışı bırakma, zon ve

kısımların durumunu (açık/kapalı, kurulu/devredışı, arızalar ve alarmlar) canlı olarak webden izleme,

dinamik IP adresleri için DNS servisi, iki yollu dinamik kimlik doğrulaması, 64 olay görüntüleme, üzerinde 2

aet I/O çıkış kontrolü, NO./NC. çalışabilme, iOS ve Android akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden sistem

kontrolü ve izleme

150 $

COMCABLE
Data Geçiş & Bağlantı Kablosu: GPRS modülü bağlantı kablosu. (IP150 IP raporlama yedeği olarak

PCS250/G modülüne bağlantı sağlar).
6 $

IPR512 Paradox Ip merkez istasyon receiver: 1024 abone tanımlama SORUNUZ

IPRS7
Paradox IP merkez istasyon izleme yazılımı: Sınırsız abone tanımlama , 50.000 olay hafızası

(Daha detaylı bilgi için müşteri temsilcisini arayınız)
SORUNUZ

BTM50 ÇANTA
Paradox Demo Satış Sunum & Tanıtım Çantası: SP4000 Panel /TM50 dokunmatik keypad / K10V led

keypad K32LX LCD receiver keypad / Rem2 çift yönlü kumanda PA7 güç adaptörü / TM50 renk çerçeveleri

Metal tanıtım çantası.

540 $

ZX8SP
8 Zon genişleme modülü: 8 zon ekler, 1 PGM çıkışı, zon girişini anti-sabotaj anahtarı girişi olarak kullanır,

Spectra SP Serisi ve MG5000-5050 serileri ile uyumludur
65 $

ZX8
8 Zon genişleme modülü: 8 zon ekler, 1 PGM çıkışı, zon girişini anti-sabotaj anahtarı girişi olarak kullanır,

Spectra SP Serisi, MG5000-5050 ve Digiplex EVO serileri ile uyumludur
110 $

ZX8D
8 Zon genişleme modülü: 8 zon girişi, 8 zon durum, 3 Led Modül durum göstergesi, 4-kablolu bus hattı

bağlantısı, Yerleşik zon etiket bölümü, 35mm DIN Rail montajı, Sökülebilir terminalleri sayesinde hızlı,

güvenli, kolay montaj, Digiplex Evo ile uyumludur

220 $

ZX16D
16 Zon genişleme modülü: 16 zon girişi, 16 zon durum, 3 Led Modül durum göstergesi, 4-kablolu bus

hattı bağlantısı, yerleşik zon etiket bölümü, 35mm DIN Rail montaj, sökülebilir terminalleri sayesinde hızlı,

güvenli, kolay montaj, Digiplex Evo ile uyumludur

250 $

ZX32D

32 Zon genişleme modülü: 32 zon girişi, 32 zon durum, 6 Led Modül durum göstergesi, yerleşik 1,85A

aktarmalı güç kaynağı, 16&24V AC güç kaynağı, 4-kablolu bus hattı bağlantı, yerleşik zon etiket bölümü,

35mm DIN Rail montaj desteği, sökülebilir terminalleri sayesinde hızlı, güvenli, kolay montaj, Digiplex Evo

ile uyumludur

420 $

HUB2
Hub ve Bus izolatör modülü: Haberleşme ve Bus'ı iki tam izole edimiş çıkışa ayırır. 1 çıkış başarısız

olursa diğer çıkış çalışır.
170 $

PGM4
PGM genişleme modülü: 4 adet PGM çıkışı tam programlanabilir, 5A 28V DC, NC/ NO röle çıkışı olay ya

da zaman sayımı sonrasında devre dışı kalır.
100 $

PMC5
Hafıza anahtarı: USB konnektör ile bir PC ‘den yada PC’ye sistem programlamasını indirme veya yükleme,

kaza ile data kaybını önlemek için kilit anahtarı, LED durum göstergesi, kontrol paneline direk bağlantı
70 $

PS817
Switching güç kaynağı; 12V Dc, 1.75A, otomatik geri yüklemeli elektronik sigorta, elektronik koruma,

yedek akü ile otomatik transfer edilebilirliği, 2.yedek akü konnektörü(opsiyonel), akü test girişi.
32 $

WinLOAD Kullanıcı dostu montajcı yazılımı ÜCRETSİZ

BabyWare Kullanıcı dostu montajcı yazılımı ÜCRETSİZ

307USB
Direkt bağlantı birimi: USB port özelliği, 60 mt.mesafeden PC ile haberleşme, kontrol panelinin seri port

bağlantısından bir PC seri portuna (DB9) veya USB bağlantı.
94 $

ACM12

ACM12 / 4 Kablolu geçiş kontrol modülü: 1 Kapı için bağlantı (Kart okuyucu ,REX, kapı kontağı ve kilit

çıkışı), kapı açık bırakıldı veya kapı açılmaya zorlandı seçenekleri, kapı kilidi açma veya uzatılmış gecikme

süresi, kartla ve/veya giriş şifresiyle girişe izin verme, tuş veya PGM olayı ile manuel kapı kilidi açma,

üzerinde 1.5A aktarmalı güç kaynağı, 4 kablolu ve 26 Bit Wiegand kart okuyucularını destekler, yangın

alarmında kapıyı aç seçeneği.

200 $

R910
İç / Dış Ortam Okuyucu: 4 Kablo ile bağlantı, ayarlanabilir kırmızı/yeşil LED yoğunluğu ve buzzer frekansı,

her türlü hava şartlarına dayanıklı, üç renkli LED görüntüleme, R-702 geçiş kartı ile 10 cm'ye kadar okuma

menzili.

150 $

R915
İç / Dış Ortam Okuyucu: 4 Kablo ile bağlantı, ayarlanabilir kırmızı/yeşil LED yoğunluğu ve buzzer frekansı,

her türlü hava şartlarına dayanıklı, üç renkli LED görüntüleme, R-702 geçiş kartı ile 10 cm'ye kadar okuma

menzili, 3 Renk 

150 $

C702
Proximity Kart: Standart proximity kart, kredi kartı boyutlarında ince, şık, esnek yapı, dikey bağlantı, klips

yeri, beyaz PVC dış koruma.
6 $

C704 Proximity Anahtar: Sağlam eskimeyen plastik gövde, şık tasarım, özel etiket opsiyonuyla tamamlanmış. 10 $

C705 Proximity anahtarlık tipi kart.Yeni ve şık tasarım.Dayanıklı plastik gövde, 4 renk seçeneği. 8 $

P▲R▲DOX ZON GENİŞLETME & GÜÇ ÜNİTESİ VE AKSESUARLAR

P▲R▲DOX DIGIPLEX EVO SERİSİ GEÇİŞ KONTROL MODÜL VE EKİPMANLAR
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http://www.videofon.com.tr/8-zon-genisletme-modulu.aspx?pageID=42&PID=613
http://www.videofon.com.tr/8-zon-genisletme-modulu.aspx?pageID=42&PID=613
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http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=PGM4&PID=617
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=PGM4&PID=617
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=PMC5&PID=622
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=PMC5&PID=622
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=PS817&PID=629
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=PS817&PID=629
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=307&PID=618
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=307&PID=618
http://www.videofon.com.tr/4-kablolu-gecis-kontrol-modulu.aspx?pageID=42&PID=426
http://www.videofon.com.tr/4-kablolu-gecis-kontrol-modulu.aspx?pageID=42&PID=426
http://www.videofon.com.tr/ic-ortam--dis-ortam-okuyucu.aspx?pageID=42&PID=427
http://www.videofon.com.tr/ic-ortam--dis-ortam-okuyucu.aspx?pageID=42&PID=427
http://www.videofon.com.tr/ic-ortam--dis-ortam-okuyucu.aspx?pageID=42&PID=428
http://www.videofon.com.tr/ic-ortam--dis-ortam-okuyucu.aspx?pageID=42&PID=428
http://www.videofon.com.tr/proximity-kart.aspx?pageID=42&PID=431
http://www.videofon.com.tr/proximity-kart.aspx?pageID=42&PID=431
http://www.videofon.com.tr/proximity-anahtar.aspx?pageID=42&PID=432
http://www.videofon.com.tr/proximity-anahtar.aspx?pageID=42&PID=432
http://www.videofon.com.tr/anten-uzatma-kablosu.aspx?pageID=42&PID=600
http://www.videofon.com.tr/anten-uzatma-kablosu.aspx?pageID=42&PID=600
http://www.videofon.com.tr/ip150-internet-modulu.aspx?pageID=42&PID=1059
http://www.videofon.com.tr/ip150-internet-modulu.aspx?pageID=42&PID=1059
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=%C4%B1pr512&PID=602
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=%C4%B1pr512&PID=602
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=HUB2&PID=616
http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=42&srch=HUB2&PID=616
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ÜRÜN KODU AÇIKLAMA BİRİM FİYAT RESİM

HIRSIZ ALARM SİSTEMİ

RAC2
Magellan konsol ile haberleşmeli arka ışıklı uzaktan kumanda ve access Kart: REM2 ile aynı

özelliklerin yanısıra içinde bulunan Access kart ile geçiş kontrol sistemlerinde kullanılır 
95 $

EG521RS
SCS Stand-alone proximity kart okuyucu ve keypad: İç ortam Proximity kart okuyucu, 6000 kart

kapasitesi, proximity kartla geçiş, proximity kart ve şifreli geçiş olarak çalışır, kapı açma butonu, güvenlik

zonu ve alarm çıkışı, zorlamalı alarm çıkışı, bağımsız olarak çalışır, DC 12 V. 

144 $

EG02
SCS EG-02 / Proximity Kart: Standart proximity kart, kredi kartı boyutlarında ince, şık, beyaz renkli, 64

byte manchester code
4 $

EG03 SCS EG-03 / Proximity Anahtar: Sağlam eskimeyen plastik gövde, şık tasarım, koyu gri renkli 4 $

PS128KW

KDT Kablosuz Dinamik Flaşörlü 128 dB Harici Siren: Horn tipi, metal muhafaza, 6 Led yürüyen ışık,

Dinamik flaşörlü, çift yönlü sabotaj Switch, 20W Hoparlör, 40 mA Akım sarfiyatı, UV Katkılı 2.75mm

kalınlığında gövde, 2 yollu iletişim Rx-Tx Transreceiver, alarm raporu, backup, Menzil : Magellan Konsollar

;35mt., Paneller ve RTX3 ; 70mt.• Enerji girişi 220 V AC 

280 $

SR150

Paradox Kablosuz 100dB Harici Siren: Cihaz üzerinde alıcı-verici, 100dB, yerleşik flaşör ışıkları, UV korumalı

PC/ABS muhafaza ve silikon kaplamalı PCB, 4.5Vdc (3”D”), alkalin pil ve harici besleme girişi, hızlı alarm tepki süresi

(4sn), 3 yönlü tamper switch (vida sökülmesi-kapak çıkartılması- duvardan çıkartılma için), siren test modu, durum ve

sinyal gücü Ledleri, Menzili ortalama 70 mt., pil kullanım çalışma sıcaklığı; -20°C/+50°C, MG5000-5050 ve Spectra

SP (RTX3 ile), pil dahil. 

260 $

SR130

SR130 Paradox Kablosuz 100dB Harici Siren: Cihaz üzerinde alıcı-verici, 100dB, UV korumalı PC/ABS

muhafaza 1.5 Vdc (3''C'') tipi alkalin pille (dahil) ,kontrol paneli ile tam denetimli iletişim 3 yönlü tamper

switch (vida sökülmesi-kapak çıkartılması- duvardan çıkartılma için), Zorlama ve ateş için ayrı alarm

bildirimleri,durum ve sinyal gücü ledleri, menzili ortalama 70 mt., pil kullanım çalışma sıcaklığı: 55ºC -25ºC

, MG5000-5050 ve Spectra (RTX3 ile)(SP4000 hariç) , pil dahil. 

160 $

SR120

Paradox Kablosuz Dahili Siren: Cihaz üzerinde alıcı-verici, 100dB, yerleşik flaşör ışıkları (Kırmızı/Beyaz),

hızlı alarm tepkime süresi (4sn), panel tarafından siren denetimi (Çift yönlü), 2,5 saat led flaşı ile alarm

görüntüleme, çift sabotaj koruması (duvar ve kapak sökülmesine karşı), siren test modu, sinyal gücü ve RF

denetim led'i, 3 ad.1,5V DC alkalin pil dahil, Menzil : 70 mt., Ebatlar:15.2cm x 4.6cm x 10.9cm 

140 $

 PS128K

 6LED'Lİ

KDT Dinamik flaşörlü 128 dB harici siren: Metal muhafaza, 6 Led’li yürüyen ışık, dinamik flaşörlü, horn

tipi, çift yönlü sabotaj switch, 128 dB ses, 20W hoparlör çıkış, + / - tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı, UV

Katkılı, 2.75mm gövde, SMD elektronik board, yüksek aydınlatma (15W Ampul).Akü hariçtir.

64 $

 PS128H

 6LED'Lİ

KDT Dinamik flaşörlü 128 dB harici siren: Metal muhafaza, 6 Led’li yürüyen ışık, dinamik flaşörlü, horn

tipi, çift yönlü sabotaj, switch, 128 dB ses, 20W hoparlör çıkış, + / - tetilkeme, 40 mA akım sarfiyatı, UV

katkılı, 2.75mm gövde, SMD elektronik board, yüksek aydınlatma (15W Ampul). Akü hariçtir.

64 $

 PS128P

 2LED'Lİ

KDT Dinamik flaşörlü çift piezzo harici siren: 2 piezzo, 2 High LED, dinamik flaşörlü, çift yönlü sabotaj

switch, 128 dB ses seviyesi, 20W hoparlör çıkış, + / - tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı, UV katkılı, 2.75mm

kalınlığında gövde, 6V/12V 1.3 Akü ile kullanılır.Akü hariçtir. 

42 $

 PS128P2

  2LED'Lİ

KDT Dinamik flaşörlü çift piezzo harici siren: 2 piezzo, 2 High LED, dinamik flaşörlü, çift yönlü sabotaj

switch, 128 dB ses seviyesi, 20W hoparlör çıkış, + / - tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı, UV katkılı, 2.75mm

kalınlığında gövde, 6V 300mA pil dahildir.

44 $

 PS128P2/G

  2LED'Lİ

KDT Dinamik flaşörlü çift piezzo harici siren: 2 piezzo, 2 High LED, dinamik flaşörlü, çift yönlü sabotaj

switch, 128 dB ses seviyesi, 20W hoparlör çıkış, + / - tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı, UV katkılı, 2.75mm

kalınlığında gövde, 6V 300mA pil dahildir.

44 $

 P128S

6LED'Lİ

KDT Harici sahte siren: Düz yüzey H tipi, 220 V güç girişi, 12 V 1,3 A akü desteği, UV katkılı, 2.75mm

gövde, 6 Led'li yürüyen ışık, elektrik kesintisinde 5 gün çalışabilir, mavi veya kırmızı reflektör camı. 
28 $

PS118
KDT Dahili siren: Piezzo ile 118 dB ses seviyesi, yanıp sönen uyarı ledi, 1 ad.high led flaşör, UV katkılı

2.75mm kalınlığında polykarbonat gövde, SMD elektronik board, 90mA güç sarfiyatı, 12 V ile çalışabilme.
18 $

PS108 ECO
KDT Dahili siren: Piezzo ile 118 dB ses seviyesi, SMD olarak dizayn edilmiş elektronik board, 6-16 V DC

ile çalışabilme, 70 mA akım sarfiyatı.
14 $

RSLD95 SCS Flaşörlü dahili siren: 10 -14 VDC, 110 dB mavi ve kırmızı renklerde 12 $

RSKG03 SCS Piezo siren: 6-12VDC, 105dB, 150mA, 1 ses tonu. 8 $

VDF0613 6V 1.3 AH bakımsız kuru akü. (sirenlerde kullanılır) 8 $

VDF1213 1.3 AH bakımsız kuru akü. (sirenlerde kullanılır) 14 $

VDF1223 2.3 AH bakımsız kuru akü. 22 $

VDF1270 7 AH bakımsız kuru akü. (panellerde ve dinamik sirenlerde kullanılır) 24 $

DAHİLİ VE HARİCİ SİRENLER

KABLOSUZ SİRENLER

P▲R▲DOX & SCS STAND ALONE GEÇİŞ MODÜL VE AKSESUARLARI

11/11
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