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Începând cu 2016 Siel Profiteh lansează în Republica Moldova Security Express Center, distribuție care
permite cumpărarea la preț competitive a oricărui produs necesar sistemelor de Securitate electronică
dintr-o singură sursă, în cel mai scurt timp.

Aplicații
Portofoliul complet de produse garantează

situație sau solicitare. Soluțiile Siel Profiteh se

pot adapta fiecărei soluții atât din punct de vedere tehnic, cât și comercial, cât și
comercial, oferind un control flexibil și funcțional.

Siel Profiteh furnizează echipamente pentru aplicații ca
monitorizare CCTV orașe, clădiri de birouri, centrale
comerciale, bănci, fabrici, insituții guvernamentale,
centre de educație, centre sportive.

www.sielinvest.ro
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Parteneriate de încredere
Experiența în domeniu, performanța obținută și prezența de lungă durată pe piața locală și în România în
distribuția și implimentarea soluțiilor de securitate în complex-la cheie sunt elemente cheie care au consolidat
înființarea SIEL PROFITEH în Republica Moldova.

CUPRINS

Agenția de securitate “Media Security” și Siel Invest au o istorie, care se începe din anul 1993. Relațiile
excelente dezvoltate cu principalii furnizori, care au transferat cunoștințele de asistență... Atstfel, Siel Profiteh
garantează parteneriate de încredere pentru crearea noilor soluții, mai eficiente și mai competitive pentru

DETECŢIE ȘI SEMNALIZARE EFRACŢIE

7 / 60

DETECŢIE ȘI SEMNALIZARE INCENDIU

61/ 110

Dumneavoastră și afacerea Dumneavoastră.

Siel Profiteh gestionează stoc unic, atât din punct de vedere al valorii, cât și al diversității deține peste
2500 de produse, respectiv peste 600.000 de unități, împărțite pe 3 nivele: entry level, mediu și high-end,
clasificate astfel:

Siguranță

Securitate

CONTROL ACCES

111 / 131

SUPRAVEGHERE VIDEO – CCTV

133 / 148

SONORIZARE ȘI CONFERINŢĂ

149 / 154

SFINX BRAND OEM

155 / 160

SUPORT CLIENŢI

161 / 172

Altele conexe



Detecție și Semnalizare



CCTV



Sisteme conferință



Adresare Publică & Evacuare



IP Video



Interfonie



Detecție și Semnalizare



Efracție



Contor Acces



EAS



Pază Perimetrală

Siel PRofiteh destine parteneriate de peste 24 ani cu furnizori din domenii variate de activitate, acoperind
cererea clienților pentru o gamă extinsă de produse conforme cu standarde CE.

Astfel, branduri de renume, din industria de securitate și siguranță din Europa, Asia și America sunt disponibile
în depozitul nostru: MHOUSE, APOLLO, RADIONICS, DETECTION SYSTEMS, READYKEI, BAXALL, EVERFOCUS,
ISS, ITV, RICOM, ALEPH, O&C, MOBOTIX, TELETEK.

The Security Express Center
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Servicii de înaltă clasă
SIEL PROFITEH oferă servicii de excelență la prețuri
competitive. În plus, infrastructura superioară care include
echipamente IT, depozit și flotă auto asigură eficiența
sistemului de distribuție și a personalului dedicat proiectelor
integrate.

Beneficii garantate:
 Livrare rapidă în orice locație din Moldova
 Posibilitatea de a returna echipamentele prin		

sistemul „30 days Money Back Guarantee”
 Cursuri de pregătire în cadrul Academiei de		

Securitate - în spațiile de lucru sunt amenajate		
săli funcționale în care se realizează 12-14		
sesiuni de training
 Suport tehnic profesional
 Asistență post vânzare
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1.

Detecție și Semnalizare
Efracție
1.1 KSENIA
1.1 JABLOTRON
1.2 UTC FIRE & SECURITY
1.3 PYRONIX
1.4 MARS COMMERCE
1.5 OPTEX
1.6 TAKEX
1.7 PULSAR
1.8 AMC ELETTRONICA & ELAN

Catalog Siel 2016 Interior mld.indb 7

30.03.2017 15:05:48

KSENIA
Sistem Securitate IP

Descriere sistem

O nouă viziune a securității
este dată de centralele hibride
Lares . Sistemul este certificat
Grad 3 și îmbină funcționalitatea
dată de mai multe sisteme:
securitate, automatizări, controlul
mediului.
Sistemul oferă posibilitatea
configurării conform cu cerințele
clientului. De la configurarea
numărului de zone, ieșirilor
de comandă, codurilor la
configurarea modurilor de
armare.
Sistemul mai dispune de
intrări și ieșiri analogice. Intrările analogice sunt capabile sa
monitorizeze mai multe niveluri de tensiune cuprins între 0 – 10Vcc.
Astfel face posibil utilizând de exemplu un senzor de vânt la un numit
nivel să informeze(prin mail, sms, apel telefonic sau toate) la alt nivel
să coboare storurile la alt nivel pornească încălzirea, la un altul să
închidă ușa de la garaj și armeze partiția respectivă, acest lucru fiind
făcut automat conform unui scenariu stabilit de dumneavoastră.
Intrările de zone, pot fi configurate NO, NC, single EOL, 2EOL,
3EOL sau configurabilă. Astfel se pot configura pragurile de alarmă,
întrerupere, sabotaj, avarie și zona securizată.
Tastatura ultra-subțire cu tehnologia Cap-Sense oferă convergența
controlului total cu ușurința utilizării. Neavând nicio parte în mișcare
impactul uzurii în timp este minim menținându-și aspectul neschimbat
pe toată perioada utilizării compensat de materialele folosite. Mai
dispune în configurația implicită de fețe de culori diferite pentru
integrarea facilă în design-ul locației.
Pe lângă funcționalitatea îmbunătățită i sau atribuit și alte
facilități: cititor proximitate cu suport NFC și microfon și difuzor pentru
comunicația cu utilizatorul pin intermediul apelurilor telefonice pentru
verificarea audio.
Interfața cu utilizatorul este extinsă și cu ajutorul cititoarelor de
proximitate. Prin intermediul interfeței optice cu cinci culori complet
programabile se pot activa dezactiva ieșiri la anumite culori activarea
unor scenarii de armare dezarmare prin intermediul mini-tag-urilor sau
sistemului NFC de pe telefonul mobil(numai cu telefoanele ce dispun
de tehnologia NFC). Cititoare de proximitate (Volo)mai sunt dotate
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și cu senzor ce detectează îndepărtarea de suprafața de fixare și
senzor seismic pentru situațiile în care sunt lovite sau bruscate.
Controlul la distanță se poate face prin intermediul
telecomenzilor sau interfeței web.
Telecomenzile au comunicația bidirecțională
cu confirmare optică sau și prin vibrație cu
butoane dedicate și configurabile. Interfața
web (numai sistemele cu interfață TCP/IP
inclusă) este accesibilă din browser de pe
orice terminal nefiind nevoie de instalarea
unei aplicații specifice. Sistemul cunoaște
și protocoale DDNS pentru situațiile când
în locație nu este disponibil IP public. Prin
intermediul interfeței TCP/IP se poate controla
sistemul sau configura cu ajutorul aplicației de
management Basis disponibilă în versiuni pentru windows,
linux și mac os. Comunicația este criptată iar toate operațiile sunt
făcute pe baza unei parole valide. Are inclus server de NTP și raportare
la dispecerat prin protocol Ksenia sau SIA DC-09, CID prin intermediul
comunicatorului PSTN sau GSM.
Comunicatorul GSM poate suporta introducerea a două
cartele SIM pentru siguranța comunicației, având posibilitatea
înregistrării până la maxim 400 mesaje vocale incluzând posibilitatea
înregistrării a câte un mesaj pentru fiecare zonă în parte. Mesajele
pot fi înregistrate prin microfonul de la tastatură, microfonul PC-ului,
importând fișiere wave și prin două motoare TTS cu sinteză vocală.
Pe lângă funcționalitatea îmbunătățită i s-au atribuit și alte
facilități: cititor proximitate cu suport HFC microfon și difuzor
pentru comunicația cu utilizatorul pin intermediul apelurilor
telefonice pentru verificarea audio.

www.siel.md
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KSENIA

KSENIA

Sistem Securitate IP

În interfața web se pot vizualiza imagini live de la camerele IP
compatibile(a se verifica lista de compatibilități) sau compatibile
Onvif. Acest lucru este foarte folositor de exemplu când aveți o cameră
la poartă sau la intrarea în casă și cineva sună la sonerie sau interfon,
dumneavoastră accesați interfața web verificați vizual și deschideți sau
nu poarta sau ușa. Este foarte util pentru situațiile în care de exemplu
vine grădinarul să efectueze servicii sau societatea de salubrizare
pentru colectarea gunoiului.
Sistemul fiind hibrid i se pot asocia și elemente care
comunică prin interfața radio. Astfel avem la dispoziție detectori
de mișcare PIR cu și fără imunitate la animale, contacte magnetice
în diferite culori cu și fără intrări auxiliare sirene și elemente de
acționare(relee).
Suprafața acoperită prin comunicația wireless poate fi extinsă
până la 2,6Km(în câmp deschis), folosind ca instrumente repetoare
care nu au nevoie de comunicația cu centrala decât alimentare și
interfețe care au nevoie de conexiunea pe BUS.
Sirenele din sistem sunt dotate cu senzor de temperatura. Astfel
puteți verifica în timp real temperatura din interfața web. Mai puteți
configura un prag pentru care puteți fi informat la atingerea lui,
pe calea pe care o doriți (SMS mail apel telefonic) sau puteți porni
un scenariu care acționează o ieșire armează o partiție etc, puteți
compara temperatura interioară cu cea exterioară și așa mai departe.
Pe lângă senzorul de temperatură inclus mai dispune și de un led

Sistem Securitate IP - Centrale

de putere mare care poate fi aprins (de ex. lumină de urgență) la
temporizarea de intrare problemă de sistem sau la cerere.
Cu o singură centrală cu modul TCP/IP puteți superviza un
centru de calcul servere și proteja la efracție și la incendiu, verifica
temperatura etc., controlabilă din pagina web fără nicio tastatură sau
alte subansamble, doar centrala cu sursa de alimentare conectată la
LAN senzorii și o sirenă eventual. Este suficientă o centrala cu TCP/IP
pentru informarea prin mail și control din pagina web.
Funcțiile macro, permit realizarea unor scenarii, ce alte sisteme nu
pot permite. Folosirea acestora transformă sistemul într-un automat
programabil. Folosirea interfeței Porta permite sistemului interacțiunea
cu sistemele de control al mediului prin protocolul KNX. Astfel sistemul
poate lua informații de la aceste sisteme și pot aplica scenarii
programate de instalator.
Conexiunea dintre centrală și interfața KNX se face prin TCP/IP
nefiind nevoie de conectarea directă la bus-ul sistemului.
Sistemul este nativ IP(versiunea IP). Astfel transmisia de e-mail-uri
conectivitatea limitată pe sesiuni autoblocarea sesiunii sunt facilități
incluse fără a mai adăuga sisteme separate. Conexiunea la interfața
web se poate face http direct sau conexiune securizată https. Pentru
situațiile în care locația din diferite motive nu poate avea IP public
sistemul are integrat și protocolul
DDNS pentru folosirea serviciilor
MHz
respective.
868 868
Frequency Band

Frecvența de lucru a sistemelor este de 868Mhz și comunicația este bidirecțională pentru toate dispozitivele wireless.
Controlul dinamic al puterii de emisie permite conservarea bateriei reflectată în durata mai mare de viață. Astfel dacă
un dispozitiv are semnal puternic(este aproape de un repetor sau AP) puterea de emisie este micșorată consumul
energetic pe timpul comunicației fiind redus.
Senzorii sunt activați odată cu armarea partiției din care fac parte și sunt trecuți în stand-by odată cu dezarmarea
acesteia, evitând confuziile ce pot apărea în funcționalitatea senzorilor alimentați din baterie.
Testul periodic al comunicației (supervizare comunicație) poate fi setat de la 1 minut la ore.
Comunicația cu toate dispozitivele este bidirecțională.

DPMS

Dynamic Power
Management System

Full 2-way Encrypted
Communication

VLBL
Very Long Battery Life

TIPURI DE CENTRALE:

LARES16

LARES16-IP

LARES48

LARES48-IP

LARES128-IP

Numărul maxim de intrări/zone

16

16

48

48

128

Intrări incluse (fixe + programabile)

6+4

6+4

6+4

6+4

6+4

Intrări Analogice

4

4

24

24

40

Ieșiri Analogice

4

4

24

24

40

Numărul maxim de ieșiri OC + relee

16

16

48

48

128

Conexiune ethernet cu management

NU

DA

NU

DA

DA

Port USB

DA

DA

DA

DA

DA

Cutie de metal mică 255×295×80mm

DA

DA

NU

NU

NU

Cutie de metal mare 325×400×90mm

DA

DA

DA

DA

DA

12V – 7Ah

12V – 7Ah

12V – 7Ah

12V – 7Ah

12V – 7Ah

4

4

24

24

40

NU

NU

DA

DA

DA

transceiver duo 16

2

2

NU

NU

NU

Repetor duo

2

2

2

2

2

Tastaturi ergo LCD

8

8

12

12

20

Cititor de proximitate volo / volo-in

8

8

12

12

20

divide BUS izolator/repetor

4

4

6

6

10

imago sirenă exterior pe BUS

8

8

12

12

20

radius sirenă interior pe BUS

8

8

12

12

20

opis sursă auxiliară supervizată

4

4

6

6

10

Sursă de alimentare stabilizată

1,7A/3,0Ah

1,7A/3,0Ah

1,7A/3,0Ah

1,7A/3,0Ah

1,7A/3,0Ah

Tensiunea de lucru

14,2V±1%

14,2V±1%

14,2V±1%

14,2V±1%

14,2V±1%

Consum de curent (max.)

60mA

100mA

60mA

100mA

100mA

Greutate fără baterie și sursă de alimentare (cutie mică)

1,7Kg

1,7Kg

1,7Kg

1,7Kg

1,7Kg

Greutate fără baterie și sursă de alimentare (cutie mare)

2,8Kg

2,8Kg

2,8Kg

2,8Kg

2,8Kg

Baterie de Back-Up
Module extindere auxi/auxi relee
transceiver duo BUS (64)

Temperatura de lucru

-5°C ÷ +55°C / 23°F ÷ 131°F

Software
Management audio

DA

DA

DA

DA

DA

Management video (ONVIF)

NU

DA

NU

DA

DA

Server integrat (WebServer)

NU

DA

NU

DA

DA

Hărți grafice integrate

NU

DA

NU

DA

DA

Partiții controlabile

8

8

12

12

20

Moduri de comutare programabile

16

16

32

32

32

Temporizări

16

16

16

32

32

Program zilnic

DA

DA

DA

DA

DA

Coduri de utilizator

16

16

48

48

128

Transponder-e (mini-Tag-uri)

64

64

64

128

512

Evenimente memorate (log)

1500

1500

1500

1500

1500

Numere de telefon

20

20

50

50

100

Transmitere e-mail

NU

DA

NU

DA

DA

146 €

266 €

287 €

408 €

580 €

Pret
CERTIFICĂRI:
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Europe CE, RoHS, EN50131-3 grade 3
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KSENIA

KSENIA

Module Extensie și Comunicaţie

AUXI

Extensii și Alimentare

DUO UNIVERSAL
Modul extindere 5 intrări/
ieșiri cu conexiune pe
KS-BUS. Tensiune: 13,8dc.
Consum 20mA excluzând
terminalul P și ieșirile. 5
intrări programabile/
5 ieșiri OC 500mA. 1 ieșire
analogică 0-10vdc 20mA
Compatibilitate: lares16,
lares16IP, lares48,
lares48IP, lares128IP

KSI2300000.300

AUXI RELAY
Modul extindere ieșiri
pe KS-BUS. Tensiune:
13,8Vdc. Consum
current: 100mA. Până
la 5 relee programabile
cu contacte de 1A.
Compatibilitate:
lares16, lares16IP,
lares48, lares48IP,
lares128IP

KSI 2300001.300

AUXI 10

Modul wireless cu 2 intrări +
2ieșiri ideal pentru automatizări
în casă pentru aprinderea
luminilor deschiderea ușilor
de garaj coborârea storurilor.
Poate fi utilizat și împreună cu
centralele Lares sau standalone.
Pot fi învățate până la 32 de tele
comenzi diferite. Este construit
la dimensiuni ce îl face perfect
compatibil cu cutiile DIN503. Alimentare: 110‑230VAC 50/60Hz.
Frecvența de operare: 868Mhz.
Distanța de operare: 150 m în
câmp deschis. Intrări: 2 (NO 110230VAC 50/60Hz). Ieșiri: 2 (5A
250VAC 5A 30VDC). Temperatura de operare: -20°÷55°C

KSI2600001.310

DUO / DUO 16

Interfață pentru comunicația
bidirecțională cu elementele
wireless pe frecvența de
868Mhz tehnologie FSK.
Asigură controlul transmisiei
cu tehnologie proprietară
DPMS – Managementul
controlului puterii de emisie
pentru conservarea bateriei
din dispozitive. Protecția
sistemului este asigurată de
comunicația criptată dintre
dispozitive. Compatibilitate
DUO16: lares16, lares16IP.
Compatibilitate DUO: lares16,
lares16IP, lares48, lares48IP,
lares128IP

KSI2600000.310/
KSI2600002.310

AUXI WLS
Modul wireless cu 2 intrări + 2ieșiri ideal pentru
automatizări în casă pentru aprinderea luminilor
deschiderea ușilor de garaj coborârea storurilor.
Poate fi utilizat și împreună cu centralele Lares
sau standalone. Pot fi învățate până la 32 de
telecomenzi diferite. Este construit la dimensiuni
ce îl face perfect compatibil cu cutiile DIN503.
Alimentare: 110‑230VAC 50/60Hz. Frecvența
de operare: 868Mhz. Distanța de operare: 150 m în câmp deschis.
Intrări: 2 (NO 110-230VAC 50/60Hz). Ieșiri: 2 (5A 250VAC 5A 30VDC).
Temperatura de operare: -20°÷55°C

DIVIDE
Divide este un izolator/
repetor al KS-BUS. Realizează
împărțirea în două a BUS-ului
centralei pentru a-l proteja
la distrugerea și sabotajul
acestuia oferindu-i imunitate
mai mare. Mai poate fi utilizat
la extinderea BUS-ului cu
încă 500m. Pentru folosirea în
sistem nu este nevoie de nicio
programare suplimentară.
Cetrala de alarmă detectează
dispozitivele după el în mod
transparent.
Tensiunea de lucru: 13,8Vdc.
Consum: 20mA. 2 terminale
pentru KS-BUS (fără diferență)

KSI2500000.300

OPIS

LARES BIG BOX 1,7A

Opis este un dispozitiv ce
extinde BUS-ul centralei
la încă doua BUS-uri
separate.
Sursa de alimentare
oferă un curent de
1,5Ah pentru cele două
BUS-uri protejate de
o siguranță termică
autoresetabilă. BUS-urile
sunt supervizate de către
centrală privind starea,
consumul, tensinea de
alimentare și încărcarea acumulatorului.
Date tehnice: Acumulator de 18Ah; Tensiunea de operare 12÷15Vcc;
Comsum St-By 50mA maxim 950mA. Curent disponibil pentru
dispozitivele extern: 1,4Ah grad 2 – 200mA grad 3

Cutie mare de metal albă (325 x 400 x 90
mm), cu închidere laterală, suport siguranță
de 2A (inclus) și sursă de alimentare de 1,7A
conectată, pentru centralele lares 48 IP și lares
128 IP. Spațiu pentru acumulator 12V 17Ah

KSI7403117.010

LARES BIG BOX 3A
Cutie mare de metal albă (325 x 400 x 90
mm), cu închidere laterală, suport siguranță
de 2A (inclus) și sursă de alimentare de 3,0A
conectată, pentru centralele lares 48 IP și lares
128 IP. Spațiu pentru acumulator 12V 17Ah

KSI240000.300

KSI7403130.010

LARES SMALL BOX 1,7A

PLASTIC BOX

KSI2300002.300

PORTA
Porta este interfața de control al centralelor
Ksenia prin standardul de comunicație KNX.
Centralele suportate sunt: lares16IP, lares48IP,
lares 128IP. Comunicația cu centrala se face
prin protocol TCP/IP. Alimentare: 12/24Vdc.
Consum: max 150mA. BUS comunicație: KNX.
Interfața eth: RJ45

Modul extindere 10 intrări. Tensiune: 13,8Vdc. Consumul 20mA
excluzând terminalele P1 si P2 e). Până la 10 intrări programabile
EOL. 2 0,5A terminale de alimentare protejate de o siguranță termică
auto restorable. Dimensiunea PCBA: 75 mm x 45 x 20.
Compatibilitate : lares16, lares16IP, lares48, lares48IP, lares128IP

KSI 2300003.300
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Cutie mică de metal
albă (255 x 295 x 85
mm), cu închidere
laterala a ușii, suport
siguranță de 2A
(inclus) și sursă de
alimentare de 1,7A
conectată, pentru
centralele lares 16
și lares 16 IP. Spatiu
pentru acumulator
12V 7Ah

KSI4300000.300

KSI7402117.010

Cutie de plastic
utilă pentru
instalarea
modulelor
auxi, auxi rele,
gemino, pstn,
divide când
nu se poate
face instalarea
acestora în cutii de metal.
Capacul este prevăzut cu tamper
pentru indicarea sabotajului

KSI302000.010

www.siel.md

PLASTIC BOX

Cutie de plastic pentru module
auxiliare (mai puțin auxi 10)
montabilă pe șină DIN (.000).
Cutie de plastic pentru module
auxiliare (inclusiv auxi 10)
montabilă pe șină DIN (.001)

KSI7300000.000/
KSI7300000.001
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KSENIA

KSENIA

Comunicaţie

Interfeţe utilizator

GEMINO BUS

GEMINO / GEMINO 4

Gemino-BUS este
un communicator
GSM/GPRS
bidirectional
pentru centralele
lares. Este ideal
pentru trimiterea și
primirea mesajelor
de la centrala
de alarmă. Cu
gemino-BUS puteți
primi mesajele
de la sistemul
de alarmă prin
intermediul
mesajelor preînregistrate
sau SMS. De
asemena se poate
interacționa cu
sistemul de alarmă
prin intermediul
meniului vocal, din care se pot activa scenarii, verifica starea
sistemului, starea zonelor și chiar bypass-area acestora. Se pot activa
până la 10 scenarii prin trimiterea de SMS către dispozitiv sau se
poate telefona de pe SIM-ul din dispozitiv. Prin intermediul serviciului
de date GPRS se poate controla centrala de oriunde fără a fi nevoie
de un modem dedicat, de pe PC, prin aplicația BASIS, bineînțeles
trebuie să aveți conexiune de internet la acesta
Date tehnice:
 Tensiunea de operare: 96,Vcc÷15Vcc
 Consum: 80mA în St-By, max 250mA în transmisie
 Quad-band (850, 900, 1800 și 1900Mhz)
 Temperatura de operare: -10°C÷55°C, umiditate 95%
 Sistem de transmisie alarme: ATS4
 2 SIM-uri pentru redundanța sistemului
 Antenă internă și conector pentru antenna externă cu detecție și
management
 Management la distanță prin GPRS
 Apel de urgență în cazul defectării centralei de alarmă
 Managementul apelurilor telefonice, cu 400 mesaje
preînregistrate pentru un total de 700 sec. a înregistrărilor

KSI4101000.300

GEMINO ANT 30 /
GEMINO ANT 300

Set auxiliar antenă cu cablu de
30cm / 3m

KSI4800000.300/
KSI4800001.300
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GEMINO USB /
MICRO USB

ERGO
Ergo este o tastatură avansată cu aspect minimalist, discretă și foarte subțire, ce permite
poziționarea în orice interior architectural cu stil, design și inovație. Datorită tehnologiei
“CapSense”, nu are nicio parte în mișcare cum ar fi butoane, membrane, capace de
protecție care sunt aplicabile în majoritatea produselor, pentru protecția la praf, lumina
soarelui sau evitarea contactelor imperfecte. Utilizarea implică atingerea ușoară a
suprafețelor marcate de simboluri grafice, litere și mouse-ul circular într-un mod simplu și
rațional. Este disponibilă în 4 culori: albă, neagră, roșie si gri metalizat. Schimbarea culorii
se face simplu prin scoaterea capacului transparent și înlocuirea foliei interioare, aceasta
fiind incluse în pachetul tastaturii. Tastatura mai poate fi folosită și la programarea comunicatoarelor Gemino, ca alternativă la folosirea PC-ului.

Gemino este un communicator universal GSM/GPRS bidirectional
dezvoltat pentru aplicațiile profesionale de Securitate, flexibilitatea
permițând utilizarea în aplicații de comunicație, industriale și
rezidențiale. Practic este ideal acolo unde nu există linie terestră
de telefonie și se dorește protecția instalațiilor sensibile, cum ar fi
panouri solare, instalări în zone izolate etc.
Poate fi folosit ca back-up la linia telefonică terestră. Emulează și
decodează protocolul Contact ID, include communicator vocal prin
intermediul căruia trimite alarmele ca mesaje vocale, SMS-uri, e-mail
sau monitorizare GPRS prin intermediul protocolului SIA DC-09. De la
distanță de pot controla ieșirile ce pot fi folosite pentru automatizări.
Utilizat ca interfață, controlează in timp real starea liniei telefonice
PSTN: în cazul absenței toate comunicațiile primate pe linie sunt
rutate prin cea simulate, utilizând o ieșire audio de înaltă calitate,
permitând realizarea și primirea apelurilor telefonice.
Date tehnice:
 Tensiunea de operare: 13,8Vdc
 Consum: 80mA în St-By, 100mA în convorbiri vocale, 130mA
convorbiri din linia simulate, 200mA pentru conexiunile GPRS
 Quad-band (850, 900, 1800 și 1900Mhz)
 Temperatura de operare: +5°C÷40°C, umiditate 95%
 2 ieșiri OC incluse pe placă(Gemino)/ 4 iesiri (Gemino 4)
 Linie simulată PSTN: 40V, curent buclă 20mA, ton de linie
programabil, tensiune de apel 120Vac
 Tip linie: DTMF
 Decodare prin semnalele Contact ID 200 de evenimente
 SMS și e-mail max 128 caractere
 Expandabil cu module auxi până la 10 intrări/ieșiri(doar Gemino)
 100 nr de telefon pentru controlul ieșirilor
 Programabil de la PC, cu tastatura ergo sau memorie flash
 Control credit pentru cartelele preplătite

KSI4100010.300/
KSI4100020.300

USB A-A

Caracteristici tehnice:
 LCD 16X2 (arie vizibilă
61X61mm);
 Taste capacitive (CapSense)
cu sensibilitate reglabilă;
 Scroll circular pentru
explorarea ușoară
a meniului;
 Microfon și difuzor integrat
pentru înregistrare și







verificare audio;
Cititor RFID (13,56Mhz) /
NFC integrat distanță de
citire 2cm;
Adresare rapidă și
recunoaștere automată în
system;
Alimentare: 13,8Vdc 15mA
în st-by

Cablu de programare de la PC
(USB) la gemino (micro USB)
1,8m lungime

Adaptor negru USB de la micro
A mamă la A tată

Set cablu programare 1,5m
pentru GSM/GPRS ergo

KSI7501001.000

KSI7501000.020

KSI7500000.000





Ascultare la distanță
Înregistrarea mesajelor
vocale;
Citire RFID/NFC tag pentru
armare, dezarmare activare
scenarii

KSI2100000.300

SUPORT FIXARE

ERGO M

Suport de fixare pe perete pentru
Tastatură ERGO

Tastatura afișaj LCD
cu taste mecanice.
Disponibilă în variantele
alb (.301) și negru (.302)

KSI2100001.300

KSI2100021.30X

ERGO S

ERGO A
Tastatură Multifuncțională
LCD CapSense (Interfață
pentru centrale și/sau modul
GPRS) cu cititor NFC senzor
de temperatură și microfon
incorporate. Disponibilă în
variantele alb (.301) și negru
(.302)

KSI2100030.30X

ERGO CABLE

Funcții:
 Afișează starea sistemului;
 Afișează parametrii de
funcționare (oră, data, nivel
semnal GSM etc);
 Comenzi sistem(armare
parțială, reset, activare ieșiri
etc.);
 Programarea completă a
parametrilor de sistem;

VOLO OUTDOOR
Volo este un cititor de proximitate RFID ce include
și tehnologia NFC(pentru dispozitivele compatibile),
putând fi instalat la exterior, pe perete sau într-o cutie
tip DIN503. Se conectează direct pe bus-ul centralei și
poate fi folosit pentru armare, dezarmare, activarea/
dezactivarea scenariilor și ieșirilor. Dispozitivul are
inclus un led multicolor: roșu, verde, albastru, galben și
alb. Fiecare culoare poate fi asociată unui scenariu sau
unei ieșiri. Prezentând tag-ul sau apropiind telefonul și
așteptând să-și schimbe culoarea dorită apoi îndepartându-l
rezultatul fiind activarea funcției asociate.Este protejat cu un
accelerometru ce ține loc de tamper cu sensibilitate reglabilă

KSI2200000.3XX

Tastatură pentru exterior, tehnologie Soft-Touch
și Bluetooth recomandată pentru control acces
(recunoaștere automată a smartphone-ului fără a
fi nevoie să îl mai scoateți din buzunar, comunicare
criptată), suportă până la 18 coduri și 6 smartphone-uri,
disponibilă în culoarea alb (p/n .301), negru antracit (p/n
.302) sau gri metalizat (p/n .303). În varianta Standalone
utilizabilă pentru control acces (deblocare ușă/poartă/ușă garaj cu cod de
6 cifre sau Bluetooth)

KSI2100030.30X

VOLO INDOOR
Volo-in este un cititor RFID/NFC destinat instării
la interior, cu led multicolor și buzzer pentru
indicație acustică conectat direct pe KS-BUS. Este
folosit pentru activarea/dezactivarea a 5 scenarii
diferite. Construcția sa permite integrarea în
dozele de conexiuni pentru LAN tip RJ45, sau
pentru întreupătoarele de lumină. Acest lucru
face ca cititorul sa îmbine utilitatea cu discreția
integrării în arhitectura locației.
 Cititor de proximitate RFID/
Caracteristici tehnice:
 Tensiunea de lucru: 13,8vdc
NFC @13,56Mhz
 Consum: 30 mA
 Tag-uri suportate: tag Ksenia

KSI2200002.300
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KSENIA

KSENIA

Interfaţa cu utilizatorul

Dispozitive pentru Semnalizare

Interfața cu utilizatorul

de la distanță, prin intermediul internetului. Astfel utilizatorul poate
verifica starea sistemului într-un mod ușor și accesibil, de pe orice
terminal ce dispune de web browser. Acestuia i se pun la dispoziție
toate uneltele necesare atât vizualizării stării zonelor, ieșirilor și a
partițiilor cât și pentru comanda acestora. De asemenea se pot bloca
coduri de utilizator, bypass-a zone, vizualiza evenimente verifica
nivelul semnalului GSM, temperatura interioară si cea exterioară etc.
Starea tuturor zonelor, ieșirilor a partițiilor și a comenzilor date, este
oferită utilizatorului de interfața web în timp real iar comenzile sunt
făcute cu confirmare.
Tot în interfața web se pot încărca planurile nivelului respectiv
cu dispoziția elementelor instalate. În plan se pot adăuga simboluri
cu acțiuni de armare/dezarmare, comandă ieșiri sau vizualizarea
imaginilor de la dispozitive ONVIF. Integrarea cu dispozitive
ONVIF, permite de asemenea, verificarea vizuală de la distanță a
locației, permițând lărgirea serviciilor oferite de sistem. Ksenia oferă
condițiile necesare controlului sistemului de securitate a încălzirii și a
automatizărilor într-un mod sigur ușor și modern.
Ksenia este un sistem de alarmă construit pentru a satisface
cele mai pretențioase cereri ale utilizatorului. Astfel, tastatura prin
designul și utilitatea dovedită, oferă controlul facil al sistemului,
cu meniuri ușor de înțeles. Pentru fiecare utilizator, sistemul
înregistrează acțiunile și în funcție de acestea la introducerea codului
îi sunt sugerate opțiunile cele mai folosite, fără a mai fi nevoie de
căutarea cu ajutorul scroll-jog-ului.
Cu alte cuvinte, sistemul învață de la utilizator și se conformează
creând o “legătură” strânsă ca și cum i-ar înțelege nevoile.
Utilizarea tag-urilor rfid permite schimbarea stării sistemului cu
ușurință. Fiecare tag are un număr unic programat și care nu este
menționat nicăieri fizic pe acesta, sau în programul de administrare,
lucru ce sporește securitatea sistemului. Fiecare cititor RFID din
sistem este capabil să comunice și prin tehnologia NFC(near
field communication). Această tehnologie este deja integrate în
terminalele smart de ultimă generație.
Altfel spus, puteți să schimbați starea sistemului chiar cu
telefonul(telefoane compatibile) dumneavoastră.
Telecomanda reprezintă ce-l mai comod mod de a controla
sistemul cu minim de informații tehnice.
Opera oferă interacțiunea bidirecțională cu sistemul permițând
utilizatorului atât confirmarea efectuării comenzilor cât și verificarea
stării acestuia. Confirmarea optică a comenzilor poate fi dublată prin
vibrație, funcție foarte utilă și practică în același timp. Fiecare buton
este marcat cu un simbol intuitiv cu privire la acțiunea lui.
Interfața web o completează pe cea fizică, reprezentată de
tastatură, telecomandă și tag, realizând conectivitatea cu sistemul
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RADIUS BUS
Radius-BUS este o sirenă de interior
cu conexiune pe KS-BUS compatibilă
cu centralele lares. Pe lângă designul
deosebit, ce o face discretă în aproape
orice interior, mai este dotată cu
un led de putere ce poate fi folosit
ca lumina de urgență sau pentru a
lumina spațiul respectiv de exemplu pe
perioada temporizării la intrare. Funcționalitatea este largită și prin
intermediul unui termometru electronic inclus, cu prag configurabil.
Acesta măsoară temperatura mediului în care este instalată sirena
și este afișată la cerere atât pe tastatura LCD cât și în web serverul centralei(versiunile cu IP). Pragului de temperatură respectiv, I
se poate asocia informări (sms, apel, e-mail)sau acțiuni automate
scenario sau ieșiri. Încărcarea cât și verificarea stării acumulatorului
intern este facută automat de către procesor și raportată pe KS-BUS

RADIUS

Sirena universală Radius de
interior poate fi folosită în
combinație cu orice sistem de
alarmă punând la dispoziție
intrări de comandă pentru
avertizare luminousă și acustică.
Certificat EN 50131 Grade 3

KSI6100000.310

RADIUS BATT /
IMAGO BATT

Baterie 7,4 Vdc-850 mAh
Lithium-Ion pentru sirenele
de interior radius indoorsiren
și pentru repetorul duo wls /
Baterie 6Vdc-1,2Ah Acid-Lead
pentru sirenele de exterior imago

KSI7207008.000
/ KSI726012.000

KSI61001000.310

IMAGO BUS

IMAGO

Sirenă universală autoalimentată.
Carcasă interioară metalică,
carcasă exterioară din policarbonat
cu duritate crescută. Are 3
intrări auto-sensing pentru
declanșare sunet și flash și două
tamper‑uri pentru carcasă și fixare,
monitorizare acumulator. Carcasă
albă cu lumină portocalie, roșie sau
albstră. Certificat EN50131 Grade 3

KSI6300000.31X/
KSI6300000.33X

CAPACE PENTRU
SIRENELE IMAGO

Capace pentru sirenele de
exterior în diverse culori :
KSI6901000.340 - bej
KSI6901000.350 - verde deschis
KSI6901000.360 - maro
KSI6901000.370 - albastru

KSI6901000.3XX

Imago-BUS este o sirenă de exterior destinată să funcționeze în
comunicație directă cu centralele lares prin intermediul KS-BUS,
oferind avertizare acustică cât și luminoasă la evenimentele din
sistem programate. Sirena este construită din materiale de cea mai
bună calitate ce-i conferă rezistență mecanică și fiabilitate crescută
pe toată perioada utilizării. Sirena este detectată de sistem prin
scanarea bus-ului și poate fi înrolată fie prin introducerea serialului
de la tastatură fie prin utilizarea aplicației Basis. Pe lângă calitățile
mecanice mai este dotată cu un termometru de precizie cu prag
configurabil foarte eficient și precis pentru indicarea temperaturii
externe. Datorită pragului configurabil se pot crea scenarii ce pot fi
pornite la atingerea acestuia. Materialul folosit la construcția sirenei
este policarbonatul (dublat la interior de un capac din tablă groasă
pentru creșterea rezistenței mecanice), care ajută la păstrarea
culorii la expunerile prelungite la raze UV și temperaturi scăzute,
neschimbându-și culoarea odată cu trecerea vremii. Protecția este
asigurată atât la deschiderea capacului cât și la îndepărtarea de
suprafața de fixare, prin intermediul unor tampere. Sirena este
disponibilă cu filtru (portocaliu, roșu și albastru) și capac în mai multe
culori pentru a nu crea diferențe de culoare fațadei locației. Certificat
EN50131 Grade 3

Imago WLS, sirenă de exterior wireless
ce permite instalarea în locațiile unde
nu se pot trage cabluri oferind aceleași
facilități ca și o sirenă conectata pe KS-BUS.
Comunicația cu centrala lares se face
prin comunicație radio bidirecțională pe
frecvența de 868Mhz la o distanță maximă
de 300m în camp deschis. Senzorul de
temperatură are pragurile configurabile
putând fi și activat/dezactivat. Sirena poate
funcționa pe baterie(7,5V-8Ah) fără alimentare locală sau cu acumulator
de 6V-1,2Ah cu alimentare locală. Dacă se optează pentru alimentarea
exclusivă din baterie, la o activare de 4 ori pe zi, supervizarea la 5 min și o
alarmă lunară de 5 min, durata de viață așteptată este de 3 ani. Bateriei
i se reduce dramatic durata de viață la temperaturi de sub -5°C

KSI6301000.31X/ KSI6301000.33X

KSI6401000.31X/ KSI6401000.33X

IMAGO WLS
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KSENIA

KSENIA

Detecţie mișcare

UNUM /
UNUM PET

Unum este un detector PIR de
mișcare ce oferă siguranță în
exploatare fără riscul alarmelor
false. Lentila este integrată
în capacul frontal folosind
tehnologia E.L.T.(Embedded
Lens Technology). Un modern
DSP ASIC(patent pending)
convertește semnalul furnizat de
detectorul de infraroșu, într-un
semnal digital prelucrat pentru a
oferi siguranță în funcționare și
stabilitate.
Varianta cu imunitate la animale
permite prezența animalelor
sub 10 Kg fără să fie detectate.
Calibrarea detectorului este
făcută din fabrică pentru a
realiza diferența dintre animal și
om. Distanța de detecție maximă
este de 12m la un unghi de 45°

UNUM DUAL /
UNUM DUAL PET /
UNUM DUAL AM
Unum Dual
include două
tehnologii
de detecție a
mișcării: un
detector PIR
de mișcare și
un detector
cu microunde
bazat pe efectul Doppler.
Semnalele de la ambii senzori
sunt analizate împreună pentru
a elimina alarmele false și pentru
a crește detecția intruziunii.
Mișcările constante (ca ale
ventilatoarelor) sunt defazate, iar
semnalele generate de tuburile
fluorescente sunt îndepărtate
digital. Lentila este integrată
în capacul frontal folosind
tehnologia E.L.T.(Embedded Lens
Technology). Unum dual AM
mai are adăugată și tehnologia
antimasking. Pentru detectorul
de antimasking este pusă la
dispoziție o ieșire separată, și
un jumper pentru activarea/
dezactivarea acestuia. Detectorul
cu microunde are sensibilitatea
reglabilă între 20% și 100%.
Imunitatea la lumină albă a
detectorului este până la 6500 lux.

KSI61001000.310

KSI5102000.300/
KSI5102100.300/
KSI5102110.300

VELUM

VELUM KIT

Detector
de mișcare
tehnologie
duală de
interior
velum
distanță
6 m lentilă
cortină
culoare
albă.
Disponibil
și pe
culoarea verde și maro

KSI5112000.301

Carcasă de culoare maro
(.304) sau verde (.305) pentru
detetectorii de mișcare velum

KSI5900002.30X

Detectori Wireless

IANITOR KIT

Suport ajustabil pentru toți senzorii
de exterior din seria ianitor

UNUM KIT

Suport ajustabil pentru toți senzorii
de interior din seria unum

KSI61001000.310

CONTACT
MAGNETIC METALIC
ANTIMASKING

CONTACT
MAGNETIC ÎNGROPAT
ANTIMASKING

MAGNET
NEODIUM GUMAT

Contact magnetic aplicabil,
protecție antimasking,
construcție compactă, carcasă
din ABS, cu rezistente EOL
integrate pentru sistemele
Ksenia, disponibil în culoarile
alb (KSI5CLS-TW.2CW) și maro
(KSI5CLS-TW.2CWN)

Contact magnetic îngropat, cu
regleta, protecție antimasking,
construcție compactă, cu
rezistente EOL integrate pentru
sistemele Ksenia, disponibil în
culorile alb (KSI5CLR-TW.0TW)
și maro(KSI5CLR-TW.0TN)

Magnet de neodium gumat,
disponibil în culorile alb
(KSI5CLR-MG.00W) și maro
(KSI5CLR-MG.00N)

KSI5CLH111.000

KSI5CLS-TW.2CW/
KSI5CLS-TW.2CWN

KSI5CLR-TW.0TW/
KSI5CLR-TW.0TN

KSI5CLR-MG.00W/
KSI5CLR-MG.00N

MAGNET
NEODIUM
ÎNGROPAT CU
ADAPTOR

MAGNET
NEODIUM
ÎNGROPAT CU
ADAPTOR

CONTACT
MAGNETIC
ANTIMASKING

IANITOR
Ianitor este un detector professional creat folosind
cele mai noi tehnologii și componente. Include trei
tehnologii două ce detectează mișcarea (unul cu
microunde unul cu detector PIR) și un detector PIR
dubla frecvență, ce detectează mișcarea direcțională a
obiectelor ce se leagănă(mișcarea copacilor plantelor).
Semnalele celor două sisteme sunt evaluate de un
algoritm proprietar ce rejectează condițiile ce provoacă
alarmele false în timp ce detectează intrușii. Include
tehnologiile ce elimină semnalele repetitive generate
de motoare sau elemente electromagnetice în mișcare
sau a becurilor cu descărcare în gaze. Funcția de anitimasking este analizată prin prisma alterării echilibrului dintre semnalele
primite de la senzorul PIR și cel cu microunde pentru a minimiza efectul
generat de obiectele în continuă mișcare asupra microundelor. A doua
analiză este bazată pe supervizarea suprafeței până la 1 metru în fața
senzorului. Cu alte cuvinte o persoană ce pătrunde în zona de siguranță va
declanșa alarma de anti-masking. Această funcție nu poate fi dezactivată.
Distanța maximă de detecție este 15m la un unghi de 45°

KSI5303010.300

VELUM AM DT

Velum AM DT este un senzor de
mișcare cu dublă tehnologie (IR și
MW), lentilă tip cortină ce poate fi
utilizat la exterior cât și la interior.
Datorită dublei tehnologii rata
alarmelor false este redusă la minim.
Include și suporți de fixare pentru
diferite metode de prindere.
Date tehnice:
Alimentare: 12V standard de max
13,4V / Senzor IR: Element dual /
Frecveta de operare MW: 24.125Ghz
/ Temperatură de operare: -20 ° C, +

55 ° C. / Sabotaj deschidere carcasă
microswitch, sabotaj înlăturare de pe
suprafața de fixare accelerometru. /
Analiza antimasking: Activarea prin
comutator DIP / LED-uri indicatoare:
rgb în cinci culori, pot fi dezactivate
prin comutator DIP. / Immunitate
RFI/EMI: 20 V/m, 10-1000 MHz;10
V/m, 1-2 Ghz. / Imunitate la lumină
albă : 6500 lux. / Gama de detectare:
de la 0,30m la 12m. / Material
carcasă și suporti fixare : ABS. /
Dimensiuni: 38 x 129 x 40 mm (L x H
x P). / Cu suport de perete: 45 x 129
x 40 mm. / Greutate: 90g. / Protecție:
IP54. / Culoare: gri. / rezistență EOL
încorporată de 10 kOhm integrată
pe PCB (se activează/dezactivează
din microswitch)

Contact magnetic aplicabil,
profesional, protecție
antimasking, construcție
compactă, carcasă din aluminiu
anodizat, protecție din inox
pentru cablu (50 cm), cu
rezistente EOL integrate pentru
sistemele Ksenia, certificare
EN50131-2-6 Grade 3

Magnet de neodium cu adaptor
pentru ușile de aluminiu și
PVC, disponibil în culorile alb
(KSI5CLR-AL.00W) și maro
(KSI5CLR-AL.00N)

Magnet de neodium cu adaptor
pentru ușile de oțel, disponibil în
culorile alb (KSI5CLR-BL.00W) și
maro (KSI5CLR-BL.00N)

KSI5CLR-AL.00W/
KSI5CLR-AL.00N

KSI5CLR-BL.00W/
KSI5CLR-BL.00N

NEBULA MESH/ NEBULA GLASS

Seria de detectori Nebula asigură detecția optică a fumului provocat
de incendii, respectând standardele EN14604:2005. Sunt două
versiuni, una argintie asemănătoare boxelor de tavan și una cu geam
rotund, ambele au led roșu pentru indicarea alarmei. Se alimentează
dintr-o barerie de 9V și se poate transforma în detector fără fir
conectându-se interfața radio. Senzorii au inclusă bateria. Durata
așteptată de viață a bateriei este de până la 10 ani

KSF5100001.003/KSF5100001.001

KSI5302010.303
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KSENIA

KSENIA

Detecţie mișcare

NEBULA MESH / NEBULA GLASS STAND ALONE

Detectori Wireless

INTERFATA WLS PENTRU DETECTORII
NEBULA MESH / NEBULA GLASS
Interfată radio bidirectionala pentru
detectorii de fum NEBULA MESH /
NEBULA GLASS STAND ALONE.
Se instaleaza intr-un spatiu dedicat
din interiorul detectorului special
creat pentru aceasta interfata fara a
afecta designul si gabaritul acestuia.
Frecvență de operare / 868 MHz

Consum in stand-by / ≤ 20 μA
Raza de operare radio in camp deschis / 350 m max
Seria de detectori Nebula asigură detecția optică a fumului provocat
de incendii, respectând standardele EN14604:2005. Sunt două
versiuni, una argintie asemănătoare boxelor de tavan și una cu geam
rotund, ambele au led roșu pentru indicarea alarmei. Se alimentează
dintr-o barerie de 9V, functioneaza ca detector standalone cu
alarmare locala și se poate transforma în detector wireless pentru
centralele Lares prin conectarea interfeței radio KSI5003000.300
in interiorul detectorului intr-un spatiu dedicat. Senzorii au inclusă
bateria. Durata estimata de viață a bateriei este de până la 10 ani

Magnet de neodium gumat,
disponibil în culorile alb
(KSI5CLR-MG.00W) și maro
(KSI5CLR-MG.00N).

KSI5002000.30X

KSI5003000.300.

VELUM WLS

OPERA
Opera este o telecomandă
cu un design minimalist și
ergonomic. Comunicația
bidirecțională permite
programarea a 7 scenarii
diferite. Mai poate indica la
cerere starea sitemului: armat
total, stay sau dezarmat.
Activarea optică a scenariilor
poate fi dublată de indicarea
prin vibrație. Raza de acțiune a telecomenzii este de aproximativ
300m în camp deschis. Include de asemenea controlul dinanic al
puterii de emisie pentru optimizarea consumului de energie din
baterie. Este disponibilă în patru culori: alb (.001), negru (.002), gri
(.003) și roșu (.008).

KSI5402010.303

KSI770000.00X

UNUM WLS

UNUM WLS
Contact magnetic aplicabil, protecție
antimasking, construcție compactă,
carcasă din ABS, cu rezistente EOL
integrate pentru sistemele Ksenia,
disponibil în culoarile alb (KSI5CLSTW.2CW) și maro (KSI5CLS-TW.2CWN).
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Nanus poli este
un micro contact
magnetic fără fir pe
frecvența de 868Mhz
având communicate
bidirecțională cu
centrala de alarmă ce integrează
tehnologia DPMS pentru comunicație
și posibilitatea programării supervizării
comunicației de la 1 min la 24min.
Implicit este stabilită la 5 minute.
Senzorul este disponibil în maimulte
culori: alb, maro și gri. Durata de viață
a bateriei este maxim 3 ani. Culorile
alb (301), gri (303) și maro (304).

KSI5002000.30X

Centrală Lares wireless,
compactă, cu tastatură
Ergo S culoare albă (.331)
sau neagră (.332) sau fără
tastatură(.330)
Specificații tehnice: 96 zone
wireless +4 intrări cablate,
4 partiții, 16 iesiri wls +2
cablate / Transmitator
wireless integrat pe placă
/ Posibilitate de adaugare
communicator GSM-GPRS sau Pontis / Tastatură cu soft-touch, cu
audio bidirectional, cititor de proximitate și sensor de temperatură cu
thermostat programabil / Sirenă internă. Grad 2 de Securitate EN50131

KSI0096000.331/ KSI0096000.332/ KSI0096000.330

ERGO WLS
Tastatură Ergo WLS, aceleași
caracteristici ca tastatura
Ergo M, comunică wireless
cu centralele Lares 96-IP,
disponibilă în culoarea albă
(KSI2100022.301) sau neagră
(KSI2100022.302)

KSI2100022.301/ KSI2100022.302

KSI0096001.331

COMUNICATOR
PSTN

DOCKING STATION
FOR ERGO WLS
Docking
station
pentru
tastatura
Ergo
WLS, se
monteaza
pe perete
și se

Contact magnetic îngropat, cu regleta,
protecție antimasking, construcție
compactă, cu rezistente EOL integrate
pentru sistemele Ksenia, disponibil
în culorile alb (KSI5CLR-TW.0TW) și
maro(KSI5CLR-TW.0TN).

KSI5201100.300

CENTRALĂ COMPACTĂ LARES WLS 96-IP

Kit centrala wireless Lares
96-IP, cu GSM-GPRS
integrat și tastatură Ergo S
Kitul vine insoțit de: 1
detector de mișcare Unum
WLS, 1 contact magnetic
WLS Poli, 1 modul Auxi
WLS cu 2 intrări si 2 ieșiri,
Include aplicația Ksenia
PRO pentru instalator și
aplicația Lares WLS pentru
utilizator. Grad 2 de Securitate EN50131

Modul communicator PSTN
pentru centralele Lares96-IP.

KSI5201000.300

NANUS POLI RF

KIT LARES WLS 96-IP

KSF5300001.001/KSF5300001.001

Contact magnetic aplicabil, protecție antimasking, construcție
compactă, carcasă din ABS, cu rezistente EOL integrate pentru
sistemele Ksenia, disponibil în culoarile alb (KSI5CLS-TW.2CW) și
maro (KSI5CLS-TW.2CWN)

POLI RF

KSI4200001.300

alimentează local.
În momentul conectării la
docking station, tastatura
încarcă bacteria internă și este
conectată pe BUS-ul de date la
centrală.

KSI2100023.303

COMUNICATOR
GSM-GPRS

Contact magnetic aplicabil,
protecție antimasking,
construcție compactă, carcasă
din ABS, cu rezistente EOL
integrate pentru sistemele
Ksenia, disponibil în culoarile
alb (KSI5CLS-TW.2CW) și maro
(KSI5CLS-TW.2CWN).

KSI4102000.300

www.siel.md

ANTENA PENTRU
COMUNICATOR GSMGPRS

Antenă pentru comunicator
GSM-GPRS pentru centralele
Lares96-IP.

KSI4800002.300
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KSENIA

Soft Centralizare

Networking & Video

Vigilo

Vigilo este un dispozitiv
folosit pentru centralizarea
evenimentelor primite
de la centralele Lares și a
comunicatoarelor GSM/
GPRS Gemino utilizând
protocolul proprietar Ksenia.
Prin intermediul conexiunii
LAN (TCP/IP) primește de
la dispozitivele instalate în
teren informațiile de armare,
dezarmare probleme alarme
etc. Aplicația care stă la baza
dispozitivului a fost creată
astfel încât să fie foarte simplă
intuitivă și ușor de utilizat. A
nu se confunda cu aplicațiile
pentru monitorizarea sistemelor
de securitate (CMS dispecerate).
Vigilo oferă trei niveluri de
autoritate: instalator, utilizator
și operator. Nu necesită vreo
aplicație pentru instalare ci, se
accesează din browser, unde
este indicată starea sistemelor.
Cu alte cuvinte se poate accesa
de pe majoritatea sistemelor de
operare: windows, android, IOS
linux etc.
Sunt două variante
disponibile: Basic care permite
centralizarea evenimentelor
de la maxim 50 de dispozitive
si „vigilo PRO“ care permite
până la 500. Pe langă starea
sistemelor oferă și localizarea
geografică prin intermediul
serviciului Google Maps.

Atunci când o alarmă porneste, dispozitivul N&V poate trimite e-mail-uri cu imagini de pe camerele de supraveghere la
rezoluția dorită.

Date tehnice:
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Managementul in rețea(dispecerat, PC sau aplicatie mobile) a centralelor de alarma Lares de la 2 pana la 8 centrale si supraveghere video.
Ksenia Lares N & V este un sistem de monitorizare video pentru sectorul comercial/industral cat si pentru mediul rezidential. Este cel mai
flexibil și scalabil sistem. Daca e nevoie de mai multe zone de Securitate se pot integra mai multe centrale Lares 128IP in retea putand ajunge
pana la 300, 500 sau chiar mai multe zone. Se pot adauga dispositive in retea chiar daca acestea sunt locale sau in alt oraș si se pot comanda
dintr-un dispecerat/centru de comanda și/sau de pe smartphone prin intermediul aplicatiei mobile (Android sau iOS) sau browser-ul de internet
(Firefox).

Ksenia Lares N & V integrează orice marcă de camera(protocol ONVIF), inclusiv camere IP Ksenia seria Cube si Bullet. Este
compatibil cu protocolul ONVIF și poate fi vizualizată prin intermediul browser-ului , prin intermediul PC-ului și smartphoneului, tabletei prin intermediul aplicatiei mobile. Acest lucru asigură utilizarea si gestionarea de la distanță a sistemului.
Ksenia Lares N&V poate administra până la 35 de camere, IP sau analogice, de la orice producător(protocol ONVIF).
În cazul în care se doreste extinderea la un număr mai mare de camere este posibil să se conecteze pana la 3 lares N & V,
obținându -se pana la 105 camere IP.

Structura organizatorică
oferă trei secțiuni:
 Alerte, secțiunea
dedicată doar
evenimentelor care
au fost programate ca
fiind prioritare
 Evenimente, secțiune
dedicate primirii
tuturor evenimentelor
inclusive cele tehnice
Hărți, toate sistemele
conectate sunt localizate pe
hartă, ce ajută instalatorul să
aleagă ce-l mai scurt traseu
pentru intervenție în funcție de
prioritate

22

Networking & Video

CPU/Intel®Atom™ D525 1.8GHz 1024 KB CPU
Cache
RAM / 2048 MB DDR3-800 So-DIMM
Hard Disk / 320 GB SATA 2.5’’ Hard Driver
Graphic Board / 512 MB NVIDIA® ION™ 2
LAN / 10/100/1000 Mbps Built-in Ethernet
Wireless / 802.11b/g/n Built-in Wireless
Network
I/O / 1 x HDMI Port
1 x VGA(D-sub) Port
1 x RJ-45 Gigabit Lan
4 x USB 2.0 Port
1 x Audio-in
1 x Line-out
Power Supply / 65 W AC 100~240V 50/60Hz,
DC 19V~3.42A
Dimensiuni / 19.3 x 14.8 x 2.2 cm (h x s x d)
Greutate / 530 g

www.siel.md
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KSENIA

Interfaţă Programare

LARES N&V-MDA

Pachet software de video
analiza avansată , ideal pentru
utilizarea în mediul exterior.
Licență pentru o singură
camera.

KSV0021000.300

LARES N&V-NM

Interfaţă Programare

LARES N&V-ATA

LARES N&V-PL

Pachet software pentru
recunoastere placute
inmatriculare(LPR). Licență
pentru o singură camera.

Pachet software pentru
detectare / repozitionare / pană
de electricitate / zone moarte
ale camerei. Licență pentru o
singură cameră.

KSV0021002.300

KSV0021001.300

LARES N&V-GM

BASIS

Pachet software pentru
activarea vizualizarii camerei si
informatiilor corelate planurilor
cladirilor cu mai multe nivele.

KSV0021003.300

CUBE CAMERA
-

Dispozitiv pentru a conecta un
monitor suplimentar pentru
lares N & V, ieșire VGA sau
HDMI. Afișare max. 16 camere.

KSV0023000.300

Camera Ksenia Cube este o camera
de supraveghere video de interior cu
senzor CMOS de 1.3 MP în HD (PoE).
Date tehnice

-

Sursă de alimentare PoE
Rezoluția (1280x960)
senzor infraroșu pasiv (PIR)
3D DNR & DWDR & BLC
Microfon și difuzor, incorporate
Capacitate infraroșu: până la 10 m

CAMERA IP
Ksenia Bullet Camera este o
camera de supraveghere de
exterior cu senzor CMOS de 1.3
MP HD

Camera IP de exterior / interior cu
senzor CMOS de 3 MP HD PoE

KSV0010113.300
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Introducere în programare

KSV0010013.300

BULLET CAMERA

DATE TEHNICE
- Sursă de alimentare PoE
- Rezoluția (1280x960)
- 3D DNR & DWDR & BLC
- Capacitate infraroșu: până la

Vedere de noapte / zi
- SD / SDHC / SDXC memorie card
64 GB
- WiFi (conexiune WPS)
- Dimensiuni: 181.3 x 66 mm x19.5

Basis este aplicația ce permite programarea,
diagnosticarea sistemelor de alarmă și a comunicatoarelor
produse de Ksenia Security. Aplicația este disponibilă
pentru sistemele de operare Windows, Linux, Solaris și
IOS. Interfața oferă toate opțiunile necesare configurării
sistemelor. Mai este dotată și cu un detector de dispozitive
Plug&Play pentru o ușoară intrare în comunicație cu
acestea.
Structura aplicației este modulară, permițând
actualizarea fiecărui modul independent. După ce a fost
instalată, aplicația se actualizează automat fără nici
o intervenție din partea utilizatorului. Interfața grafică
permite controlul multor caracteristici ale sistemului într-un
mod simplu și ușor de înțeles.
Basis este platforma universală pentru sistemele de
securitate Ksenia și este creat astfel încât să fie compatibil
atat cu modelele mai noi cât și cu cele mai vechi.
Crearea unui client nou se face prin intermediul
unor succesiuni de ferestre cu opțiuni, permițând
programatorului atât alegerea unor configurații prestabilite
cât și accesul la configurarea totală a tuturor elementelor
din sistem.
După ce s-a scanat KS-BUS cu aplicația, toate
dispozitivele vor fi listate în secțiunea „Periferals“ cu
numărul de serie intern. Selectând fiecare dispozit iv în
parte vom avea acces la setările interne ale acestuia

30 m
- Vedere de noapte / zi
- Dimensiuni: 139,2 x 79,6 x
60,5 mm

DATE TEHNICE
- Senzorul de imagine CMOS de
1/3 „scanare progresivă 3Megapixel
- Pixeli efectivi 2048 (H) ‚1536 (V)
- Sistem de scanare progresivă
- Max. LED-uri IR Lungime 30m
- Zi / noapte Auto (ICR) / Color / B /
W
- Controlul amplificării Auto /
Manual
- reducere a zgomotului 3D
- Mascare confidențialitate de
până la 4 zone

KSV0010130.300

- Obiectiv
- Unghiul de vizualizare H: 81 ° (92
° / 55 °)
- Obiectiv fix
- Compresie H.264 / H.264H /
H.264B / MJPEG
- Rezoluția 3M (2048 x 1536) /
3M (2304 x 1296) / 1080P (1920
× 1080) / 720P (1280 × 720) / D1
(704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x
288/352 x 240)
- Compatibilitate ONVIF, CGI
- Max. Acces utilizator 20 utilizatori
- Smart Phone iPhone, iPad,
Android, Windows Phone
- Interfață auxiliară
- Sursa de alimentare DC12V, PoE
(802.3af)
- Consum de energie <4.7W (IR)
- Mediul de lucru -30 ° C ~ + 60 ° C,
mai puțin de 95% RH
- Grad de protecție IP67
- Dimensiuni ø70mm × 165mm
- greutate 0.38 kg

De la disponibilitatea hardware a
porturilor pe dispozitive până la configurarea
tipului de zonă (single EOL, double EOL,
triple EOL) și chiar configurarea pragurilor
individuale și a evenimentelor, configurând
valorile rezistențelor, sistemul poate fi folosit
ca înlocuitor al unui sistem mai vechi oferind
puterea interfeței de control WEB și KNX
fără a inlocui senzorii sau a interveni asupra
conexiunilor. Astfel, fără intervenții majore

se ajunge la un sistem puternic și modern
controlabil integral și cu posibilități de
extindere. Practic sistemul este un automat
programabil ce are ca dispozitive periferice
expandoare, cititoare de card, interfața KNX,
sirenele cu termometru încorporat și partea
de comunicație LAN(versiunile cu IP) și GSM/
GPRS. Evenimentele și modul de funcționare
al fiecărui dispozitiv se face individual
neexistând nimic prestabilit. Astfel este

www.siel.md

asigurată flexibilitatea maximă răspunzând
aproape total cerințelor celor mai pretențioși
clienți.
În sistem sunt disponibile porturi
analogice de intrare cât și de ieșire. Porturilor
analogice de intrare li se pot aloca 5
praguri cuprinse în intervalul 0÷10V pentru
informare, comandă, scenarii sau pornirea
acțiunilor automate(armare, dezarmare,
temporizare etc.).
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KSENIA

JABLOTRON

Interfaţă Programare

Descriere Sistem

De exemplu, putem conecta un senzor de vânt pe o intrare analogică. Senzorii
de vânt generează o tensiune la ieșire direct proporțională cu viteza vântului într-un
anumit interval. Astfel să presupunem că la 2Vcc viteza vântului este de 30Km/h. La
această viteză programăm sistemul să închidă automat ușa de la garaj dacă nu este
închisă deja și să coboare storurile de la ferestre pe partea expusă vântului pentru a
evita pătrunderea prafului în aceste spații și în același timp să fie informat clientul prin
email. La o viteză mai mare să zicem 60Km/h(aprox. 4Vcc) să fie acoperită piscina și
așa mai departe. În același mod se pot folosi ieșirile de comandă analogice. Astfel se
pot comanda dispozitive tip dimmer în 25 de praguri. Pentru disponibilitatea intrărilor/
ieșirilor analogice consultați documentația
Totodată li se pot asocial adrese de mail, numere de telefon care să fie
apelate, sms-uri concomitent cu acționarea unor timere sau ieșiri. Pe lângă
o acțiune directă, se pot asocia funcții cum ar fi resetarea memoriei de
alarmă sau chiar să oprească sirena. Aceste funcții se pot programa pentru
fiecare cititor din sistem individual. Bineînțeles poate fi folosit ca și un cititor
de control acces simplu folosind tag-urile compatibile sau dispozitive cu
tehnologie NFC pentru autentificare.
Cititoarele sunt disponibile în două culori: alb și negru. Totodată cititorul
este disponibil în două forme: aplicat cu și fără ornament și ce-l ce poate
fi introdus spațiile pentru întrerupătoarele de lumină, devenind invizibil,
nefiind în notă discordantă designului locației
Cititoarele RFID sunt dotate cu 5 culori ale luminii programabile.
Acestor culori li se pot asocia scenarii. Fiecare scenariu execută o
acțiune programată. Structura unui sistem de alarmă clasic este
de obicei făcută pe zone și partiții. Se pot arma partițiile dorite
în funcție de dorința utilizatorului. Astfel avem armarea totală a
tuturor partițiilor și armarea individuală a partițiilor sau a unui grup
de partiții. Complicația apare în momentul în care utilizatorul are
un număr mare de partiții, deoarece trebuie să știe clar delimitarea
fiecareia. Acest lucru complică utilizarea sistemului.
Ksenia introduce termenul de „Moduri de armare“ (Arming
modes). În funcție de modul de armare ales partițiile vor fi activate
sau nu conform scenariului dorit. În situația când se dorește armarea
totală a sistemului, este clar, zonele de intrare/ieșire vor respecta
temporizările programate în sistem cele instantanee vor genera alarmă
instantanee la violarea lor etc. dar când se dorește un alt mod de
armare caracteristicile zonelor se vor modifica conform necesităților.
De exemplu presupunem că avem o partiție perimetrală și
una interioară. Într-o partiție putem avea
atât senzori temporizați cât și senzori cu
reacție instantanee sau cu urmărire și așa
mai departe. În momentul în care suntem
acasă dorim ca partiția perimetrală să fie
armată instantaneu, atenție nu ne referim
la temporizarea la armare, ci, toți senzorii
(care sunt cu reacție temporizată) să nu mai
aibă temporizarea declarată din sistem ci pur
și simplu să genereze alarmă instantanee.
Astfel configurăm pentru modul de armare
dorit pentru partiția respectivă modificând
comportamentul senzorilor din partițiile care
fac parte să fie cu reacție instantanee chiar
dacă ei au fost declarați ca fiind de intrare/
ieșire cu temporizările respective. Astfel vom
crea câte un mod de armare pentru fiecare
necesitate nefiind nevoie să ținem cont de
fiecare dată de ce partiții dorim să armăm și ce
partiții nu și când și cum.
Pentru situațiile deosebite când se dorește
generarea alarmei numai când sunt violate
anumite zone și/sau într-o anumită ordine sau
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majoritate sistemul oferă funcția de „And zones“. Sistemul permite și
realizarea de macrouri. Astfel utilizarea funcției “User defined actions”
permite utilizatorului crearea unor reacții la condiții speciale detectate
de către sistem. Folosirea funcțiilor logice “Și”, “Sau” asociate cu
temporizări prestabilite, permite configurarea reacțiilor sistemului la
situații speciale lărgind aria de folosire a acestuia. Pentru instalator este
foarte important ca să știe în timp real starea fiecărui modul periferic
din sistem. Acest lucru ajută în special la depanarea problemelor ce pot
apărea în timpul instalării cât și a unor evenimente apărute în urma
utilizării, care, aparent nu au o logică sau un motiv bine definit.
Consultarea informațiilor oferite de sistem în timp real
comparate cu evenimentele din memoria sistemului, face din
interfața de programare o unealtă ideală pentru instalator, acesta,
oferind răspunsuri bine documentate utilizatorului pentru situațiile
respective consolidând încrederea în sistem a acestuia. Calitatea
instalării coroborată cu cea a echipamentului utilizat permite crearea
unei infrastructuri solide de servicii profesionale oferită clienților.

Se crează grupul de zone care vor
fi urmărite, ordinea acționării și fereastra
de timp, dacă există vreuna. Se aplică
funcția dorită, după ordinea violării sau
după fereastra de detecție, sau după
numărul zonelor violate(majoritate).
Alarma va fi generată la atingerea
valorilor condițiilor programate.

Creat pentru confortul utilizatorului.
Jablotron JA 100 este un sistem
de efracție flexibil ușor de utilizat usor
de programat. Din punct de vedere
al interfeței cu clientul, datorită
sistemului inovator patentat de
indicare și comandă, utilizatorul își dă
seama de starea sistemului fără a mai
consulta informațiile de pe LCD sau
accesarea meniului tastaturii.
Sistemul este unul hibrid: are
atât conexiune pe cablu cât și fără fir.
Conexiunea pe cablu se face prin patru
fire două ce alimentează dispozitivele
și două pentru comunicația
bidirecțională. Dispozitivele sunt
conectate în paralel fiind detectate
automat de către sistem. În funcție
de tipul dispozitivului conectat, din
programare avem acces la setările
interne specifice fiecăruia. Conexiunea
în paralel a tuturor dispozitivelor ajută
la o instalare ușoară, nefiind nevoie
de rezistențe EOL sau alte terminații
și eliminând confuziile ce apar la
conexiunile din joncțiuni. Modul de
conexiune poate fi stea sau lanț sau
mixt. Restricțiile sunt date de tipul
cablului și de distanța, dintre centrală
și ultimul dispozitiv care trebuie să nu
fie mai mare de 500m. Pentru situația
în care se cere extinderea sistemului și
în afara clădirii, se recomandă folosirea
izolatoarelor. Acestea sunt elemente
active ce separă BUS-ul protejându-l
și recuperând pachetele de date dacă
este necesar.
Centralele de efracție din seria 100
implicit sunt dotate cu comunicator
GSM/GPRS astfel oferind fără un
echipament (comunicator) instalat
suplimentar informarea clientului cu
privire la starea sistemului. Fiind dotat
nativ cu acest communicator accesul
la funcțiile sistemului sunt mult lărgite
decât dacă ar fi un dispozitiv adăugat.
Meniului vocal inclus în
comunicator face controlul sistemului
foarte ușor de la distanță pe înțelesul
tuturor. Sistemul poate fi programat
să răspundă la telefoanele din lista
programată sau de pe orice telefon.
Astfel se poate verifica starea
sistemului armarea sau dezarmarea
totală sau a unei partiții, acționarea
unei iesiri programate etc.

Sistemul poate fi controlat și din
aplicația dezvoltată pentru smartphones sau tablete. Jablotron 100
mai este capabil să execute acțiuni
programate conform unui
calendar. Astfel poate să
ude peluza să aprindă
luminile să se armeze sau
să dezarmeze automat etc.
Pe lângă programul zilnic se mai
poate opta pentru un program de
vacanță. Astfel dacă se știe perioada
de vacanță se poate programa
sistemul să execute acțiuni automate
pentru perioada selectată. Datorită
numărului variat de dispozitive puse
la dispoziție de sistem se poate
controla sistemul de încălzire respectiv
de răcire al locației. Astfel prin
intermediul termometrelor se poate ști
temperatura fiecărei camere în orice
moment, i se poate asocia un prag
care să acționeze o ieșire programabilă
sau să informeze clientul de exemplu
când există pericolul de îngheț și așa
mai departe. Pragul poate fi ajustat
direct din aplicația de mobil.
Mobilitatea oferită clientului de
aplicație permite de exemplu comanda
încălzirii cabanei de la munte în timp
ce se deplasează către ea pentru a
petrece un week-end plăcut și relaxant
eliminând disconfortul perioadei de
așteptare pentru încălzirea acesteia.
Protecția familiei este lărgită prin
gama de senzori. Astfel, senzorii de gaz
de fum și temperatură sau de monoxid
de carbon vă avertizează la scurgerile
de gaz, apariția unui incendiu sau a
unei cantități mari de monoxid de
carbon înainte de a vă pune în pericol
viața.
Comenzile pentru automatizările
de deschidere ușă poartă sau garaj
pot fi de asemenea incluse în controlul
sistemului de securitate. Odată cu
includerea în circuitul sistemului de
securitate veți putea avea o evidență
asupra modului de utilizare per
utilizator pe baza înregistrărilor din
istoricul de evenimente din memoria
centralei.
Senzorii cu cameră pot oferi
informații de confirmare a alarmei.
Astfel detectorul preia imaginile
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din momentul declanșării care apoi
sunt trimise la client și dispecerat.
Din programare se poate declanșa
procedura de preluare poze pentru
confirmarea persoanei care face
dezarmarea sistemului. Astfel dubla
verificare elimină posibilitatea
utilizării codului altei persoane pentru
simularea prezenței.
Sistemul mai are inclusă
facilitatea de detecție a constrângerii
utilizatorului. Astfel dacă ultimele două
cifre din cod sunt introduse inversat
sistemul se dezarmează dar trimite la
stația de monitorizare eveniment de
constrângere, echipajul de intervenție
intervenind fără ca infractorul să
banuiască. Această funcție este
programabilă și cere unele restricții de
cod.
Memoria sistemului este destul
de mare pentru a memora ce-l puțin
1,000,000 de evenimente, si poate
stoca minim 500 de poze de la senzorii
PIR. Pe lângă aceste informații stocate
mai are și istoricul ultimelor zece
modificări de program. Este foarte util
acest lucru pentru situațiile în care
comportamentul sistemului nu este
ce-l așteptat si se poate reveni ușor la
programarea anterioară.
Prin intermediul cititoarelor de card
sistemul poate fi folosit și ca sistem
de control acces minimal. Același card
poate fi programat să armeze sistemul
de la anumite tastaturi iar de la altele
să deblocheze ușa.
Structura și disponibilitatea
dispozitivelor face ca să fie mai mult
decât un sistem de efracție.
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COMPARATIE CENTRALE JA-100
CARACTERISTICI

JA-190X
JA-106K

JA-114E

JA-112E
Cititor RFID
125 KHz
pentru control
acces cu
tastatură și
afișaj LCD.
Include un
segment de
control și
dacă este
nevoie poate
fi echipat cu
maxim 20
segmente
de control
JA-192E.
Opțiunile din
meniu permit
vizualizarea
evenimentelor,
controlul
partițiilor,
zonelor,
ieșirilor PG.
Funcție de
economisire a
energiei când
alimentarea
este
întreruptă.
Comunicația și
alimentarea se
realizează prin
BUS.

JA-101K

Versiuni

Comunicator PSTN
pentru centrala JA-106K

Dispozitive

120

50

Utilizatori

300

50

Rapoarte SMS

Max 30 utilizatori

Max 8 utilizatori

Partiții

15

6

Ieșiri PG

32

8

Conexiuni BUS

2

1

Lungime maximă cablu BUS

2X500m

500m

Consum continuu suportat pe BUS

1200mA

125mA

Interfețe comunicare

GSM/GPRS
LAN
PSTN (opțional)

GSM/GPRS
PSTN (opțional)

Programe automate

20

20

Interfețe radio

Max 3

Max 3

Acumulator

Max 12V/18Ah

12V/2,6Ah

Protocoale de raportare la dispecerat

Ademco CID
SIA DC-09
Jablotron IP
Jablotron crypt

Ademco CID
SIA DC-09
Jablotron IP
Jablotron crypt

448 E

389 E

Preț
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JA-110R

Modul radio care permite
conectarea dispozitivelor
wireless. Se pot instala maxim
3 module intr-un sistem.
Frecvența 868.1 MHz

SA214-2.6

JA-122E

JA-123E

JA-113E

Cititor RFID 125 KHz pentru
control acces cu tastatură.
Include un segment de control
și dacă este nevoie poate fi
echipat cu maxim 20 segmente
de control JA-192E. Funcție de
economisire a energiei când
alimentarea este întreruptă.
Comunicația și alimentarea se
realizează prin BUS.

192E
Cititor pe
BUS RFID
125 kHz cu
tastatură, de
exterior IP65.
Temperatura
-25 to +60 °C.
Dimensiuni
46 x 151.5 x
22.5 mm.

Acumulator 12V/ 2.6Ah pentru
centrale le JA-101-K, JA101-KR

Cititor RFID 125 KHz pentru
control acces. Include un
segment de control și dacă este
nevoie poate fi echipat cu maxim
20 segmente de control JA-192E.
Funcție de economisire a energiei
când alimentarea este întreruptă.
Comunicația și alimentarea se
realizează prin BUS.

Cititor pe BUS RFID 125 kHz, de
exterior IP65.
Temperatura -25 to +60°C
Dimensiuni 46 x 151.5 x 22.5 mm
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Segment de control pentru
modulele de control acces
JA-112E, JA-113E, JA-114E,
JA-152E, JA-153E si JA-154E.
Permite o utilizare ușoară
a sistemului de alarmă:
controlul partițiilor, ieșirilor
PG, evenimentelor (panică,
medicală etc.), indicarea stării.
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Utilizarea Sistemului de Alarmă

Extensii

Jablotron JA-100 redefinește ușurința
în utilizarea sistemului de alarmă
Astfel tastaturile echipate
cu segmentele programabile
oferă utilizatorului informații
asupra stării respective fără să
mai fie nevoie de verificarea unui
meniu de pe tastatură. Faptul
că este un buton în stânga ce
indică starea de dezarmat sau
inactiv și unul în dreapta care
indică starea de armat sau activ
este mai mult decât sugestiv.
Acest mod de indicare a stării
sistemului nu necesită o pregătire
suplimentară, este intuitiv.
Pentru situațiile care
necesită controlul sistemului
prin intermediul telecomenzii
este recomandat să se utilizeze
versiunea cu comunicație
bidirecțională. Astfel
telecomanda vă confirmă
acțiunea atât acustic cât și vizual.
Utilizatorul va ști cu siguranță
dacă comanda a fost sau nu
efectuată.
Un alt mod de control al
sistemului este prin intermediul
meniului vocal accesibil în urma
unui apel telefonic efectuat
către centrală. Odată accesat
meniul vocal, vă va cere să
vă autentificați. În funcție
de drepturile alocate codului
introdus, vi se vor prezenta
opțiunile care sunt asociate.
Astfel puteți arma sau dezarma
total sistemul sau puteți verifica
starea sistemului printr-un SMS
trimis de centrală.
Mobilitatea maximă vă
este oferită de aplicația de mobil
disponibilă atât pentru Android
cât și pentru IOS.
Armarea, dezarmarea,
verificarea evenimentelor sau
a pozelor făcute de senzorii
cu cameră, activarea sau
dezactivarea unor ieșiri până și
posibilitatea de a adăuga(sau
șterge) persoane care pot fi
informate pentru evenimentele
selectate, sau chiar să controleze
sistemul.
Toate aceste lucruri sunt
posibile din interfața oferită de
aplicația de pe smartphone.
Odată creat accesul în cloud
pentru aplicația de mobil,
automat se mai crează un cont
accesibil din web browser de pe
orice PC conectat la internet.
Adresa de conectare este
automat trimisă pe e-mail la
activarea accesului în cloud.
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Dezarmat

Armat
Oprește

JA-116H

JA-111H

JA-118M

Dezarmat

Apasă
ARMEAZĂ

Modul BUS pentru conectarea detectoarelor cablate clasice.
Compatibile cu JA-101 și JA-106. Intrari NC și NO.

Expandor Bus - 16 intrări
pentru conectarea contectelor
magnetice sau a altor senzori.
Compatibil cu JA-101 și JA-106

Modul BUS cu 8 intrări,
pentru conectarea contactelor
magnetice sau a altor senzori.
Se poate instala într-o cutie
JA-190PL.
Compatibil cu JA-101 și JA-106
Dimensiuni 50 x 38 x 14 mm

Buton
iluminat

JA-110N

Arată TAG
(sau introdu
codul)

Pornește

JA-118N

JA-111N

Armat

Modul BUS pt ieșiri
programabile. Oferă o ieșire
comutată (8A) NC, NO. Nu
ocupă adresă. Poate fi instalat
într-o carcasă JA-190PL. Nu
ocupă adresă.

Opțiunile din aplicația de
mobil sunt disponibile și în
web browser. Acest mod
de control facil permite
utilizatorului controlul
asupra sistemului fără să
fie nevoie de vreo aplicație
specială instalată, de pe
orice PC și de pe orice
sistem de operare. Sistemul
nu are posibilitatea să
informeze utilizatorul nativ
decât apeluri telefonice
și SMS-uri. Înregistrarea
în cloud extinde aceste
posibilități de informare
fără costuri suplimentare
din partea utilizatorului.
Astfel se pot trimite
automat din sistem mail-uri
sau notificări push-mail.

JA-110N-DIN

Modul BUS pt. ieșiri
programabile. Oferă o ieșire
comutată (16A) NC, NO.
Ocupă o adresă.

Modul BUS pt. ieșiri
programabile. Oferă o ieșire
comutată (1A) NC, NO. Poate fi
instalat într-o carcasă JA-190PL.
Nu ocupă adresă.

Programare PGM

Modul 8 ieșiri programabile.
Poate fi instalat într-o carcasă
JA-190PL. Nu ocupă adresă.
Copiază 8 ieșiri consecutive în
funcție de adresa de început
configurabilă hardware.

Seria 100 de la Jablotron aduce facilități noi
în funcționarea unei ieșiri programabile. Astfel
ieșirea poate fi activată atât de evenimente
directe de sistem, de dispozitive incluzând senzori
telecomenzi, de starea unei partiții comenzi
SMS sau conform unui program prestabilit. Pe
lângă funcția de activare, mai intervine și funcția
de blocare. Aceasta din urmă este foarte utilă
atunci când dorim condiționarea funcționalității
ieșirii de starea unei partiții stării sau a unui alt
dispozitiv.
De exemplu. Dorim ca în momentul intrării în
curte lumina de la intrarea în casă să se aprindă
când sistemul este dezarmat, dar, in momentul
în care sistemul este armat lumina să nu mai fie
aprinsă. Cu alte cuvinte comanda ieșirii respective
este condiționată de starea partiției respective.
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JA-110P

Detector PIR de interior. Adresabil.
Detectează mișcarea folosind
un senzor PIR dual. 2 niveluri
de selectare a sensibilității.
Caracteristica de detecție poate
fi optimizată, în funcție de
aplicație, prin utilizarea lentilelor
coridor JS-7904, PET JS 7906,
cortină JS-7901. Opțional funcție
de memorare a alarmei pentru
indicarea zonei de alarmă. Detecție
12m/110gr cu lentile standard.

JA-120PB

Detector în dublă tehnologie
PIR/geam spart, cablat, design
ja-100. Detectie PIR 12 m / 110
gr cu lentilă de bază. Detectorul
dublă tehnologie de geam spart,
analizează variația presiunii
aerului și frecvențele generate de
spargerea geamului. Distanța de
detecție geam spart este de 9 m.
Dimensiune 60x95x55mm

JA-120PW

Detector de mișcare JA-120PW
Bus PIR / MW. Detectorul este
utilizat pentru detecția mișcării
umane în interiorul unei clădiri.
Datorită combinației de PIR
și microunde, detectorul are o
imunitate ridicată la alarme
false. Detecție PIR 12m / 120
grade cu lentilă de bază.

JA-110B

JA-120PC

Detector PIR cablat, cu cameră
video încorporată și bliț. La
detecție poate trimite poze prin
intermediul comunicatorului
GSM din unitatea centrală pe
telefonul mobil al utilizatorului.
Rezoluție 640 x 480 pixeli color

JA-160PC

Detector de geam spart în dublă
tehnologie, adresabil. Analizează
variația presiunii aerului și
frecvențele generate de spargerea
geamului. Sensibilitate ajustabilă.
Opțional are funcție de memorare
a alarmei pentru indicarea zonei
de alarmă. Detecție până la 9m.

Contact magnetic adresabil
pentru ușă, 2 intrări
programabile NC și NO. Permite
configurarea timpului minim de
activare (0,5s, 1s, 2s sau 5s).

JA-111SH

Detector dual fum/temperatură
adresabil. 4 moduri de
funcționare: fum și căldură,
fum sau căldură, doar fum,
doar căldură. Include funcția
de memorare a alarmei, LEDul rămâne pornit și după ce
alarma s-a terminat, ștergerea
alarmei se face din tastatură.
Temperatura de declanșare a
alarmei intre 60-70°C.
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Contact magnetic adresabil
cablat de dimensiuni mici.
Dimensiune 55 x 27 x 16 mm

Detector de
soc și înclinare
cablat. Conține
un detector
de soc și
vibrații și un
accelerometru
triaxial pentru
detecția mișcării
/ înclinării.
Dimensiuni 55 x
27 x 16 mm

JA-110ST

JA-110F

Detector de inundație adresabil
cablat.
Compatibil cu JA-101 și JA-106.

JA-111TH

Detector PIR
wireless, cu
cameră video
încorporată și bliț.
La detecție poate
trimite poze
prin intermediul
comunicatorului
GSM din unitatea
centrală pe
telefonul mobil
al utilizatorului.
Rezoluție 640 x
480 pixels color,
baterii 2 AA (LR6)
1.5V 2400 mAh
incluse
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JA-111M

JA-110M

JA-111ST

Acesta servește pentru măsurarea
temperaturii analizate de Web Self Service
(WSS).
WSS gestionează și stochează datele
măsurate pentru posibile utilizări viitoare.
De exemplu, SMS-uri de raportare,
depășirea limitelor de temperatură
sau pentru crearea de grafice ale
temperaturilor măsurate. Aceste funcții
sunt programabile în WSS.

JA-110A
Sirenă de
interior
adresabilă
ce indică
starea de
alarmă, timpul
de ieșire și
temporizarea
la intrare,
precum și
starea de
sabotaj. Buton
programabil
panică sau
oprire sirenă,
90 dB/m

Detector dual fum /
temperatură adresabil.
Este folosit pentru a detecta
fumul sau temperatura
ridicată în interiorul clădirilor
rezidențiale sau comerciale.
Produsul nu este proiectat
pentru a fi instalat în spații
industriale. Detectorul se
alimentează din magistrala
centralei (EN 54-7; EN 54-5)
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JA-111A

JA-110I
Sirenă de exterior adresabilă
ce indică starea de alarmă,
activarea/dezactivarea
iesirilor PG. Funcție de
economisire a energiei
dacă alimentarea este
intrerupta. Comunicarea și
alimentarea se fac prin BUSul centralei. Baterie back-up
4.8V/1800mAh cu o durată
medie de funcționare de 3
ani, 110 dB/m, temperatura
de operare -25 la 60 grade,
IP34D, disponibilă și
varianta in carcasa metalică.

JA-110T

Modul izolator scurt circuite.
Separă și protejează părțile
nesigure a zonelor cablate.
Poate fi instalat într-o carcasa
JA-190PL. Nu ocupă adresă. Nu
izolează electric.

JA-190PL

Cutie multifuncțională pentru
instalarea diferitelor module
auxiliare a sistemului JA-100.
Dimens. 90x90mm, IP40, rezistentă
până la 400V, compoziție ABS

JA-154E
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JA-110Z

Doză modul BUS, permite
conectarea cu BUS-ul din
sistemele JA-100. Poate fi
instalat într-o carcasă JA-190PL

Indicator universal RGB. Indică
faptul că ieșirile programabile
sau o zonă sunt activate printrun LED multicolor (roșu, verde,
albastru și galben). Nu ocupă
adresă.

JA-152E

Cititor RFID pentru control
acces. Include un segment
de control și dacă este nevoie
poate fi echipat cu maxim
20 segmente de control JA192E. Include funcția Smart
Radio Wake-up. Alimentată
cu 2 baterii alcaline 1.5V AA.
Automonie 1 an, comunicare în
câmp deschis 200m, frecvența
de lucru 868MHz

JA-154J
Modul de acces wireless
cu display LCD, tastatura
și RFID, JA-154E este un
modul de acces wireless
bidirecțională cu LCD
tastatură și cititor
RFID pentru controlul
sistemului de securitate.
Conține un segment
de activitate și, dacă
este necesar, poate fi
echipat cu până la 20
de segmente de control
JA-192E.
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Indicator de tip LED roșu.
Indică faptul ca zonele/ieșirile
programabile sunt activate. Nu
ocupă adresă.

JA-111I

JA-153E

JA-182J

Cititor RFID pentru control acces
wireless cu tastatură. Include
un segment de control și dacă
este nevoie poate fi echipat cu
maxim 20 segmente de control
JA-192E. Include funcția Smart
Radio Wake-up. Alimentată
cu 2 baterii alcaline 1.5V AA.
Automonie 1 an, comunicare în
câmp deschis 200m, frecvența
de lucru 868MHz

JA-187J

Telecomandă 2 butoane neagră,
armare/dezarmare, panica sau
controlul altor aplicații. Funcția
Child Lock pentru a preveni
apăsările accidentale. Baterii
CR 2032, autonomie 4 ani (5
activări/zi)

JA-185J

Buton de panică tip brătară,
poate comanda diferite
dispozitive. Alimentare
1*CR2032(3V), aprox. 3 ani,
frecvența 868MHz, comunicare
în câmp deschis 50m, IP44

Buton wireless de panică pentru
armare/dezarmare sau pentru
alte aplicații. Tamper antisabotaj,
monitorizarea tensiunii din
baterii. Alimentare cu baterii
alcaline L1016 (6V), autonomie
aprox.2 ani, comunicare în câmp
deschis 300m, 868MHz

JA-189J

Buton de panică tip brătară,
poate comanda diferite
dispozitive. Alimentare
1*CR2032(3V), aprox. 3 ani,
frecvența 868MHz, comunicare
în câmp deschis 50m, IP44

JA-150P
PIR wiress de interior,
detectează mișcările
obiectelor care au temperatura
corpului uman. 2 niveluri de
sensibilitate configurabile.
Funcția SMARTWATCH
pentru conservarea bateriilor
și trimiterea alarmelor.
Caracteristica de detecție poate fi
optimizată în funcție de instalare
prin utilizarea lentilelor coridor
JS-7904, PET JS 7906, cortină
JS-7901. Alimentare 2 baterii
AA 1.5V, Autonomie aprox. 2
ani, comunicare în câmp deschis
300m, frecvența 868MHz

Telecomandă auto pentru
controlul diverselor dispozitive
(uși de garaj, porți de acces
etc.) Poate fi folosit și pentru
declansarea sistemului de
alarmă. Alimentare se face din
mașină 12 - 24 V, comunicare în
câmp deschis 50m

JA-180W

JA-180PB
Telecomandă 4
butoane neagră
cu confirmare, 868
MHZ, pt armare,
dezarmare, panică
sau controlul altor
aplicații. Butoane
programabile
pentru controlul
altor dispozitive.
. Alimentare cu
baterii alcaline
CR 2032 (3,0 V),
autonomie aprox.2
ani, comunicare în
câmp deschis 30m.

JA-188J

Detector dublă tehnologie
PIR/MW wireless.
Imunitate ridicată la
alarme false. Detecție
IR 12m/ 120º cu lentila
de bază. Caracteristica
de detecție poate fi
optimizată prin utilizarea
lentilelor coridor JS-7904,
PET JS 7906, cortină JS7901. Alimentare 1buc AA
3.6V. Autonomie aprox.3
ani, comunicare în câmp
deschis 300m, frecvența
868MHz

Detector PIR/geam spart wireless.
Combină PIR-ul JA-180P cu senzorul
de geam spart într-un singur detector.
Detecție PIR 12m/ 120 gr cu lentila
de bază. Detectorul dublă tehnologie
de geam spart , analizeaza variatia
presiunii aerului si frecventele
generate de spargerea geamului.
Caracteristica de detecție poate fi
optimizată prin utilizarea lentilelor
coridor JS-7904, PET JS 7906, cortină
JS-7901. Alimentare 1*AA 3.6V pt
PIR si 1*1/2AA 3.6V-GBS. Autonomie
aprox.3 ani, comunicare în câmp
deschis 300m, frecvența 868MHz
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JA-186P

JA-151A

JA-151 COVERS
Sirenă wireless
de exterior ce
indică starea de
alarmă, activarea/
dezactivarea
ieșirilor PG.
Adaptor 12Vdc.
Comunicare
bidirecțională pe
868MHz. Baterie
back-up 4.8V/1800
mAh pentru 24
ore, temperatura
de operare -20 la
60 grade, IP45

Detector dual PIR de interior
wireless. Detecție IR 12m/
120 gr cu lentila de bază.
Asigură imunitate ridicată la
animale prin detecția în 2 zone
separate. Alimentare 1*AA
3.6V. Autonomie aprox.3 ani,
comunicare în câmp deschis
300m, frecvența 868MHz

JA-150A

Sirenă de interior wireless ce
indică starea de alarmă, timpul
de ieșire și întârzierea alarmei
de intrare. Buton programabil.
Alimentare 230 Vac, 2 căi
de comunicație pe 868MHz.
Baterie de back-up 3.6V
170mAh pentru 24 ore.

JA-151M

Sirenă de interior adresabilă ce
indică starea de alarmă, timpul
de ieșire și întârzierea alarmei
de intrare, precum și starea de
sabotaj. Buton programabil, 90
dB/m

36
Catalog Siel 2016 Interior mld.indb 36-37

Carcasa pentru sirena JA-151A

JA-150M

JA-180P

JA-182M
Contact magnetic
„invizibil“ instalat
în tocul ferestrelor
(poate fi ușor integrat
în majoritatea
ferestrelor). 2 culori
disponibile: alb,
maro. Alimentare
2*CR2354(3V).
Autonomie aprox.3
ani, comunicare
în câmp deschis
200m, frecvența
868MHz, dimensiuni
25x192x9mm

Detector de șoc și înclinare.
Are două elemente sensibile
care pot fi configurate : un
detector de șoc și vibrații și un
accelerometru triaxial pentru
detecția mișcării/înclinării

JA-151TH
PIR wireless de interior, detectează
mișcările corpului uman. Domeniul
de detecție pana la 12m/120⁰. Poate
recționa instantaneu sau întârziat
și include tamper pentru sabotaj.
Efectuează regulat funcția de autotestare iar rapoartele sunt trimise catre
centrală. Caracteristica de detecție
poate fi optimizată prin utilizarea
lentilelor coridor JS-7904, PET JS 7906,
cortina JS-7901. Dispune de o intrare
pe fir pentru detectoare suplimentare
de ex. contact magnetic. Alimentare
1 baterie litium AA 3.6V, Autonomie
aprox. 3 ani, comunicare în câmp
deschis 300m, frecvența 868MHz

Contact magnetic wireless pentru
uși și ferestre. Poate declanșa
alarma instantaneu sau cu
întarziere. Poate fi extins cu un
sensor extern (cu ieșire de tip
normal închis sau normal deschis).
Alimentare 2*AA 1.5V. Autonomie
aprox.2 ani, comunicare în câmp
deschis 300m, frecvența 868MHz.
Temperatura de operare de -10 la
+40 grade.

JA-182SH

JA-180G

Card acces RFID 125 KHz pentru
sistemele JA-100

TP150 / TP155
Termostat de interior
wireless cu două căi
de comunicare pentru
controlul zonei de încălzire.
Acesta servește pentru
măsurarea și reglarea
temperaturii. Temperatura
dorită este ușor de stabilit
prin buton sau prin
intermediul touchscreen
AC-100LCD

Detector de fum și temperatură
wireless. 4 moduri de
funcționare: fum și caldură, fum
sau căldură, doar fum, doar
caldură. Fucție de memorare
a alarmelor. Alimentare 3*AA
1.5V. Autonomie aprox. 2 ani,
frecvența 868MHz, alarmă de la
60÷70º

EI208W

JA-150N
Detector de
monoxid de
carbon, senzor
electrochimic,
baterie lithiu
integrată ,
avertizare timpurie
a niveluui de CO,
85dB(A) la minim
3m, memorie
pentru vizualizarea
evenimentelor,
garanție 5 ani,
EN50291-1,
EN50291-2,
EN50270

Este un termometru wireless
pentru măsurarea temperaturii
în mediul instalat. Datele
măsurate sunt trimise prin
centrala la portalul Jablotron
Cloud. Portalul trimite
automat e-mail sau sms
când temperature scade sau
depășeste pragul stabilit de
utilizator.

JA-190J
Detector scurgeri de gaze
wireless. Detectează
gazele de combustie (gaze
naturale, metan, propan,
butan, acetilenă etc.). Are
un releu de ieșire care
poate fi utilizat de exemplu
pentru a opri alimentarea
cu gaz prin intermediul unei
supape electrice de gaz.
Efetuează regulat funcția
de autotestare. Alimentare
230Vca, frecvența 868
MHz, comunicare în câmp
deschis 200m, acoperire
50m³

JA-150ST

EI208DW

Modul ieșire programabilă
wireless (10A/230Vac). Nu
ocupă nicio adresă în sistemul
JA-100. 1 ieșire programabilă:
3 ieșiri (C, NC, NO). Alimentare
230Vac, 0.5W

JA-151N
Detector de
monoxide de carbon
cu display, senzor
electrochimic,
bateriu lithiu
integrată ,
avertizare timpurie
a niveluui de CO,
85dB(A) la minim
3m, memorie
pentru vizualizarea
evenimentelor,
garanție 5 ani,
EN50291-1,
EN50291-2,
EN50270

www.siel.md

Modul ieșire programabilă
wireless (1A/24VDC). Nu ocupă
nicio adresă în sistemul JA-100.
1 ieșire programabilă: 3 ieșiri (C,
NC, NO). Alimentare 12÷24 VDC
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JABLOTRON

JABLOTRON

Detecţie Efracţie JA100

Introducere în Programare

Jablotron JA-100, ușor de programat

JA-191J

Centrala Jablotron JA-100 este programabilă doar prin intermediul programului.
De la tastatură nu se pot face decât armări,
dezarmări, vizualizare stări, intrare/ieșire din
programare și alarme sau confirmări de comenzi. Astfel pentru programarea codurilor
sau a cardurilor este necesar programul de
utilizator iar pentru restul de programări este
necesară varianta pentru instalator. Varianta
pentru utilizator este disponibilă pe SD-cardul din centrală. Dacă se conectează centrala la PC prin intermediul cablului pe USB în
lista dispozitivelor de stocare apar două noi
dispozitive unde pe unul dintre ele fiind aplicația J-Link. Se execută fișierul după care programul cere codul dumneavoastră de acces.
După introducerea codului se oferă accesul
conform drepturilor asociate codului introdus.

profesionist
ÎN securitate!

TE ÎNVAȚĂ SĂ DEVII

Tag acces RFID 125 KHz pentru
sistemele JA-100

JA-190T

Cititor card/tag pentru PC,
conectare prin USB. Înrolează
cadurile JA-190J și tagurile
JA-191J într-un sistem JA-100
folosind programul F-Link

GD-04K

GD-02-DIN
Comunicator GSM universal. Oferă 2 relee
de comandă (fiecare permite 5A/250V) și
4 intrări pentru raportări prin SMS. Permite
expedierea automată a mesajelor text
prin SMS pentru evenimente până la 8
telefoane mobile, apelarea numerelor de
telefon programate şi redarea unui semnal
de avertizare sonoră, transfer de date la
dispecerat de monitorizare, control de
la distanţă, programarea sistemului prin
intermediul mesajelor SMS, controlul de la
distanţă a unui aparat în casa (sistemul de
încălzire, etc) prin intermediul unui telefon.
Pentru intrări 8 numere de telefon pentru
fiecare.Pentru ieșiri 50 numere de telefon
pentru fiecare ieșire.
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Comunicator GSM universal. Oferă 2 ieșiri
pentru comandă (una de putere și una de
curent mic)care pot fi configurate ca stare
sau impuls. Pe lângă cele două ieșiri mai
are și două intrări active la masă. Activarea
și dezactivarea pot fi raportate prin SMS. O
intrare poate fi conectată la ieșirea de puls
a contorului de energie electrică, de apă
sau gaz. In combinație cu GD-02T(opțional)
poate funcționa ca termostat, cu posibilitatea
activării/dezactivării de la distanță.
Este destinat instalării pe șină DIN.
Suportă 10 numere de telefon autorizate.
Baterie de back-up încorporată (3 ore
autonomie).
Alimentarea se face direct la 230Vca.

Un utilizator master are acces la codurile
de utilizator din partițiile la care este asociat, poate vizualiza starea elementelor din
sistem și poate avea acces la programările
calendarelor. Mai poate citi evenimentele din
memoria centralei cu posibilitatea exportării
lor în PDF, CSV, HTML etc pentru analizarea
lor ulterioară. Utilizatorii pot fi editați sau blocați. Dacă serviciile de primire apeluri telefonice ale cartelei SIM din comunicatorul GSM
și serviciul de internet mobil este activ atunci
pe baza codului de înregistrare, care este unic
și al numărului de telefon se pot face conectări ca și cum ar fi conectată prin cablu. Astfel setările se pot face și de la distanță, prin
internet de oriunde, cu condiția ca aplicația
respectivă să fie instalată ori realizând o copie a ei pe PC.
Instalatorul are acces la toate celelalte
opțiuni ce țin de funcționalitatea sistemului,
tipul dispozitivelor, zonelor, acțiunea lor, configurarea raportării la dispecerat tipul de ieșiri
etc utilizând F-Link.
Aplicația (F-Link)trebuie instalată pe PC
pentru a realiza configurările. Dacă se cunosc
datele de conectare la distanță toate modificările se pot face via internet. Această funcție este foarte utilă pentru diagnosticarea la
distanță, adăugarea de telecomenzi, senzori

și evitând deplasările la locație generate de
greșelile de exploatare sau înțelegerea greșită a funcționalității.

Flexibilitatea programării modului de informare a utilizatorilor prin SMS sau apeluri
telefonice permite selectarea pentru fiecare
utilizator în parte când și cum să fie avertizat/
informat. Informările se pot stabili individual fără să existe vreo constrângere de sistem
sau programare. Testarea numărului de telefon se poate face prin trimiterea unu SMS de
test fără a fi nevoie ca alarma să fie trecută
în starea respectivă, evitând situațiile când sirena poate deranja mai ales dacă instalarea
sistemului este făcută într-un bloc de apartamente și durează până seara târziu.

Ieșirile programabile pot avea diferite
funcții care pot fi activate sau blocate de alte
stări ale alarmei sau alte dispozitive. Astfel
senzorul de mișcare din garaj poate fi folosit
pentru controlul luminii când partiția din care
face parte garajul este dezarmată sau ușa de
la garaj închisă, iar când este armată atunci
reintră în circuitul de securitate.

O altă unealtă pusă la dispoziție pentru
instalatori este partea de diagnosticare. Se
poate afla în timp real starea dispozitivului
respectiv a bateriilor nivelului GSM inclusiv
căderea de tensiune pe cablu (stări specifice
dispozitivului).

Sistemul poate fi controlat atât prin
intermediul SMS-urilor(pentru comanda ieșirilor PG) și prin intermediul meniului vocal
al centralei. Astfel accesul la meniul vocal
respectiv acceptul SMS-urilor de comandă
poate fi restricționat doar la utilizatorii care
au memorate numerele de telefon în centrală. Acest lucru crește securitatea accesului la
sistem. Oricum fiecare acțiune este condiționată de un cod valid.
Fiecare opțiune a programului este completată de info bubble, explicând impactul
care îl are setarea respectivă asupra sistemului sau dispozitivului respectiv. Aplicația este
intuitivă și nu necesită parcurgerea unui manual pentru utilizare sau a unor cunoștințe
speciale.

Ori de câte ori instalatorul este conectat
la un dispozitiv pentru a face modificări în
funcționalitatea acestuia, led-ul galben este
aprins confirmând poziția dispozitivului.

www.siel.md
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JABLOTRON

MONLANDIA

JABLOTRON
Jablotron Cloud

Efracţie – Eped maiossi mpelecaepudi cus.

JABLONET

PRO

MONITORING

HELPWARE

MONLANDIA include și servicii de cloud
pentru alarmele și camerele de la Jablotron,
atât pentru utilizatori, cât și pentru instalatori.

O atenție deosebită este data
SECURITĂȚII aplicației. Toate
comunicațiile sunt criptate și accesul la
baza de date este oferit doar Kernelului.
Permite controlul avansat al drepturilor
utilizatorilor ce folosesc sistemul. Mai
oferă managementul avansat de back-up
al bazei de date și al evenimentelor din
sistem.
Controlul sistemului este făcut prin
intermediul consolelor. Astfel, pentru
administrator sunt puse la dispoziție
consolele pentru editarea datelor și al
plăților. Pentru operatori sunt disponibile
consolele pentru monitorizare și video.
Pentru tehnicienii de service este pusă la
dispozitie consola de service, iar pentru
clienți consola-client. Fiecare utilizator
are acces la informațiile și evenimentele
permise prin drepturile asociate fără
intermediari optimizând activitatea în
cadrul societății de securitate.
Un CONCEPT NOU de sistem pentru monitorizarea
alarmelor și centrelor de dispecerizare, oferind
integrarea sistemelor de la mai mulți producători.
Nu este doar un program, este un pachet de resurse
ce asigură managementul și dezvoltarea centrelor de
monitorizare, dedicat în special pentru dispecerate.
Conține atât resurse fizice cât și aplicații software
oferind suport tehnic cât și comercial. Este constant
dezvoltat astfel încât să includă cerințele partenerilor,
cât și studiul și adăugarea de noi tehnologii.

Se știe că niciodată cerințele unui
client nu sunt aceleași cu ale altuia,
de aceea, APLICAȚIA este dezvoltată
astfel încât să ofere maximul de
facilități partenerilor.
În practica stabilitatea și
funcționalitatea este confirmată de
un client care are peste 40 000 de
locații monitorizate și câteva zeci de
receptoare de la diferiți producători.
Este capabilă să prelucreze 100 de
mesaje pe secundă și peste 50 000 de
alarme la un singur terminal.
Suportul tehnic și comercial este
asigurat 24/7.

SUCCESUL aplicației este dat de
succesul partenerilor care o folosesc.
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Aplicația este capabilă să
monitorizeze clădiri, vehicule, mașini
închiriate, ATM-uri, sisteme de camere
și tur-guard. Compatibilitatea cu
sistemele de recepție a semnalelor
și a transmițătoarelor este constant
mărită, extinzând numărul acestora.

Aplicația oferă și facilități de informare
a clienților. Astfel, dacă unul sau mai
multi clienți doresc să fie informați în
anumite cazuri (efracție, defecte,
armări, dezarmări etc) aceștia
pot primi automat SMS-uri,
email-uri și apeluri telefonice
pe baza unor automatisme
ale sistemului fară
intervenția dispecerilor.
De asemenea, se pot
genera și transmite
automat rapoarte
automate pentru
evenimentele
selectate și
perioada dorită
prin email.
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PYRONIX

PYRONIX

Centrale, Tastaturi și Comunicatoare

Extensie Auxiliară

KX 10 DP

Detector PIR de mișcare,
element detecție DUAL, cu
imunitate la animale maxim
15 Kg, EOL selectabil, distanță
detecție 10m, LED ALBASTRU,
selectabil NC/NO, compensare
digitală a temperaturii, tamper,
suport inclus

KX 15 DD

Detector PIR de mișcare,
cu element detecție DUAL
DIGITAL, EOL selectabil,
distanță detecție 15m, LED
ALBASTRU, selectabil N.O/
N.C, compensare digitală a
temperaturii, tamper, suport
inclus

KX 15 DTAM

KX 15 DQ

Detector PIR de mișcare, cu
element detecție DIGITAL
QUAD, EOL selectabil, distanță
detecție 15m, LED ALBASTRU,
selectabil N.O/ N.C, compensare
digitală a temperaturii, tamper,
suport inclus

KX 15 ED

MX PROX+MX TAG+MX CARD
Cititor de
proximitate,
funcție armare
/ dezarmare
sistem, 4 LEDuri vizualizare
stare, IP 65 +
tag + card, se
conectează pe
bus-ul centralei.

Detector PIR de
exterior Tritechnology
cu antimasking,
distanța de detecție
10m , imunitate
la animale, 78
zone de detecție,
compensare avansată
a temperaturii, se
livreaza cu protecție
la soare si zapadă si
cu suport de prindere,
temperatură –30°+60°
C.

Detector PIR de mișcare,
element detecție DUAL, EOL
selectabil, distanță detecție
15m, LED ROSU, compensare
automată a temperaturii,
tamper, suport inclus

KX 15 DT
Detector combinat
de mișcare, elemente
detecție PIR DUAL și
MW, ANTI-MASKING,
EOL selectabil, distanță
detecție 15m, LED
ALBASTRU, selectabil NC/
NO, compensare digitală
a temperaturii, tamper,
suport inclus

XD10TTAM

KP-1

SC-10

SC-110

Buton de alarmare
manuală, de
plastic, tamper,
cu memorie
alarmă, acționare
silențioasă

Detector combinat
de mișcare, elemente
detecție PIR DUAL si
MW, EOL selectabil,
distanță detecție
15m, LED ALBASTRU,
selectabil NC/NO,
compensare digitală
a temperaturii,
tamper, suport inclus

Contact magnetic de suprafata,
distanta de operare 20 mm,
terminale cu surub, „normal
close“, plastic, de culoare alb

BG16DF
Detector audio
de geam spart cu
detecție pentru
frecvențe inalte
si joase; Distanța
maximă de
funcționare 16 m
cu acoperire de 360
grade; Proiectat
pentru a lucra cu
cele mai multe
tipuri de sticlă;
Tehnologie microprocesor; Opțiune pentru modul de blocare; Material:
plastic ABS; Filtrează orice zgomot nedorit din mediu. Caracteristici:
Distanța maximă de funcționare 16 m Unghi deschidere: 360 grade
Alimentare: 9-16VDC Tamper: 12V max, 50mA max
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OCTOPUS EP

Contact magnetic miniatură
de suprafață, carcasă aluminiu,
distanță de operare 14 mm
- 16 mm, terminale cu 4 fire,
„normal close”

FC 110
Detector PIR de mișcare
Pyronix OCTOPUS EP cu
element de detecție QUAD;
Montarea se face pe tavan;
Unghi deschidere: 360
grade; Raza detectie: 12
m in diametru; Tehnologie
de analiză a semnalului
“ fuzzy logic”; Selectare
sensibilitate prin numărare
pulsuri; 2 LED-uri pentru
„walk test“; Sensibilitate
reglabilă; Material carcasă:
plastic ABS; Alimentare:
9-16VDC; Tamper: 12V
max, 50mA max

Contact magnetic de
pardoseală normal close pentru
uși metalice (garaj, tezaur)
distanța de operare 50 mm

TE ÎNVAȚĂ SĂ DEVII

profesionist
ÎN securitate!
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Sisteme Integrate

Sisteme Integrate

ATS-2045
Unitate centrală
combinată efracție/
control acces, 8-64
zone programabile,
4 partiții, 5011466* coduri
utilizator, 250-1000*
evenimente, ceas de
timp real, acceptă
16 RAS si 15 DGP, 16
uși standard și 48 uși
inteligente, furnizată
in carcasă metalică
mică tip ATS-1641;
(* cu extensie de
memorie ATS-1830)

ATS-4045

Unitate centrală combinată
efracție/control acces, 16-256
zone programabile, 16 partiții,
11466 coduri utilizator, 1000
evenimente, ceas de timp
real, acceptă 16 RAS si 15
DGP, 16 uși standard și 48 uși
inteligente, furnizată în carcasă
metalică mare tip ATS-1642 și
cu extensie de memorie ATS1830 inclusă

ATS-1110

Tastatură LCD 2x16 caractere ,
afișare stare partiții pe 16 LEDuri, 4 taste de navigare meniu,
6 taste adiționale de funcții,
contrast LCD si volum buzzer
ajustabile, unitate de tip RAS

ATS-1115

ATS IP KIT
ATS-1801-Interfață pentru conectare la
PC/imprimantă pe RS-232, doar pentru
ATS 3000/4000, asigură conectare
continuă 24h/24h cu software-ul de
configurare și monitorizare TITAN.
ATS-1806-Interfață universală pentru
conectarea TCP/IP a centralelor ATS3000/4000, permite conectarea la
dispecerate IP de tip Osborne-Hoffman
utilizând protocoale SIA și CID, permite
administrarea centralelor ATS prin rețele
de tip Ethernet
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Unitate centrală
combinată efracție/
control acces, 8-128
zone programabile,
8 partiții, 5011466* coduri
utilizator, 250-1000*
evenimente, ceas de
timp real, acceptă
16 RAS si 15 DGP, 16
uși standard și 48 uși
inteligente, furnizată
in carcasă metalică
mică tip ATS-1641;
(* cu extensie de
memorie ATS-1830

ATS-4545
Unitate centrală
combinată efracție/
control acces, 16-256
zone programabile,
16 partiții, 50- 11466*
coduri utilizator, 2501000* evenimente, ceas
de timp real, acceptă
16 RAS si 15 DGP, 16
uși standard și 48 uși
inteligente, varianta
soft in limba romană,
furnizată în carcasă
metalică medie tip ATS1640; (* cu extensie de
memorie ATS-1830)
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ATS-1111

ATS-3045

Tastatură LCD 4x16 caractere
pentru ATS-1111, afișare stare
partiții pe 16 LED-uri, 4 taste
de navigare meniu, 6 taste
adiționale de funcții, contrast
LCD și volum buzzer ajustabile,
unitate de tip RAS

ATS-1190

Cititor de cartele de tip
„proximitate smart card“, , se
conectează direct pe bus-ul
centralelor ATS-2000/3000/4000,
este compatibil cu cartelele tip
SmartCard, are ieșire O/C pentru
acționare yală si intrare pentru
buton de cerere ieșire, unitate de
tip RAS

ATS-1210
Tastatură LCD 2x16
caractere (4x16 caractere
pentru ATS-1116), cu cititor
de proximitate SmartCard
încorporat, afișare stare
partiții pe 16 LED-uri, 4
taste de navigare meniu, 6
taste adiționale de funcții,
contrast LCD si volum buzzer
ajustabile, dispune de ieșire
O/C pentru acționarea de
yală și intrare pentru butonul
de cerere ieșire, unitate de
tip RAS

Expandor de 8 zone și 8 ieșiri
O/C, placă electronică într-o
carcasă simplă de plastic tip
ATS-1644, unitate de tip DGP

ATS-1116

Tastatură LCD 4x16 caractere , cu cititor
de proximitate SmartCard încorporat,
afișare stare partiții pe 16 LED-uri, 4 taste
de navigare meniu, 6 taste adiționale
de funcții, contrast LCD și volum buzzer
ajustabile, dispune de ieșire O/C pentru
acționarea de yală și intrare pentru
butonul de cerere ieșire, unitate de tip RAS

ATS-1192

Cititor de cartele de tip „proximitate
smart card“, varianta în construcție
robustă IP54, se conectează
direct pe bus-ul centralelor ATS2000/3000/4000, este compatibil
cu cartelele tip SmartCard, are ieșire
O/C pentru actionare yală și intrare
pentru buton de cerere ieșire,
unitate de tip RAS

ATS-1211

Expandor de 8 zone și 8 ieșiri
O/C, placă electronică într-o
carcasă simplă de metal tip ATS1643, unitate de tip DGP

ATS-1155

Tastatură in construcție
„antivandal“ pentru montare
în interior sau exterior, permite
armarea, dezarmarea sistemului
sau deschiderea unei uși,
carcasa de otel robustă, cu
protecție la desfacere, LEDuri indicatoare se furnizează
separat, unitate de tip RAS

ATS-1201

Expandor de 8 zone extensibil la
32 de zone, în cutie de metal tip
ATS-1641 și sursă de alimentare
încorporată de 2 Amp, conține
expandor de 8 zone, 8 ieșiri O/C
și o ieșire pentru sirenă, unitate
de tip DGP

ATS-1220

Expandor de 4 zone și 8 ieșiri
O/C, placă electronică într-o
carcasă simplă de plastic tip
ATS-1644, unitate de tip DGP

www.siel.md

ATS-1170

Interfată pentru controlul și
administrarea unei uși controlate
intr-o singură direcție, 1 cititor
orice tehnologie, buton de
ieșire contact releu comandă
inchidere/deschidere ușa, are
bază de date internă pentru 20
utilizatori, necesită cutie și sursă
de alimentare; unitate de tip RAS

ATS-1202

Expandor de 8 zone, se
poate monta în centralele
ATS-2000/3000/4000 sau în
expandorul ATS- 1201 pentru
marirea numărului

ATS-1226

Interfață pentru controlul
si administrarea unei uși
controlate într-o singură direcție,
1 cititor orice tehnologie, 4
zone programabile, 8 ieșiri
programabile (2 pe releu), este
furnizată cu cutie de plastic tip
ATS-1647, nu necesită sursă de
alimentare, se pot monta până
la 15 unitați pe bus, unitate de
tip DGP
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ATS-1230

Interfață pentru controlul și administrarea
a 32 de dispozitive wireless în frecvență de
433MHz de tipul telecomenzi cu 2 sau 4
butoane sau a urmatoarelor dispozitive
wireless: contacte magnetice de ușa,
detectoare acustice de geam spart,
detectoare PIR de mișcare, detectoare
optice de fum sau detectoare de șoc;
interfață de tip DGP ce se poate monta la
o distanță de 335m de centrală, distanță
acoperită de semnalul radio între 460m
(standard) și 610m (maxim)

ATS-1475

Set de 10 smart card-uri (ATS1470) pentru cititoarele din
seria ATS, sunt neprogramate,
având înscrise o serie de
identificare din 5 digiti,
au 4 sectoare de memorie
programabile, tehnologie de
proximitate pe 125

ATS-1742

Interfață pentru crearea unui
bucle închise de comunicație
de RS-485, cu posibilitatea
continuării comunicației pe
ramuri în cazul întreruperii
buclei
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ATS-1250

Interfață pentru administrare
4 uși, cu bază de date
distribuită local, 11466 până
la 65535 purtatori de cartelă,
16 zone programabile, 4
relee de acționare uși, 4
cititoare pe protocol Wiegand,
cutie metalică cu sursă de
alimentare12V/3amp, unitate
de tip DGP

ATS-1477

Set de 10 smart key-foburi
ats-1471 de proximitate pentru
cititoarele din seria ATS, sunt
neprogramate, având înscrise
o serie de identificare din 5
digiti, au 4 sectoare de memorie
programabile

ATS-1743

Interfață de conversie
comunicație RS-485 pe suport
de FO multimade, poate fi
configurată pentru operare
în mod uniderecțional sau
bidirecțional, distanța maximă de
conectare pe FO este de 1km, dar
elimină riscul perturbațiilor EM

Sisteme Integrate

ATS-1253

Interfață pentru administrare 4
uși, cu baza de date distribuită
local, 11466 până la 65535
purtatori de cartelă, 8 zone
programabile, 4 relee de
acționare uși, 4 cititoare pe
protocol Wiegand, cutie metalică
medie de tip ATS-1640, necesită
sursă separată de alimentare
12Vcc/4A, unitate de tip DGP

ATS-1740

Interfață pentru extinderea
unui bus de date tip RS-485, are
funcție de izolare optică dar și
de amplificare a semnalului, se
pot folosi maxim 4 interfețe,
ajungându-se la o lungime
maximă a busului de 6km

ATS-1744

Interfață pentru multiplicare
4x1 a bus-ului de date tip
RS-485, permite extinderea și
ramificarea pe alte 4 bus-uri cu
separare optică, fiecare putând
avea 1500 metri, monitorizează
calitatea traficului de date cu
ajutorul LED-ului

ATS-1260

Memorie pentru extindere
facilități de control lift (4 liftturi
/ 64 nivele) pentru ATS-1250;
conține un CD cu ghid de
instalare, manuale si Eprom cu
upgrade de firmware

ATS-1741

Interfață pentru conversie
comunicație RS-232 in RS485, se utilizează pentru
conectarea mai multor centrale
ATS3000/4000 într-o retea
locală pe RS-485, pentru
conectarea la PC fiind nevoie de
înca o interfață

ATS-1801

Interfață pentru conectare
la imprimantă pe 2 porturi
RS- 232, doar pentru ATS
2000/3000/4000, asigură
conectare continuă 24h/24h

ATS-1809

ATS-1810

Interfață universală
pentru conectarea
TCP/IP a centralelor
ATS-3000/4000,
permite conectarea
la dispecerate IP
de tip OsborneHoffmanm criptare
3xDES pentru
raportare, criptare
Two-Fish pe 128 biti
pentru comunicarea
cu PC, permite conectarea permanentă la un PC și rularea aplicațiilor
ATS8000 TITAN și ATS8300 Aliance necesită și interfața de PC/
imprimantă (ATS-1801)

ATS-1820

Interfață cu 16 ieșiri O/C ,
fiecare suportă un consum de
50mA, se pot monta în DGP
pentru extinderea numarului de
ieșiri programabile

ATS-1832

Extindere memorie de
tip IUM (Intelligent User
Module) de 8MB, permite
căutare inteligentă și rapidă a
utilizatorilor cu înregistrări de
date în format extins, pentru
52000

ATS-1821

Interfață cu 8 ieșiri O/C , fiecare
suporta un consum de 50mA,
se pot monta în DGP pentru
extinderea numarului de ieșiri
programabile

ATS-7200N

Interfață cu 4 relee de ieșire
cu trei contacte fără potențial
, suportă 1 Amp/30Vcc sau
300mA/48Vcc, se pot monta
în DGP pentru extinderea
numarului de ieșiri programabile

ATS-1830

Extindere memorie de
tip IUM (Intelligent User
Module) de 1MB, permite
căutare inteligentă si rapidă a
utilizatorilor cu înregistrări de
date în format extins, pentru
2000 utilizatori (ATS-1830)

ATS-1811

Interfață cu 8 relee de ieșire
cu trei contacte fără potențial
, suportă 1 Amp/30Vcc sau
300mA/48Vcc, se pot monta
in DGP pentru extinderea
numarului de ieșiri programabile

ATS-1831

Extindere memorie de
tip IUM (Intelligent User
Module) de 4MB, permite
căutare inteligentă și rapidă a
utilizatorilor cu înregistrari de
date în format extins, pentru
17000 utilizatori

ATS-7310
Modul GSM dual band
900/1800MHz utilizabil pentru
raportare la dispecerate
telefonice si pentru administrare
centrale ATS, suportă
majoritatea formatelor de
raportare inclusiv voce, se poate
utiliza și pentru configurarea
centralelor ATS cu ajutorul
softului de configurare și
monitorizare TITAN

Modul de apelare vocală,
poate reda până la 8 mesaje
preînregistrate în total 35 de
secunde, alocate evenimentelor
specifice, se pot instala maxim 2
module pe o centrală ATS
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ATS-8100

Platformă software dezvoltată
ca aplicație Windows pentru
programare, administrare și
mentenanță de la distanță
a centralelor ATS, permite
administrarea unei baze de date
de până la 9999 de sisteme de
centrale tip ATS, poate monitoriza
o rețea locală de 64 centrale ATS
in mod GUI, inclusiv programarea
și administrarea cardurilor

ATS-8300

Platforma sofware de tip GUI
pentru administrarea integrată
a sistemului de efracție, control
acces, detecție de incendiu
și CCTV în arhitectura de tip
SERVER/CLIENT, (2 clienți și
maxim 16 DVR pentru ALLIANCE
BASIC; 3 clienți și maxim 32 DVR
pentru ALLIANCE STANDARD). Se
oferă pe bază de analiza și suport
pentru aplicații integrate la cerere

Sisteme Integrate

ATS-8310

Platforma sofware de tip GUI
pentru administrarea integrată
a sistemului de efracție, control
acces, detecție de incendiu
și CCTV în arhitectura de tip
SERVER/CLIENT, (2 clienti și
maxim 16 DVR pentru ALLIANCE
BASIC; 3 clienți și maxim 32 DVR
pentru ALLIANCE STANDARD). Se
oferă pe bază de analiză și suport
pentru aplicații integrate la cerere

ATS-8320

Platforma sofware de tip GUI
pentru administrarea integrată
a sistemului de efracție, control
acces, detecție de incendiu
și CCTV în arhitectura de tip
SERVER/CLIENT, (2 clienti și
maxim 16 DVR pentru ALLIANCE
BASIC; 3 clienti și maxim 32 DVR
pentru ALLIANCE STANDARD). Se
oferă pe bază de analiză și suport
pentru aplicații integrate la cerere

ATS1000A-IP-LP

Panou de control avansat IP,
EN gradul 2, 8 - 32 zone, 4 zone,
carcasă poli mare.

ATS2000A-IP-MM
Caracteristici :
8 intrări de zonă / Max 32 de
zone:, fără fir sau mixte cu fir /
Până la 16 intrări senzor de soc /
4 zone / Până la 50 de utilizatori
/ Grad de securitate EN50131
2 / Clasa de mediu 2 / Port USB
pentru configurația locală / Mai
multe limbi: fiecare utilizator
propria sa limbă / Conexiune
internet 10 / 100Mb / Alarmă IP
raportare la receptor OH-NETREC
- Opțional GPRS / U / D over IP /
GPRS / Diagnostic IP / Dinamic /
Static IP & suport DNS

Panoul Advanced IP, EN grad 2, 8
- 64 zone, 8 zone, carcasă metalică
medie.
Caracteristici :

8 intrări de zonă la bord / Max
64 zone:, fără fir sau mixte cu fir /
Până la 16 intrari senzor de soc /
8 zone / Până la 50 de utilizatori
/ Grad de securitate EN50131
2 / Clasa de mediu 2 / Port USB
pentru configurația locală / Mai
multe limbi: fiecare utilizator
propria sa limbă / Conexiune
integrată 10 / 100Mb Ethernet /
Alarmă IP raportare la receptor
OH-NETREC / GPRS opțional / U
/ D over IP / GPRS / Diagnostic
IP / Dinamic adresa IP / Static
& suport DNS / Auto armare programare - Ieșiri temporizate

ZERO WIRE

Panou de control avansat, EN gradul 2, 8 - 32 zone, 4 zone,
carcasă metalică mică.

ATS1000A-IP-SM

Panou de control avansat,
EN gradul 2, 8 - 32 zone, 4
zone, carcasă metalică mică.
Caracteristici:
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Caracteristici:
• 8 intrări de zonă
• Max 32 de zone: cu fir, fără
fir sau mixt - 4 zone
• Până la 16 intrari senzor de
soc
• Până la 50 utilizatori - uși
de acces - 2 nivel Partset
• Grad de securitate
EN50131 2 / Clasa de mediu 2
• Port USB pentru
configurația locală
• înscriere hardware
automată
• modulul vocal opțional,

modulul GSM / GPRS, modulul
ISDN
• Opțional: raportare SMS și
de control
• Mai multe limbi: fiecare
utilizator propria sa limbă
• carcase diferite
• armare automată programare - Ieșiri Times
• sprijin ATS1235

ATS1000A-IP-MM
8 intrări de zonă / Max 32 de
zone: cu fir, fără fir sau mixt - 4
zone / Pana la 16 intrari senzor
de soc / Până la 50 utilizatori - uși
de acces - 2 nivel Partset / Grad
de securitate EN50131 2 / Clasa
de mediu 2 / Port USB pentru
configurația locală / înscriere
hardware automată / modulul
vocal opțional, modulul GSM /
GPRS, modulul ISDN / Opțional:
raportare SMS și de control / Mai
multe limbi: fiecare utilizator
propria sa limbă / carcase diferite
/ armare automată - programare Ieșiri Times / sprijin ATS1235

Panou Advanced IP, EN grad 2, 8 32 zone, 4 zone, carcasă metalică
medie. Caracteristici: 8 intrări de

zonă / Max 32 de zone:, fără fir
sau mixte cu fir / Până la 16 intrări
senzor de soc / 4 zone / Până la 50
de utilizatori / Grad de securitate
EN50131 2 / Clasa de mediu 2
/ Port USB pentru configurația
locală / Mai multe limbi: fiecare
utilizator propria sa limbă /
Alarma IP raportare la receptor
OH-NETREC - Opțional GPRS / U /
D over IP / GPRS / Diagnostic IP /
Dinamic / Static IP & suport DNS /
Auto Armarea - Liste - Times Ieșiri
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AX 100 PLUS / *AX 200 PLUS

Barieră IR cu 2 fascicule
sincronizate, distanță detecție
30m/ *60m în exterior în orice
condiții atmosferice și 60m
interior, protecție la lumină,
rezistență la îngheț

BA-1W

Suport prindere BX-80N

FTN-ST

Detector de exterior, cu
imunitate la animale, distanța
de detecție2m-5m, temperatura
–20°+60° C, IP 55
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AX-250PLUS / * AX-500PLUS

Barieră IR cu 2 fascicule
sincronizate, distanța detecție
75m / *150 m în exterior în orice
condiții atmosferice și 150m
interior, protecție la lumină,
rezistență la îngheț. Are kit-ul
de montare pe stâlp inclus.
Temperatură de operare –25°C ÷
55°C, consum 30mA, alimentare
10.5÷30Vcc

BX-80NR

Detector Wireless IR de exterior,
detecţie 4 zone (2 zone de
fiecare parte), raza de acţiune
24 m (12 m de fiecare parte/
latură), tehnologie avansată

FX-360

Detector PIR de mișcare, de
tavan, 360 grade, diametru
acoperit 12m,62 zone de
detecție, compensare avansată
a temperaturii.

Protecţie Perimetrală

BC-1

Incintă neagră montare bariere
AX-250PLUS, AX-500PLUS și AX350/650MK II (pereche)

FTN-AM

Detector de exterior cu
antimasking, cu imunitate
la animale, distanța de
detecție2m-5m, temperatura
–20°+60° C, IP 55

HU-1

Încalzitor pentru incinte AX250PLUS, AX-500PLUS și AX350/650MK II (pereche), 24Vcc,
480mA

BX-80N

Detector IR de exterior, detecţie 4
zone (2 zone de fiecare parte), raza
de acţiune 24 m (12 m de fiecare
parte/latura), tehnologie avansată
prin care se elimină alarmele false
cauzate de lumină; compensarea
avansată a temperaturii,
alimentare 10-28VDC, temperatura
–20°+50° C, IP 55

FTN-RAM

Detector Wireless de exterior
cu antimasking, cu imunitate
la animale, distanța de
detecție2m-5m, temperatura
–20°+60° C, IP 55

LX-402

Detector IR de exterior wide
120°, funcție day& night,
distanța detecție 12 x 15m,
40 zone multinivel, 18 zone
animale mici, fără alarme false
datorate luminii sau farurilor
autovehiculelor, temperatura
–20°+50° C, IP54

CA-1W

Suport prindere perete pt LX
402

MRP-3050SCAM DN
Detector
volumetric echipat
cu o cameră video
de înaltă rezoluție
color, distanța
de detecție 50 x
30m la înălțimea
maximă de instalare 2,3m sau
distanța de detecție 30x20m la
înălțimea maximă de instalare de
4m, 78 zone de detecție, carcasă
metal IP65, temperatura -25° to 50°
C. ( 1/3“CCD, cameră video color,
480 linii TV, obiectiv f=3.8 ÷9.5mm,
sensibilitate zi 0.5lx si 0.03lx
noaptea)

OML ST

OPTIMAL Detector IR cu unghi
larg de detecție, element de
detecție tip Quad, distanță
detectie15 x 15m, 82 zone de
detecție, compensare avansată
a temperaturii,EOL selectabil,
tamper, temperatura -25°C to
+50°C certificat în grad 2 conf.
EN50131

LX-802N

Detector IR de exterior long
range, funcție day& night,
distanța detecție 24 x 2m,
12 zone multinivel, 4 zone
animale mici, fără alarme false
datorate luminii sau farurilor
autovehiculelor, temperatura
–20°+50° C, IP54

OML AM

OPTIMAL Detector IR cu unghi
larg de detecție, element de
detecție tip Quad, distanța
detectie15 x 15m, 82 zone de
detecție, compensare avansată
a temperaturii,EOL selectabil,
tamper, temperatura -25°C to
+50°C , IR Antimasking activ,
certificat în grad 3 conf.EN50131

OPM-3020(E)

Detector volumetric dublă
tehnologie IR și MW distanță
detecție 30 x 20m, 192 zone
de detecție, setarea distanței
de detecție, eliminare mișcări
repetitive la microunde,
carcasă metal IP55, montaj la
înălțime de 2,4m (10.587GHz),
temperatura -25°C to +60°C

CA-2C

Suport prindere tavan pentru
LX802N

OML DAM

OPTIMAL Detector dublă
tehnologie IR și MW cu unghi
larg de detecție, distanță
detecție15 x 15m, 82 zone de
detecție, compensare avansată
a temperaturii, EOL selectabil,
tamper, temperatura -25°C to
+50°C, IR Antimasking activ,
certificat în grad 3 conf.EN50131

OPM-303(E)

Detector tip perdea dublă
tehnologie IR și MW 30 x 3m,
eliminare mișcari repetitive la
microunde, setarea distanței de
detecție, carcasă metal IP55,
montaj la înălțime de 2,4m
(10.587GHz), temperatura -25°C
to +60°C

www.siel.md

MRP-3050SCAM
Detector
volumetric
echipat cu o
cameră video
de înaltă
rezoluție B/W,
distanța de
detecție 50 x 30m la înălțimea
maximă de instalare 2,3m sau
distanța de detecție 30x20m la
înălțimea maximă de instalare
de 4m, 78 zone de detecție,
carcasă metal IP64, temperatura
-25° to 50° C. ( 1/3“CCD, cameră
video alb negru, 570 linii TV,
obiectiv f=8mm, 0.08 lx)

OML DT

OPTIMAL Detector dublă
tehnologie IR și MW cu unghi
larg de detecție, distanță
detecție 15 x 15m, 82 zone de
detecție, compensare avansată
a temperaturii, EOL selectabil,
tamper, temperatură -25°C to
+50°C certificat în grad 2 conf.
EN50131

RXC-ST
Detector IR de
interior Quad
zone, distanță
de detecție
12m x 12m,
85°, cu lentilă
sferică FL-60N
distanță de
detecție:
1,8x18m, 78 zone de detecție,
compensare avansată a
temperaturii, temperatura
–20°+50° C, IP 55 , grad 2
de protectie. Include bracket
orientabil , pentru tavan și
perete
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RXC-DT
Detector IR
de interior
Quad zone,
distanță de
detecție12m
x 12m, 85° cu
lentilă sferică:
tehnologia
care acceptă
Quad Zone Logic. Ideal pentru
mediu provocator sau pentru
aplicații de alarmă confirmate.
Temperatura de funcționare de
la -20 ° C până la + 45 ° C . °.
Respectă EN50131-2-4 gradul 2.

SX-360Z

Detector PIR de mișcare, de
tavan, 360 grade, diametru
acoperit 18m, element triplu de
detecție, 276 zone de detecție,
funcție zoom, compensare
avansată a temperaturii,
sensibilitate selective

Protecţie Perimetrală

VX-402

OPM-WT

Model

HX-80RAM

HX-80NAM

Metoda de detecție
Detector IR de exterior, raza
acțiune 12m, 14 zone de
detecție, fără alarme false
datorate luminii sau farurilor
autovehiculelor, temperatura
–20°+50° C, IP 54

Infraroșu pasiv

Acoperire PIR
Unitatea Audible Walk-Tester,
compatibilă cu detectoarele din
seria LRP/OPM/WF/MRP

24.0 m × 2.0 m îngust / 20 zone

Limite distanță PIR

6.5 m, 10.0 m, 13.0 m, 18.0 m

Viteza detectată

0.3 m/s – 1.5 m/s

Sensibilitate
Alimentare

RLS-3060L / RLS3060L POE

RLS-3060SH / RLS-3060SH POE

RLS-2020I

Consum

2.0°C la 0.6 m/s
9,5 ÷ 18 Vcc

9,5 ÷ 18 Vcc

3Vcc ÷ 7,2Vcc

35Ma(max) la 12 Vdc

40mA (max.) la12Vcc

30µA(standby)/4mA(max) la 3Vcc

Perioada alarmă
Perioada de încălzire
Ieșirea de alarmă

Detector exterior/interior cu
scanare laser în infraroșu(CLASS
1).
Caracteristici :
• Tehnologie laser inovatoare
• identifică mărimea, viteza și
distanța unui obiect în mișcare
• detecție pe o raza de 30m la
un unghi de 190o
• montare verticală/orizontală
• algoritm unic de detecție
• Funcție de setare automată
zonă
• 4 zone de detecție
independente
• 4 ieșiri conectate pentru
control al camerelor PTZ
(analogice sau IP)
• Algoritmul de anulare ceață
• Selecție de scenarii de
securitate (interior și exterior)
• PoE+(doar RLS3060-PoE)
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Detector exterior/interior cu
scanare laser în infraroșu(CLASS
1).
Caracteristici :
• Tehnologie laser inovatoare
• identifică mărimea, viteza și
distanța unui obiect în mișcare
• detecție pe o raza de 30m la
un unghi de 190o
• montare verticală/orizontală
• algoritm unic de detecție
• Funcție de setare automată
zonă
• 8 zone de detecție
independente , și coduri
de evenimente REDWALL
pentru înregistrarea în rețea
si software de management

video(Milestone)
• 8 ieșiri conectate pentru
control al camerelor PTZ
(analogice sau IP)
• Încălzitor integrat
• Setări diferite pentru zi și
noapte
• Zone de mascare selectabile
• Algoritmul de anulare ceață
• Selecție de scenarii de
securitate (interior și exterior)
• PoE+(doar RLS3060SH-PoE)

Detector de interior cu scanare
laser în infraroșu(CLASS 1).
Caracteristici :
• Tehnologie laser inovatoare
• detecție pe o raza de 20m la
un unghi de 95o
• montare verticală/orizontală
• algoritm unic de detecție
• Funcție de setare automată
zonă
• 4 zone de detecție
independente ajustabile când
este conectat IP
• 3 ieșiri pot fi atribuite
pentru conexiuni analogice
configurabile(alarmă , defect ,
sabotaj , etc.)
• Alimentare 10,5-30 VDC ,
PoE
• Temperatură de operare de
la-40oC până la +50oC
• Grad de protecție IP 66
• Zone de mascare selectabile

HX-80NRAM

2.0 ±1 sec.
Aproximativ 60 sec. (LED-ul clipește)
N.C:28 Vdc 0,1A(max)

N.C. 28 Vcc 0.2 A (max.)

Tamper output

Aproximativ 90 sec. (LED-ul
clipește)
N.C. 10Vcc max 0,01A

N.C. 28 Vcc, 0.1 A (max.) N.C/ N.O (cu capacul deschis).

Ieșirea de trouble

N.C:28 Vdc 0,1A(max)

N.C. 28 Vcc, 0.1 A (max.)

N.C. 10Vcc max 0,01A

Intrarea auxiliară

N.C:28 Vdc 0,1A(max)

N.C. 28 Vcc, max 0.1 A

-

Indicatorul LED

Roșu: Încălzire, Alarmă

Roșu: Încălzire, Alarmă, Trouble

Interferența RF

Roșu: Încălzire, Alarmă, Trouble,
Bat. desc.

Fără alarmă la 10 V/m

Temperatura de lucru

-20 ÷ +60°C

Umiditate mediu

95% max.

Clasa de protecție

IP55

Instalare

Perete

Înălțimea de instalare

2.5 – 3.0 m

Unghiul de ajustare al suportului

Vertical: ±20° Orizontal: ±95°

Greutate

720 g

780 g

Accesorii

Suport, Șuruburi (4 × 20 mm) × 4

Suport baterii, cabluri conexiune,
șuruburi
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Model

Protecţie Perimetrală

HX-40

Metoda de detecție
Antimasking

HX-40 AM

HX40-DAM

Infraroșu pasiv
NU

Infraroșu pasiv

DA

DA

12 m 85° volumetric / 94 zones

Distanța maximă

4 m, 5.5 m, 9 m, 12 m

Viteza detectată

0.3 – 1.5 m/s

Sensibilitate
Tensiunea de operare
Curent consumat

35 mA (max) la 12Vcc

9.5 – 18Vcc

3Vcc÷7,2Vcc

–

2,5Vcc÷9Vcc

40 mA (max) la 12Vcc

Perioada alarmei
28Vcc 0.2A max.

10Vcc 0,01A

–

Înălțimea de instalare
Selector sensibilitate
Selecție distanță
Detecție logică

Ieșire alarmă(sub zonă)
Perioadă alarmă
Ieșire probleme
Ieșire tamper
Perioadă alarmă
Perioadă încălzire
Temperatura de operare

Dimensiuni(Î/l/L)
Greutate

SIP-404

10Vcc 0,01A
–

N.C. 28V DC, 0.1A max

Roșu: încălzire, Alarmă

Roșu: încălzire, Alarmă,
Trouble

Roșu: încălzire, alarmă,
trouble
Verde: încălzire, detecție
PIR, trouble
Galben: Încălzire, detecție
microunde

Dezactivat în funcționare
normală
Activat: walk test sau LED
on
Roșu: încălzire, alarmă,
trouble

Fără alarmă 10 V/m

Temperatura de operare

-20 ÷ +60°C

Umiditate mediu

max. 95%

Clasa de protecție

IP55

Instalare

SIP-5030

SIP-100

40 x 4 m
–

SIP-3020
SIP-4010
SIP-404

SIP-4010
4 (13)

DISTANȚĂ MICĂ DETECȚIE
STANDARD

SIP-404
4 (13)

30 (100)

4 (13)

40 (130)

20 (65)

4 (13)

10 (33)

40 (130)

Unit: m (ft.)
SIP-3020WF

SIP-3020WF
SIP-4010WF
SIP-404WF

4 (13)

4 (13)

30 (100)

FUNCȚIONARE PE
BATERII
DISTANȚĂ MICĂ DE
DETECȚIE
COMPATIBILE WIRELESS

SIP-404WF

SIP-4010WF

4 (13)

40 (130)

20 (65)

4 (13)

10 (33)

SIP-3020/5

40 (130)

700gr

Suport, Parasolar, Silicon, Set șuruburi (3×10-2, 4×20-4)

SIP-4010/5
4 (13)

4 (13)

40 (130)

20 (65)

CU ZONĂ DE
PROTECȚIE

SIP-404/5

4 (13)

30 (100)

DISTANȚĂ MICĂ
DETECȚIE

Vertical: ± 20° Orizontal: ± 95°
600gr

SIP-404/5

Pasiv infraroșu
30 x 20 m
40x10 m
40 x 4 m
50 x 30 m
100 x 3 m
3x5m la h=2,3m/6x9m la h=4m, unghi de detecție ajustabil pe orizontală
n 40mA max.
n 45mA max.
(12Vcc);
(12Vcc);
n 75mA max.
n 80mA max.
40mA max.(12Vcc)75mA max.(24vca)
(24Vcc);
(24Vcc);
35mA max.(12Vcc)70mA max. (24Vca)
n 415mA
n 420mA
415mA max.(24Vca)cu unitate de încălzire opțională
max. (24Vca)
max. (24Vca)
cu încălzire
cu încălzire
opțională;
opțională;
de la 2,3m la 4m
Departe: FS/S/M/I Aproape: FS/S/M/I
Departe: FS/S/M/I Aproape: FS/S/M/I Sub zonă:FS/S/M/I
Departe: On/Off
ȘI/SAU
Departe: N.O.,N.C. 28Vcc max.0,2A
N.O.,N.C. 28Vcc max.0,2A
Aproape: N.O.,N.C. 28Vcc max.0,2A
N.O.,N.C. 28Vcc max.0,2A
Off/15, 30, 60sec.
N.O.,N.C. 28Vcc max.0,2A
N.O.,N.C. 28Vcc max.0,1A
Aproximativ 2 sec.
Aproximativ 60 sec.
-25°÷+60°C, -40°C÷+60°C cu unitate de încălzire opțională
Unitatea principală : IP65
Cutia : IP55
227 x 102 x 266mm
248 x 102 x 266mm
271 x 102 x 290mm
1,2Kg
1,4Kg
1,6Kg
40 x 10 m
–

SIP-3020/5
SIP-4010/5
SIP-404/5

2.5 ÷ 3.0m

Unghiul de ajustare suport

SIP-4010/5

Unit: m (ft.)

Perete

Înălțimea de instalare

SIP-3020/5

SIP-3020

N.C. 28Vcc, 0.1A max

Interferențele RF

Accesorii

30 x 20 m
–

SIP-4010

N.C. 28Vcc, 0.1A max

Intrarea auxiliară

Greutate

Metodă de detecție
Aria de acoperire
Sub zonă

Clasa de protecție IP

Aproximativ 90 sec.

Ieșirea tamper

Indicatorul LED

30µA(standby)/4mA
max/3Vcc

Aproximativ 60 sec.(LED-ul clipește)

Ieșirea de alarmă
Ieșirea trouble

50 mA (max) la 12Vcc

2.0 ± 1 sec

Perioada de încălzire

SIP-3020

Ieșire alarmă(zona principală)

2.0°C la 0.6 m/s

Alimentare

Model

Curent consumat

Infraroșu pasiv și
microunde
DA

PIR Coverange

HX-40RAM

4 (13)

10 (33)

40 (130)

Unit: m (ft.)

600gr
Set normal + support
baterii și fire conexiuni

SIP-5030

SIP-100

4 (13)

4 (13)

SIP-5030
SIP-100
DETECȚIE LA
DISTANȚĂ MARE
CU ZONĂ DE
PROTECȚIE

50 (165)

100 (330)

30 (100)
3 (10)

Unit: m (ft.)

SIP-3020 CAM DN

SIP-3020 CAM DN

CAMERA

4 (13)

SHORT RANGE TYPE
WITH CAMERA

30 (100)
20 (65)
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OPTEX

OPTEX

Protecţie Perimetrală

Protecţie Perimetrală

SL-200QDM/350QDM/650QDM
CARACTERISTICI:







Patru fascicule de putere
Modulație dublă
Putere fascicul selectabilă
Controlul automat al puterii de emisie
Fascicul selectabil sus/jos
Opțional baterie solară

Model
Raza de detecție

SL-200QDM

SL- 350QDM

SL-650QDM

60m

100m

200m

Frecvențe fascicule

4 canale selectabile

Consum de curent

26mA normal / 60mA maxim

Temperatura de funcționare

-35°C ÷ +60°C

Clasa de protecție

IP65

Dimensiuni

448mm x 79mm x 96mm

Greutate

2,5Kg

Localizare GPS și comunicație
GSM / GPRS / SMS / VOCE

SL-200QDP / 350QDP / 650QDP
CARACTERISTICI:





Model
Raza de detecție

SL-200QDM

SL-350QDM

SL-650QDM

60m

100m

200m

Frecvențe fascicule

4 canale selectabile

Consum de curent

17mA normal / 24mA maxim

Temperatura de funcționare
Clasa de protecție
Dimensiuni
Greutate
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-35°C ÷ +60°C
IP65
448mm x 79mm x 96mm
2,4Kg

Patru fascicule de putere
Modulație dublă
Putere fascicul selectabilă
Fascicul selectabil sus/jos

ACTIVE TRACK este un dispozitiv nou
ce integrează receptorul GPS cu un
comunicator bidirecțional. Folosind un
modem quad band GSM/GPRS oferă
serviciul A-GPS primind informații de
la satelit prin GSM/GPRS. Utilizând un
dispozitiv cu A-GPS Active Track este
capabil să aproximeze poziția chiar dacă
semnalul GPS este slab.

APLICAȚII:

FUNCȚII:

n

 omunicație bidirecțională;
C
Buton de panică;
n
Funcție MAN-DOWN (accelerometru
inclus);
n A-GPS GPS asistat;
n Suprafață de lucru controlată;
n Detecție de tamper;
n Comunicație directă cu dispeceratul în
timp real;
n
n

n

Patrulă, verificarea și protejarea unor
obiective sau suprafețe prestabilite,
protecție persoane, protecție copii,
escortarea persoanelor, mărfii, cu
posibilitatea indicației abaterii de la un
traseu prestabilit.

DATE TEHNICE:
 odul GSM Quad band (850/900/1800/
M
1900 MHz);
n Modul GPS încorporat;
n Comunicație GPS 50 canale;
n Acuratețea poziției <2,5m;
n
Timpul total de achiziție poziție cu
aparatul pornit deja < 1s;
n
Timpul total de achiziție poziție după
pornirea aparatului <27s;

CARACTERISTICI ELECTRICE:

INTERFEȚE DE COMUNICAȚIE:

T ensiune de alimentare: 5V/1A;
n
Alimentator priză standardizat cu
conector Micro USB tip B;
n Acumulator: Li-Polimer 2400mA;
n Timpul de funcționare după încărcarea
completă: 24 ore;
n Clasa de protecție: IP 67;
n Dimensiuni mecanice: 121X60X30 mm
n
Detector de mișcare: accelerometru
3 axe;
n Microfon: încorporat;
n Difuzor: încorporat;
n
Butoane operare: 4 cu funcții
prestabilite;
n Temperatura ambientală de funcționare:
-20°C÷+60°C.

n

n

Transmisie de date via GPRS(TCP/IP),
SMS la OSM.2007;
n Apeluri vocale;
n Apel silențios;
n
Administrare de la distanță cu
posibilitatea de upgrade software.
CONFIGURARE:
L ocal cu PC prin RS232;
Distanță via GPRS, SMS, CSD;
Buffer alarme: 1000;
Buffer evenimente: 2000.
n
n

PREȚ: 550 EURO
www.siel.md

30.03.2017 15:08:04

EBS

PULSAR

Comunicatoare

Accesorii

LX20G-3C

DATE TEHNICE

PX200N

LX2N

Canale de transmisie: GPRS, SMS

Da

Da

Da

Canal de voce

Da

Nu

Nu

Canal PSTN

Da

Da

NU

2

8

1

Intrare telefon compatibilă DTMF

Da

Da

Da

Protocol DTMF suportat ContactID,
Ademco Fast, DTMF-SIA Level 2

Da

Da

Da

3

1

1

Da

Da

Nu

Intrări NO/NC

Ieșiri OC, max. 100mA
Interfață RS232/RS485 viteză până
la 115200bps
Funcții ieșiri

Lipsă semnal GSM
De la server prin SMS
Recunoaștere apelant
 Reacții la intrări
 GSM jamming





Leduri stare

Lipsă semnal GSM
De la server prin SMS
Recunoaștere apelant
 Reacții la intrări





Lipsă semnal GSM
De la server prin SMS
Recunoaștere apelant
 Reacții la intrări





4

4

2

Acces la distanță a centralelor

Da

Da

Nu

Configurare prin GPRS, SMS, CSD

Da

Da

Da

Configurare locală prin RS232

Da

Da

Da

Modul încărcare versiunea
cu sursă și cutie

Încărcare rapidă a bateriei
Protecție la descărcarea
excesivă
 Protecție la conectarea
inversă
 Indicare lipsă CA
 Indicare baterie descărcată
sau lipsă baterie
 Protecție la scurtcircuit a
ieșirii de bateriei




Protecție la conectarea
inversă
 Indicare baterie descărcată
sau lipsă baterie
 Indicare lipsă CA
 Protecție la scurtcircuit a
ieșirii de baterie


Încărcare rapidă a bateriei
Protecție la descărcarea
excesivă
 Protecție la conectarea
inversă
 Indicare lipsă CA
 Indicare baterie descărcată
sau lipsă baterie
 Protecție la scurtcircuit a
ieșirii de bateriei




Criptare GPRS/SMS

AES

AES

AES

Memoria de evenimente

5000

5000

5000

APLICAȚII:
 Transmiterea semnalelor de la sistemele de alarme via GPRS
 Sisteme complexe redundante de ex. sisteme bancare, citirea datelor la distanță a dispozitivelor de măsurare a energiei
 Sisteme energetice – protecția împotriva furtului transformatoarelor de distribuție
 Transmisie redundantă – canal securizat ethernet
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AWO 220 / AWO *220PU

Cutie metalică cu transformator
/ *fără transformator, cu tamper,
loc de acumulator 17Ah [i PCB.
Dimensiuni 320x300x98

AWZ 224

Sursă 24V DC, liniară, max
2 A, încărcare acumulator
cu protecție, protecție
supratensiune, releu
monitorizare prezenta tensiune
220V și defecte, în cutie
metalică cu tamper și loc pentru
acumulator 2X12V 7Ah

PSBS 5024C

Sursă 24V DC, liniară, max 5A,
încărcare acumulator, releu
monitorizare prezență tensiune
220V, în cutie metalică cu
tamper și loc pentru acumulator
2x 12V 17Ah

AWO 250

Cutie metalică cu transformator,
cu tamper, loc de acumulator
17Ah [i PCB. Dimensiuni
325x400x128

AWZ 300

Sursă 12V DC, liniară, max 3 A,
încărcare acumulator, în cutie
metalică cu tamper și loc pentru
acumulator 12V 7Ah

HPSB 3524B

Sursă 24V DC, în comutație,
max 3A, încărcare acumulator,
releu monitorizare prezenta
tensiune 220V, în cutie
metalică cu tamper și loc pentru
acumulator 2x 12V 7Ah

AWZ 200

Sursă 12V DC, liniară, max 2 A,
încărcare acumulator, în cutie
metalică cu tamper și loc pentru
acumulator 12V 7Ah

HPSB 3512C

Sursă 12V 3A cu spațiu pentru 2
acumulatori de maxim 17Ah

HPSB 5512C

Sursă 12V DC, în comutație,
max 5A, încărcare acumulator,
releu monitorizare prezență
tensiune 220V, în cutie
metalică cu tamper și loc pentru
acumulator 2x 12V 17Ah

www.siel.md

AWZ 333

Sursă 12V DC, liniară, max
3 A, încărcare acumulator
cu protecție, protecție
supratensiune, releu
monitorizare prezen]ă tensiune
220V și defecte, în cutie
metalică cu tamper și loc pentru
acumulator 12V 17Ah

PSBS 5012C

Sursă 12V 5A cu spațiu pentru 2
acumulatori de maxim 17Ah

HPSB 5524C

Sursă 24V DC, în comutație,
max 5A, încărcare acumulator,
releu monitorizare prezență
tensiune 220V, în cutie
metalică cu tamper și loc pentru
acumulator 2x 12V 17Ah
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AMC ELETTRONICA & ELAN
Accesorii

SR 136

EL 4X0.22
Sirenă
avertizare
efracție, de
exterior,
cu flash,
autoprotejată,
carcasă dublă
ABS și metal,
putere 110
dB la 3 m,
spațiu pentru
acumulator
tampon
12Vcc/ 2Ah

EL 8X0.22

Cablu 8x0,22mm, ecranat, cupru
litat, pentru sisteme antiefracție
și realizare conexiuni pentru
sistemele de control acces,
preț/ml

EL-12-12

Acumulator compact acid-Pb
12V/12Ah, suportă 1000 de
cicluri încărcare /descărcare și
au o durată de bună funcționare
de 5 ani în condiții normale de
exploatare

EL-12-2

Acumulator capsulat, fără
întreținere, 12V/2 Ah

EL-12-17

Acumulator compact acid-Pb
12V/7Ah, suportă 1000 de
cicluri încărcare /descărcare și
au o durată de bună funcționare
de 5 ani în condiții normale de
exploatare

Cablu 4x0,22mm, ecranat, cupru
litat, pentru sisteme antiefracție
și realizare conexiuni pentru
sistemele de control acces,
preț/ml

EL-12-4,5

Acumulator capsulat, fără
întreținere, 12V-4.5 Ah

EL-12-26

Acumulator compact acid-Pb
12V/26Ah, suporta 1000 de
cicluri încărcare /descărcare și
au o durată de bună funcționare
de 5 ani în condiții normale de
exploatare

EL 6X0.22

Cablu 6x0,22mm, ecranat, cupru
litat, pentru sisteme antiefracție
și realizare conexiuni pentru
sistemele de control acces,
preț/ml

EL-12-7

Acumulator compact acid-Pb
12V/7Ah, suportă 1000 de
cicluri încărcare /descărcare și
au o durata de bună funcționare
de 5 ani în condiții normale de
exploatare

EL-12-40

Acumulator compact acid-Pb
12V/40Ah, suporta 1000 de
cicluri încărcare /descărcare și
au o durată de bună funcționare
de 5 ani în condiții normale de
exploatare
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Detecţie și Semnalizare
Incendiu
2.1 Apollo Fire
2.2 Kentec electronics
2.3 OGGIONI
2.4 Teledata
2.5 Bosch Security Systems
2.6 UTC Fire&Security
2.7 PARADOX
2.8 signaline

2.9 Xtralis
3.0 ELMDENE
3.1 Firebeam
3.2 Detector Testers
3.3 Vimpex
3.4 KAC Alarm
3.5 Elan & AMC EleTtronica
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APOLLO FIRE
Detectoare Adresabile SOTERIA

SA5000-600
Detector
analog
adresabil
optic de
fum, seria
SOTERIA,
compatibil cu sistemele XP95
și Discovery, tehnologia optică
PureLight® reduce alarmele false
și îmbunătățește recunoașterea
fumului, utilizeaza comunicații
digitale CoreProtocol®, disponibil
cu sau fără isolator, certificat EN
54-7, CPR & LPCB, temperatură
de operare -40°C până la 70°C,
tensiune de alimentare 17-35V DC.

SA5000-700
Detector
analog
adresabil
optic și
termic,
seria
SOTERIA, senzori de căldură
cu dublă tehnologie optică
PureLight® reduce alarmele false
și îmbunătățește recunoașterea
fumului, compatibil cu XP95 și
sisteme Discovery, disponibil
cu sau fără izolator comutabil
integrat, certificat EN 54-5, EN
54-7, CPR & LPCB, tensiune de
alimentare 17-35V DC.

SA5000-400

Detectorul analog adresabil de
temperatura, seria SOTERIA, are
doi senzori de căldură amplasati
lateral pentru a asigura
detectarea căldurii în toate
orientările, compatibil cu XP95
și sisteme Discovery, disponibil
cu sau fără izolator comutabil
integrat, tensiune de alimentare
17-35V DC.

SA5000-200

Soclu standard pentru
detectoare analog adresabile,
seria SOTERIA, compatibilitatea
cu detectorii XP95 si Discovery,
dispozitivele izolate și nonizolate, "E-Z Fit" permite
montarea simplă a bazei
detectorului după cabluri.

38532-064

Cartela suplimentara XPERT 8,
pentru programarea adreselor,
compatibilitatea cu detectori
Soteria, XP95 si Discovery.

SA5900-908

Butonul adresabil de alarmă, seria
SOTERIA, element de comandă
resetabile, acces facil, mecanism
de resetare frontal, E-Z sistem
conector adecvat pentru instalare,
tastă de resetare ergonomice,
certificate EN 54-11 & EN 54-17
(numai versiunea Red), 170°
cu LED-uri ce pot fi vizualizate,
tensiune de alimentare 17-35V DC.

www.siel.md
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APOLLO FIRE

APOLLO FIRE
Detectoare Convenţionale seria ORBIS EEX

Detectoare Convenţionale Orbis

ORB-OP-12003

ORB-OH-13003
Detector convențional
optic de fum Seria
ORBIS, sensibilitate
marită la fum alb,
adaptare automată a
sensibilității în funcție
de gradul de murdărire,
semnalizare optică
prin LED a stării de
bună funcționare, de
defect sau de alarmă,
tensiune de alimentare:
8.5-33Vcc

ORB-HT-11013

Detector convențional de
temperatură pentru condiții
normale Seria ORBIS, cu
declanșarea alarmei la variația
rapidă a temperaturi în unitatea
de timp (A1R), tensiune de
alimentare: 8.5-33Vcc

ORB-HT-11017

Detector convențional de
temperatura pentru condiții
normale Seria ORBIS, cu
declanșarea alarmei la variația
rapidă a temperaturi în unitatea
de timp (CR), tensiune de
alimentare: 8.5-33Vcc
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ORB-HT-11014

Detector convențional de
temperatură pentru condiții
normale Seria ORBIS, prag fix
de declanșare la 50°C (A2S),
tensiune de alimentare: 8.533Vcc

ORB-HT-11018

Detector convențional de
temperatură pentru condiții
normale Seria ORBIS, prag
de declanșare la 80°C (CS),
tensiune de alimentare: 8.533Vcc

ORB-OP-52028
Detector convențional
multisenzor (optic
și termic) Seria
ORBIS, sensibilitate
marită la fum alb,
adaptare automată a
sensibilității în funcție
de gradul de murdărire,
semnalizare optică
prin LED a stării de
bună funcționare, de
defect sau de alarmă,
tensiune de alimentare:
8.5-33Vcc

ORB-HT-11015

Detector convențional de
temperatură pentru condiții
normale Seria ORBIS, cu
declanșarea alarmei la variația
rapidă a temperaturi în unitatea
de timp (BR), tensiune de
alimentare: 8.5-33Vcc

ORB-MB-00012

Soclu standard pentru
conectarea detectoarele
convenționale din seria ORBIS

ORB-HT-11016

Detector
conventional optic
de fum Seria ORBIS,
in constructie
EEX, sensibilitate
marita la fum alb,
adaptare automata
a sensibilitatii in
functie de gradul
de murdarire,
semnalizare optica
prin LED a starii de
buna functionare,
de defect sau de
alarma, tensiune de
alimentare: 14-28Vcc

ORB-HT-51146

Soclu cu releu comutator pentru
detectoarele convenționale din
seria ORBIS, tensiune maximă
suportată pe contact 30Vcc/1A,
se recomandă pentru utilizare în
sistemele de avertizare efracție

ORB-HT-51152

Detector conventional de
temperatura Seria ORBIS, in
constructie EEX prag fix de
declansare la 65grdC (BS) ,
tensiune de alimentare: 1428Vcc

Detector conventional
multisenzor (optic
si termic) Seria
ORBIS, in constructie
EEX, sensibilitate
marita la fum alb,
adaptare automata
a sensibilitatii in
functie de gradul
de murdarire,
semnalizare optica
prin LED a starii de
buna functionare,
de defect sau de
alarma, tensiune de
alimentare: 14-28Vcc

ORB-HT-51148
Detector
conventional
de
temperatura
Seria ORBIS,in
constructie
EEX, cu
declansarea
alarmei la
variatia rapida
a temperaturi
in unitatea de
timp (A1R),
tensiune de
alimentare:
14-28Vcc

Detector convențional de
temperatura pentru condiții
normale Seria ORBIS, prag fix
de declanșare la 65°C (BS),
tensiune de alimentare: 8.533Vcc

ORB-RB-10004

ORB-OH-53028

ORB-HT-51154

Detector conventional de
temperatura Seria ORBIS, in
constructie EEX, cu declansarea
alarmei la variatia rapida a
temperaturi in unitatea de timp
(CR), tensiune de alimentare:
14-28Vcc

Detector conventional de
temperatura Seria ORBIS,in
constructie EEX, prag fix de
declansare la 50grdC (A2S),
tensiune de alimentare: 1428Vcc

ORB-HT-51156

Detector conventional de
temperatura Seria ORBIS,
in constructie EEX, prag de
declansare la 80grdC (CS) ,
tensiune de alimentare: 1428Vcc
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ORB-HT-51150

Detector conventional de
temperatura Seria ORBIS, in
constructie EEX cu declansarea
alarmei la variatia rapida a
temperaturi in unitatea de timp
(BR), tensiune de alimentare:
14-28Vcc

ORB-MB-50018

Soclu standard pentru
conectarea detectoarele
conventionale din seria ORBIS
in constructie EEX

65

30.03.2017 15:08:30

APOLLO FIRE

APOLLO FIRE

Detectoare Adresabile Seria XP95

Detectoare Adresabile Seria XP95

45681-284

Soclu cu izolator 200,
tensiune de alimentare 1728Vcc, asigura protectia la
scurtcircuit si intrerupere pe
buclele de detectie de clasa
A, se instaleaza la fiecare 20
elemente adresabile.

55000-720APO

Izolator 20D seria XP95,
tensiune de alimentare 1728Vcc, asigura protectia la
scurtcircuit si intrerupere pe
buclele de detectie de clasa
A, se instaleaza la fiecare 20
elemente adresabile.

58200-951

Detector analog adresabil optic
de fum, seria XP95, semnalizare
optica prin LED a starii de
alarma, tensiune de alimentare:
17-28Vcc
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55000-420

Detector analog adresabil de
temperatura, seria XP95, prag
standard de declansare: 55grdC,
semnalizare optica prin LED a
starii de alarma, tensiune de
alimentare: 17-28Vcc

55000-885

Detector analog adresabil
optic si termic, seria XP95,
semnalizare optica prin LED a
starii de alarma, tensiune de
alimentare: 17-28Vcc

45681-210

Soclu standard pentru
detectoare analog adresabile,
cu cartela de adresare XPERT
pentru seria XP95

38531-771

Cartela suplimenatra X Pert,
pentru programarea adreselor
detectoarelor adresabile din
seria XP95

Soclu izolator XP95

53832-070

Buton adresabil de alarmare, seria XP95, culoare rosie, pentru
montare pe suprafata in exterior, grad de protectie IP67, fara
capac, semnalizare optica prin LED a starii de alarma, tensiune de
alimentare: 17-28Vcc, izolator inclus

55000-620

45681-211APO

45681-219

Soclu standard pentru
detectoare analog adresabile
CU INCALZITOR necesita
alimentare separata 24vdc,
cu cartela de adresare XPERT
pentru seria XP95

Indicator la distanta, de tip LED
- minidisc, dimensiuni: 20mm
inaltime si 80mm diametru, se
poate folosi pentru semnalizarea la
distanta a starii de alarma pentru
detectoarele din seriile ORBIS,
Seria 65 si XP95, conectarea se
face pe iesirea de Remote a acestor
detectoare, alimentarea se face din
detector, consum 20mA

45681-380

Capac simplu pentru soclu XP 95

www.siel.md

SA5900-908
Butonul
adresabil
de alarma,
seria
SOTERIA,
element de
comandă
resetabile,
acces facil, mecanism de resetare
frontal, E-Z sistem conector
adecvat pentru instalare, tasta de
resetare ergonomice, certificate
EN 54-11 & EN 54-17 (numai
versiunea Red), 170° cu LED-uri
ce pot fi vizualizate, tensiune de
alimentare 17-35V DC

44251-175

Capac plastic transparent
de protectie pentru noile
butoanele adresabile din seria
XP 95 si Discovery

45681-519

Capac Waterproof pentru soclu
XP 95
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Detectoare Speciale XP95

Interfeţe Adresabile XP95

55000-268

Detector analog adresabil
liniar de fum, seria XP95,
barieră cu tehnologie de tip
infraroșu și reflexie pe oglinzi
catadioptrice, cu emițător și
receptor în aceeași carcasă,
distanța maximă 50m, lățimea
fasciculului 15m, tensiune de
alimentare 17-28Vcc

29600-203

Braț pentru montare detector
adresabil de flacără 55000-280

53546-022

Echipament de prelevare a
fumului din tubulatura de
ventilație, format dintr-o incintă,
2 tuburi de prelevare și soclu
de montaj pentru detector
adresabil sau convențional
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55000-273

Detector analog adresabil
liniar de fum, seria XP95,
barieră cu tehnologie de tip
infraroșu și reflexie pe oglinzi
catadioptrice, cu emițător și
receptor în aceeași carcasă,
distanța maximă 100m, lățimea
fasciculului 15m, tensiune de
alimentare 17-28Vcc

29600-206

Capac de protecție în exterior
pentru detectorul adresabil de
flacără 55000-280

29600-378

Bariera de potențial, se
montează în afara spațiului
considerat EEX, între centrală
și detectoare sau butoane EEX,
are rolul principal de a micșora
curentul pe linia EEX până la
limita produceri unei scântei la
conectarea sau deconectarea
echipamentelor în teren

SA7100-100

Detector Inteligent de tip BEAM
cu aliniere automată cuprinde un
emițător, un receptor și un motor de
aliniere în aceeași carcasă pentru
instalare simplă și rapidă. Detectorul
compensează automat efectele
asupra mediului asupra semnalului
fasciculului printr-o combinație de
compensare devierea și realinierea
motorizată a fasciculului

29600-458

Adaptor de prindere detector
flacără

55000-280

55000-022

Detector analog adresabil de
flacără, de tip UV, seria XP95,
tehnologie IR3, IP 66, bătaie
25m.

Interfață adresabilă de
tip SWITCH MONITOR
UNIT „monitorizarea
stării unui contact liber
de potențial”, seria
XP95, raportează starea
de NORMAL, DEFECT,
PRE-ALARMĂ și ALARMĂ
prin rezistență „cap de
linie”, izolator inclus,
tensiune alimentare:
17-28Vcc

55000-760

55000-847

Interfața adresabilă de tip MINI
SMU „monitorizarea stării unui
contact liber de potențial”, seria
XP95, raportează starea de
NORMAL, DEFECT, PRE-ALARMĂ
și ALARMĂ prin rezistență
EOL, are o carcasă ușoară fără
grad de protecție, tensiune
alimentare: 17-28Vcc

55000-849

starea acestora, precum și alte
informații legate de buclă, are
baterie încorporată, se poate
alimenta la 220Vca, echipament
pentru service și mentenanță

55000-852
Interfață adresabilă
de tip ZONE MONITOR
UNIT „monitorizare zonă
convențională”, seria
XP95, permite cuplarea a
maxim 20 de detectoare
convenționale pe
o adresă în bucla,
izolator inclus, tensiune
alimentare detectori
19Vcc-28Vcc cu
monitorizare rezistentă
„cap de linie”, tensiune
alimentare: 17-28Vcc

Detector analog adresabil de
flacără, seria XP95, tehnologie
dual IR - doi detectori IR pentru
două lungimi de undă, conul de
supraveghere 90°, răspuns spectral
1.0 până la 2.7 micrometri,
construcție din aliaj de zinc, nu
necesită sursa suplimentară,
poate detecta și flăcările invizibile
ochiului - focuri de hydrogen

55000-870

Dispozitiv testare buclă seria
XP95, utilizat pentru interogare
bucla în momentul punerii
în funcțiune, se citesc rapid
informații cu privire la număr
de dispozitive din buclă, tipul și

55000-845

Interfață adresabilă de tip
OUTPUT „acționare ieșire de
releu”, seria XP95, cu o ieșire
de releu fără potențial, izolator
inclus, tensiune alimentare:
17-28Vcc

Interfața adresabilă de tip
INPUT/OUTPUT „intrare/
ieșire”, seria XP95, cu o ieșire de
releu fără potențial, o intrare
monitorizată cu rezistență EOL
și de o intrare nemonitorizată
dar separate "optic", izolator
inclus, tensiune alimentare: 1728Vcc

55000-588

Interfață adresabilă de tip 3
INPUT/OUTPUT „3 intrări / 3
ieșiri”, seria XP95, cu trei ieșiri
de tip releu fără potențial și
trei intrări monitorizate cu
rezistente EOL, izolator inclus,
tensiune alimentare: 17-28Vcc

55000-852

Interfață adresabilă de tip
SWITCH MONITOR PLUS
„monitorizarea stării unui
contact liber de potențial”, seria
XP95, permite semnalizarea
imediată a stării contactului
prin utilizarea facilității de
intrerupere a protocolului în curs
și de transmitere în mai puțin
de 1 secundă a stării contactului
monitorizat, izolator inclus,
tensiune alimentare: 17-28Vcc
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55000-841

Interfață adresabilă de tip
SWITCH MONITOR PLUS
„monitorizarea stării unui
contact liber de potențial”, seria
XP95, permite semnalizarea
imediată a stării contactului
prin utilizarea facilității de
întrerupere a protocolului în curs
și de transmitere în mai puțin
de 1 secundă a stării contactului
monitorizat , izolator inclus,
tensiune alimentare: 17-28Vcc
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Detectoare Adresabile Wireless

XPA-CB-11170

Sirene și Dispozitive de Semnlizare Luminoase

XPA-CB-11171

XPA-IN-14050

45681-277

45681-293

55000-877

45681-330

Capac de
culoare roșie
pentru sirenă
adresabilă
45681-277

Detector analog adresabil
wireless, termic de tip A1R
(pentru creșteri rapide de
temperatură) protocol XP95,
semnalizare prin LED a stării de

alarmă, se utilizează în spaâții
unde nu se mai poate executa
cablaj, se alimentează de la
două grupuri de câte 3 bateri
alcaline tip AA.

Detector analog adresabil
wireless, termic de tip CS
(creșteri lente de temperatură)
protocol XP95, semnalizare
prin LED a stării de alarmă, se
utilizează în spații unde nu se
mai poate executa cablaj, se
alimentează de la două grupuri
de câte 3 bateri alcaline tip AA

55000-740 / *55000-743
Interfață adresabilă wireless
pentru seria XPANDER, protocol
XP95, se pot conecta maxim
15 interfețe pe buclă, izolator
inclus, sensibilă la polaritate,
tensiune alimentare 17-28Vcc.

Sirenă adresabilă seria XP95,
se utilizează cu soclu standard
XP95, posibilitate setare nivel
acustic 85/92dB, izolator inclus,
tensiune alimentare: 17-28Vcc

55000-274

45681-276

Sirena în soclu de detector
XP95, este activată de ieșirea de
REMOTE a detectorului montat
pe ea, asigură un nivel acustic
85dB/1m, consum redus de
aproximativ 3mA

XPA-TE-14075

XPA-CB-14001

XPA-CB-14003

XPA-MC-14006

de la max 15M

Indicator
Luminos și Audio
Adresabil de
tavan VAD Roșu
/ *Alb, sesizabil

55000-001

Sirenă adresabilă seria XP95,
de culoare roșie, în construcție
de exterior cu grad de protecție
IP66, tensiune alimentare: 1728Vcc

55000-005

Dispozitiv adresabil de
semnalizare luminoasă de tip
BEACON “flash”, seria XP95,
culoare roșie, se folosește pentru
semnalizarea complementară
de sunet pentru aplicații cu
zgomot de fond ridicat, pentru
aplicații de interior, utilizabil cu
soclu standard XP95, tensiune
alimentare 17-28Vcc

55000-298

Sirenă adresabilă cu flash seria
XP95, de culoare roșie, izolator
inclus, în construcție de exterior
cu grad de protecție IP66,
tensiune alimentare: 17-28Vcc

55000-006

Sirenă adresabilă cu flash,
seria XP95, cu isolator și soclu
incorporat, pentru aplicații de
interior, se utilizează cu detector
adresabil, posibilitate setare
nivel acustic 85/92dB, tensiune
alimentare: 17- 28Vc

55000-879

Dispozitiv adresabil de semnalizare
luminoasă de tip BEACON “flash”,
seria XP95, culoare portocalie, se
folosește pentru semnalizarea
complementară de sunet pentru
aplicații cu zgomot de fond ridicat,
pentru aplicații de interior, utilizabil
cu soclu standard XP95, tensiune
alimentare 17-28Vcc

55000-278

Sirenă adresabilă cu
3 tonuri, de interior,
cu izolator IP65 92100dB (A), culoare
roșie

Testor wireless de măsurare a
gradului de penetrare a undelor
radio prin pereți, se folosește
pentru a găsi locul ideal de
amplasare a echipamentelor
radio.
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Sirenă roșie analog adresabilă
wireless, protocol XP95,
semnalizează acustic starea de
alarmă, se utilizează în spații
unde nu se poate executa
cablaj, se alimentează de la
două grupuri de câte 3 baterii
de 1,5 VDC tip AA respectiv
C(r14)

Sirenă cu flash roșu adresabil
wireless, protocol XP95,
semnalizarează optic starea de
alarmă, se utilizează în spații
unde nu se poate executa
cablaj, se alimentează de la
două grupuri de câte 3 baterii
de 1,5 VDC tip AA respectiv
C(r14)

Buton roșu analog adresabil
wireless, protocol XP 95,
semnalizează prin LED starea
de alarmă, se utilizează în
spații unde nu se poate executa
cablajul, se alimentează de la
2 grupuri de câte 3 baterii de
1,5VDC tip AA

55000-741 / *55000-744
Indicator
Luminos și Audio
Adresabil de
perete VAD Roșu
/ *Alb, sesizabil
de la max 15M

Sirenă adresabilă cu FLASH, 3
tonuri, de interior, cu izolator
IP65 92-100dB (A), culoare roșie

Sirenă adresabilă cu FLASH
transparent, 3 tonuri, de
interior, cu izolator IP65 92100dB (A)

www.siel.md

Sirenă Multi-Tone, de culoare
roșie, pentru spații deschise,
poate fi conectată la orice
sistem de Discovery sau XP95,
fără isolator
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Detectoare Conventionale seria S65

Detecţie și Semnalizare Incendiu – Mediu Marin

55000-127

55000-122
Detector convențional
de temperatură
Seria 65, prag fix de
declanșare la 57°C
(A1R), semnalizarea
optică prin LED a
stării de alarmă,
declanșarea alarmei
la creșterea rapidă
a temperaturii
în unitatea de
timp, tensiune de
alimentare: 9-33V

55000-132

Detector convențional
de temperatură
Seria S65, prag fix de
declanșare la 90°C
(CS), semnalizare
prin LED a stării de
alarmă, declanșarea
alarmei la creșterea
lentă a temperaturii
în unitatea de
timp, tensiune de
alimentare 9-33Vdc
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Detector convențional optic
de fum Seria 65, semnalizare
optică prin LED a stării de
alarmă, tensiune de alimentare:
9-33Vcc

45681-245

55000-137
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Detector convențional
de temperatură
Seria 65, prag fix de
declanșare la 75°C
(BR), semnalizarea
optică prin LED a
stării de alarmă,
declanșarea alarmei
la creșterea rapidă
a temperaturi
în unitatea de
timp, tensiune de
alimentare: 9-33Vcc

55000-317
Detector convențional
de temperatură
Seria 65, prag fix de
declanșare la 90°C
(CR) semnalizarea
optică prin LED a
stării de alarmă,
declanșarea alarmei
la creșterea rapidă
a temperaturii
în unitatea de
timp, tensiune de
alimentare: 9-33Vcc

58000-600MAR

Soclu cu releu comutator pentru
detectoarele convenționale din
Seria 65, tensiune maximă pe
contact 50V/1A, se recomandă
pentru utilizare în sistemele de
avertizare efracție

45681-200

Detector analog adresabil
optic de fum, seria DISCOVERY,
semnalizare optică prin LED a
stării de alarmă, tensiune de
alimentare 17-28 Vcc, pentru
mediu marin

45681-211MAR

Soclu standard pentru
conectarea detectoarele
convenționale din Seria 65
Soclu izolator seria DISCOVERY,
tensiune de alimentare 17-28
Vcc, pentru mediu marin

45681-508

Soclu cu releu comutator pentru
detectoarele convenționale din
Seria 65, tensiune maximă pe
contact 50V/1A, se recomandă
pentru utilizare în sistemele de
avertizare efracție

58000-700MAR

Detector analog adresabil optic
și termic, seria DISCOVERY,
semnalizare optică prin LED a
stării de alarmă, tensiune de
alimentare 17-28 Vcc, pentru
mediu marin

58100-971MAR

Buton adresabil de alarmare cu
izolator inclus, seria DISCOVERY
cu geam resetabil de culoare
roșie, montat pe suprafață,
semnalizare optică prin LED a
stării de alarmă, tensiune de
alimentare 17-28 Vcc, pentru
mediu marin

SYNCRO ASM 1L M80161M2

58000-400MAR

Detector analog adresabil de
temperatură, seria DISCOVERY,
semnalizare optică prin LED a
stării de alarmă, tensiune de
alimentare 17-28 Vcc, pentru
mediu marin

58100-976MAR

Buton adresabil de alarmare,
de exterior, seria DISCOVERY,
cu geam resetabil de culoare
roșie, montat pe suprafață,
semnalizare optică prin LED a
stării de alarmă, tensiune de
alimentare 17-28Vcc, pentru
mediu marin

45681-210MAR

Soclu standard pentru seria
DISCOVERY, pentru mediu
marin

55000-700MAR

Izolator seria DISCOVERY,
semnalizare optică prin LED a
stării de izolare, semnalizează
din 20 în 20 de adrese, tensiune
de alimentare 17-28 Vcc, pentru
mediu marin

SYNCRO ASM 2L M80162M2
Centrala analog
adresabilă, compactă,
pentru mediu marin,
cu 1 buclă / 126
adrese, 16 zone,
afișaj LCD mare, se
poate lega în rețea
cu alte centrale
sau repetoare prin
intermediul unui
card de rețea cod
K555, sursă de
alimentare integrată
de 3A, spațiu pentru
2 acumulatori de
12V/7Ah

Centrala analog
adresabilă, compactă,
pentru mediu marin,
cu 2 bucle / 126
adrese pe buclă, 16
zone, afisaj LCD mare,
se poate lega în
rețea cu alte centrale
sau repetoare prin
intermediul unui
card de rețea cod
K555, sursa de
alimentare integrată
de 3A, spațiu pentru
2 acumulatori de
12V/7Ah
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KENTEC ELECTRONICS

Rețea de centrale utilizând
echipamente de fibră optică

Centrale Adresabile Detecţie Semnalizare Incendiu

SYNCRO AS LITE LA80161M2
Centrală
analogic
adresabilă
1 buclă/126
adrese, 16
zone, varianta
economică,
nu se poate
extinde sau
lega la un
repetor, afișaj
LCD mare,
spațiu pentru
2 acumulatori
12V/7Ah

SYNCRO AS 1L A80161M2 /
SYNCRO AS 1LP A81161M3P*

SYNCRO AS 2L A80162M2 /
SYNCRO AS 2L A81162M3P*

SYNCRO 2 LOOP ENA6316203 /
SYNCRO 2 LOOP ENA6316203P*

SYNCRO 4 LOOP ENA6316403 /
SYNCRO 4 LOOP ENA6316403P*

Centrală analog adresabilă,
compactă, cu 1 buclă / 126
adrese, 16 zone, afișaj LCD
mare, se poate lega în rețea cu
alte centrale sau repetoare prin
intermediul unui card de rețea
cod K555, sursa integrată de 3A,
spațiu pentru 2 acumulatori de
12V/7Ah /* imprimantă inclusă

Centrală analog adresabilă,
compactă, cu 2 bucle / 126
adrese pe buclă, 16 zone,
afișaj LCD mare, se poate lega
în rețea cu alte centrale sau
repetoare prin intermediul unui
card de rețea cod K555, sursa
de alimentare integrată de 3A,
spațiu pentru 2 acumulatori de
12V/7Ah /* imprimantă inclusă

Centrală analog adresabilă, cu
2 bucle / 126 adrese pe buclă,
expandabilă la 4 bucle, 16
zone, afișaj LCD mare, se poate
lega în rețea cu alte centrale
sau repetoare prin intermediul
unui card de rețea cod S555,
afișaj LCD mare, sursă de
alimentare separată de 5,25A,
spațiu pentru 2 acumulatori de
12V/12Ah./ *imprimantă inclusă

Centrală analog adresabilă, cu 4
bucle / 126 adrese pe buclă, 16
zone, afișaj LCD mare, se poate
lega în rețea cu alte centrale sau
repetoare prin intermediul unui
card de rețea cod K555, sursă de
alimentare separată de 5,25A,
spațiu pentru 2 acumulatori de
12V/12Ah / *imprimantă inclusă

SYNCRO RESPONSE ENK6116003

Repetor complet de informații
pentru rețea de central, cu
posibilitate de comandă, afișaj
LCD mare, 16 zone, placă de
rețea K555 incorporată, sursă de
alimentare separate de 5,25A,
spațiu pentru 2 acumulatori de
12V/12Ah
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SYNCRO FOCUS K69000M1

Repetor de informații pentru
rețea de central, fără posibilitate
de comandă, compact, afișaj
LCD mare, pentru centralele de
incendiu SYNCRO, cu 3 butoane
de comandă, placă de rețea și
sursă de alimentare incorporată
de 750mA, spațiu pentru 2
acumulatori de 12V/2Ah

SYNCRO VIEW K67750M1

Repetor de informații local,
cu posibilitate de comandă,
compact, afișaj LCD mare,
pentru centralele de incendiu
SYNCRO, se pot conecta până
la 15 repetoare la o singură
centrala pe bus dedicat RS-485,
sursă de alimentare incorporată
de 750mA, spațiu pentru 2
acumulatori de 12V/2Ah

COMNET

G1001

SYNCRO GUIDE, soft
grafic pentru 1 centrală
(Soft disponibil și pentru
4/8/16/32/64 centrale)

www.siel.md
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Centrale Adresabile Detecţie Semnalizare Incendiu

K545

Placă tip SYNCRO I/O cu 4
intrări pentru conectare de
detectoare convenționale,
maxim de detectoare pe linie,
comunică cu centralele SYNCRO
pe bus dedicat RS-485, se pot
conecta până la 32 de module

SYNCRO I/O K547

Placă tip SYNCRO I/O cu 8
ieșiri pe releu programabile,
comunică cu centralele SYNCRO
pe bus dedicat RS-485, se pot
conecta până la 32 de module

SYNCRO I/O K560

SYNCRO LOOP
EXTENSION K552A

Placă de extensie 2 bucle, de la
2 la 4 bucle pentru centralele
SYNCRO

Cablu programare PC valabil
pentru toate centralele SYNCRO

76
Catalog Siel 2016 Interior mld.indb 76-77

SYNCRO NETWORK
CARD K555

Placă de comunicație pentru
conectarea în rețea a centralelor
și repetoarelor de rețea
SYNCRO, se pot conecta în rețea
până la maxim 64 de noduri

SIGMA XT
K11031M2

Centrala convențională de
detecție și stingere, compactă,
cu 3 zone de detecție și 1 zonă
de stingere, posibilitate de
conectare a maxim 7 panouri
repetoare de stare tip SIGMA
SI, sursă integrată de 3A, spațiu
pentru 2 acumulatori 12V/7Ah

SIGMA SI
K911000M8

Repetor de stare pentru centrală
SIGMA XT, compact, cu 6 lămpi
de stare, cheie de selectare
mod de lucru și buton de
declanșare stingere, posibilitate
de conectare a maxim 7
panouri repetor, alimenatre și
comunicație pe 4 fire

SYNCRO XT
A65116203

Centrala analog adresabilă de
detecție și stingere, compactă, cu
2 bucle / 126 adrese pe buclă și 1
zonă de stingere, posibilitate de
conectare pe buclă a panourilor
repetoare adresabile de stare
tip SYNCRO XT, sursă integrată
de 2,5A, spațiu pentru 2
acumulatori 12V/12Ah

SYNCRO SI
A91110M8

Repetor adresabil de stare
pentru centrală SYNCRO XT,
compact, cu cheie de selectare
mod de lucru și buton de
declanșare stingere, conectare
acestor panouri repetoare de
stare făcându-se pe bucla de
detecție a centralei SYNCRO XT

SYNCRO AS LOOP EXTENSION K586A
Placă de
extensie de 1
buclă, de la 1 la
2 bucle pentru
centralele
SYNCRO AS

Placă tip
SYNCRO I/O
cu 16 intrări
isolate optic /
ieșiri tip PGM
programabile,
comunică cu
centralele
SYNCRO pe bus
dedicat RS-485,
se pot conecta
până la 32 de
module

X 187LS

Centrale Convenţionale Detectie și Semanlizare Incendiu

K25250M2

Cutie metal cu sursa de
24V / 2,5A, pentru module
suplimentare tip SYNCRO I/O,
se pot monta maxim 2 module,
spațiu pentru 2 acumulatori de
12V/7Ah, certificată EN54

OPEN-CONNECT
Interfață de comunicație
pentru sistemele de
tip BMS, comunicație
de tip bus RS485 cu
centrală sau rețeaua de
centrale de incendiu,
suportă protocoalele de
tip LonWorks, BacNet și
Modbus, are 2 porturi
TCP/IP, 1 port serial,
1 port USB și 1 sau 2
porturi RS485, configurare
ușoară via Web Browser,
compatibilă cu toate
centralele de tip SYNCRO,
alimentare 220Vca
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OGGIONI
Sisteme de detective gaze toxice și explozive

CM-20

CM-80B

Unitate Centrală cu 2 intrări
tip 2-20 mA, cu 2 nivele
programbile pe fiecare canal
de intrare, releu de alarmă
independent pe fiecare zonă.
Include sursă de alimentare și
cutie plastic montaj

Unitate Centrală, 8 intrări tip
4-20 mA, 2 intrări digitale, 6
relee programabile Include
sursă de alimentare alternativă
220 Vac și cutie metalică
montaj

PARK-4 PK/320/AAA

PARK-4 TP/384/AAA

Detector de CO cu
microprocesor pentru măsurare
nivel gaz, în carcasă de aluminiu
IP65, ieșire 4-20 mA
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Detector de NO2 cu
microprocesor pentru măsurare
nivel gaz, în carcasă de aluminiu
IP65, ieșire 4-20 mA

RAS/AD/100/AAS

Detector de gaz exploziv,
cu microprocesor, cu senzor
catalitic standard, în execuție
Eex-d, în carcasă de oțel, cu
ieșire 4-20mA și RS485

TMP2-J-A1S1A
Detector de
temperatură
de exterior,
certificat
ATEX 2G Ex-d,
temperatură
setabilă în
intervalul +54˚C ~ +65˚C, ieșire
de tip prag fix de declanșare,
procedură de autodiagnoză, legare
pe 2 fire, resetare automată,
indicator LED stare alarmă, ideal
pentru conectare pe sisteme
convenționale de incendiu

DUST/AD/100/AAS

Detector de gaz exploziv,
cu microprocesor, cu senzor
catalitic standard, în carcasă
industrială de aluminiu IP65, cu
ieșire 4-20mA și RS485

TMP2-D-BR1A
Detector de
temperatură
de exterior,
temperatură
setabila în intervalul
+69˚C ~ +85˚C,
ieșre de tip variație
de temperatură, procedură de
autodiagnoză, legare pe 2 fire,
resetare automată, indicator
LED stare alarmă, în carcasă
industrială de aluminiu IP65,
ideal pentru conectare pe sisteme
convenționale de incendiu
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BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS

Detecţie și Semnalizare Incendiu

FPA 1200-C-RO

LSN 0300 A
Centrala incendiu
adresabilă, echipată cu
1 buclă cu 127 adrese
(sau în varianta LSN
improved cu 254 adrese
pe buclă), extensibilă
la maxim 2 bucle,
afișaj de tip „touch
display” de 5,7'', se
pot conecta până la
3 tastaturi remote de
operare, posibilitate
de autodetectare a
modulelor funcționale,
integrare serială cu
sistemele Bosch EVAC

MS-400 B

Detecţie și Semnalizare Incendiu

FAH-425-T-R

FAP-425-O-R

FLM-420-O8I2-S

FMC-210-DM-G-R

Sirenă
adresabilă de
tip bază, de
culoare roșie,
intensitate
92,1dB,
32 tonuri
selectabile

Modul suplimentar de 1 buclă
cu 127 adrese, pentru centralele
FPA1200

FAP-425-OT-R

Detector adresabil optic, de tip
LSN improved

FAP-425-DO-R

Interfață adresabilă cu 2 intrări
și 8 ieșiri

FAP-425-DOT-R

Detector adresabil multisenzor
dual-optic și termic, de tip LSN
improved
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Detector adresabil de
temperatură maximală și
diferențială, de tip LSN improved

FAP-425-DOTC-R

Detector adresabil multisenzor
dual-optic, termic și chimic, de
tip LSN improved

Detector adresabil multisenzor
optic și termic, de tip LSN
improved

FAA-420-RI-ROW

Indicator paralel model
economic

Detector adresabil dual-optic de
tip LSN improved

FLM-420-O1I1-E

Interfață adresabilă cu 1 intrare
și 1 ieșire

Buton adresabil cu geam,
de culoare roșie, de tip LSN
improved

FNM-420-A-RD

FNM-420-B-RD

Sirenă adresabilă de interior,
de culoare roșie, intensitate
101,3dB
Soclu pentru detectoarele
adresabile BOSCH din seria 400

FNM-420-A-BS-RD

Sirenă adresabilă, de exterior,
de culoare roșie, intensitate
102,5dB, 32 tonuri selectabile

FNS-420-R

FMC-420RW-GSGRD

Dispozitiv adresabil de
semnalizare optică, de culoare
roșie, care se poate monta pe
sirena de tip bază sau pe soclu
MS 400

Buton adresabil cu geam,
de culoare roșie, de tip LSN
improved

Beneficii:


Reducerea costurilor, datorită
interfeţelor integrabile



Flexibilitate imbatabil\ datorită
structurii modulare



Standard superior de fiabilitate



Conformitate cu ultimele Standarde
Europene, incluzând cerinţele
standardelor EN54-2 A1 şi EN54-4 A2



„Cumpăraţi numai ce aveţi nevoie”



Uşurinţă în utilizare şi costuri reduse cu
instruirea



Noua versiune a centralei modulare
de detecţie a incendiului seria 5000.
Sistemul modular oferă avantajele
modulelor „click-and-go” reutilizabile
şi carcase uşor de instalat şi de operat.
Sistemul se adaptează la natura şi

dimensiunile aplicaţiei, astfel încât nu
trebuie să cumpăraţi decât ceea ce
aveţi într-adevăr nevoie la un moment
dat– nimic mai mult şi nimic mai
puţin. Noua versiune a panoului FPA
5000 operează cu o interfaţă serială
care facilitează conectarea cu sistemul
de adresare vocală Plena de la Bosch.






Conectare uşoară cu sistemul de
adresare vocală - Bosch Voice Alarm
System, prin noua interfaţă serială de
la Bosch
Extindere facilă în orice moment de la
o buclă la 32 de bucle cu mai mult de
4000 de elemente, graţie conceptului
modular
Design orientat spre client, graţie
conceptului modular
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Schimbarea modulelor fără
întreruperea alimentării sistemului



Datorită fexibilităţii maxime, sistemul
se poate adapta la necesităţile dvs.



Schimbare sau adăugare facilă a
modulelor în cel mai scurt timp,
datorită reţelei practice CAN bus



Se pot memora maximum 10 000 de
evenimente



Conectare directă la un software tip
Building Management System (BIS)
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UTC FIRE&SECURITY
Detecţie și Semnalizare Incendiu

1X-F2-45 / 1X-F4-45* / 1X-F8-45**

2010-1-RB

Placa extensie de 4 iesiri
nemonitorizate, se pot monta
pina la maxim 4 placi in functie
de gabaritul centralei, se pot
programa functii logice in
functie de zonele de detective

GBX2000

Centrala conventionala de detectie incendiu cu 2 zone, afisare
alarma si defect de zona cu LED, accepta 32 de dispozitive mixate
pe zona, 2 iesiri monitorizate de sirene, 2 iesiri auxiliare dedicate
pentru incendiu si defect (iesirile suplimentare pot fi supervizate
sau nesupervizate), 1 iesire24Vdc/250mA pentru alimentare alte
dispositive externe, accesul la meniu se face prin intermediul unui cod
din 4 cifre, spatiu de 2 acumulatori de 12v/7A

(*4 zone / **8 zone)

DB670

Soclu standard pentru
conectarea detectoarele
conventionale din seria 670 in
constructie EEX

Bariera de potential, se
monteaza in afara spatiului
considerat EEX, intre centrala
si detectoare sau butoane EEX,
are rolul principal de a micsora
curentul pe linia EEX pina la
limita produceri unei scintei la
conectarea sau deconectarea
echipamentelor in teren

2X-F1-FB-45 / 2X-F2-FB-45*
Centrala adresabila de incendiu
de 1 bucla, 128 adrese pe bucla,
protocol ARITECH - seria 2000,
afisaj grafic LCD, afisaj zone 20
pana la maxim 40 LED-uri, 2 iesiri
supervizate de sirena/pompieri, 2
iesiri supervizate si 2 nesupervizate
dedicate pentru alarma si
defect, 3 interfete USB pentru
programare PC, imprimanta si
salvare configuratie, o interfata
TCPIP pentru moniotorizare IP,
se pot lega pina la 32 centrale si
repetoare in retea, spatiu pentru 2
acumulatori demax 12V/17Ah

(*2 bucle)
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2010-1-SB

Placa extensie de 4 iesiri
monitorizate, se pot monta
pina la maxim 4 placi in functie
de gabaritul centralei, se pot
programa functii logice in
functie de zonele de detective

DP672

Detector conventional optic de
fum Seria 670 in constructie EEX

2X-FR-FB-45

Repetor de informatii pentru
centralele 2X, afisaj LCD, loc de
2 acumulatori de max 12v/7Ah
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UTC FIRE&SECURITY

UTC FIRE&SECURITY

Detecţie și Semnalizare Incendiu

2X-LB

Placa de extensie de la 2 la
4 bucle pentru centralele de
2 bucle, mai adauga 4 iesiri
supervizate de sirena-pompieri

2010-2-NB

Placa de comunicatie pentru
legarea centraleleor 2X in retea

FP1216C-45

Detecţie și Semnalizare Incendiu

2X-ZI-20 / 2X-ZI-40*

Placa de 20 zone / *40 zone LED
pentru centralele 2X

Repetor de informatii pentru
centrale de incendiu seria
1200 / 2000, afisaj LCD 8X40
caractere, fara zone, se leaga in
retea de tip RS-485 cu centralele
prin intermediul placii NC2011
sau retea de FO prin intermediul
placii Nc2051
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Accesoriu adresabil pentru
centrala de incendiu - LOOP
Protocol - 900 series

LC1502

Placa extensie 2 bucle pentru
centralele FP1216 si FP2864

NE2051

Placa extensie FO

Interfata de legatura intre
centralele de tip FP2000 si
repetorul FRL 700

Placa retea FO echipata cu un
port optic, prin intermediul
ei se pot lega centralele si
repetoarele in retea pe fibra
optica

NC2011

Placa retea echipata cu un port
RS-485, prin intermediul ei se
pot lega centralele si repetoare
in retea pe cablu FTP / extensie
RS485

Placa extensie RS485

PR1200C

Imprimanta externa pentru
centralele FP2000, cu cutie si
sursa

FRL 700

Centrala analog
adresabila 2 bucle/126
adrese pe bucla,
extensibila la 8 bucle,
afisaj LCD 8X40
caractere, afisaj LED 16
zone, functioneaza cu
detectoare adresabile
Apollo seria XP95
sau GE seria 2000, 4
intrari de monitorizare
si 8 iesiri de tip releu
programabile, spatiu
pentru 2 acumulatori de
12V/17Ah

NC2051

NE2011

LON 2000

UN2011

FP2864C-99
Centrala analog
adresabila 2
bucle/126 adrese pe
bucla, extensibila la 4
bucle, afisaj LCD 8X40
caractere, afisaj LED
16 zone, functioneaza
cu detectoare
adresabile Apollo
seria XP95 sau GE
seria 2000, 4 intrari
de monitorizare si
8 iesiri de tip releu
programabile, spatiu
pentru 2 acumulatori
de 12V/17Ah

FR1216N

2010-2-PAR-900

Nod
universal,
care
introduce
centralele
de
incendiu
din
seria FP
2000 in
platforma
de tip
ALLIANCE

PR2000C

Imprimanta interna, cu cabluri
de legatura, se potriveste doar
la centralele FP2864

DP2061N

Repetor
de
informatii,
pentru
centralele
de
incendiu
din seria
FP

S710D-EST2 / * S711D-EST2
Modul de tip transceiver
(emitator/receptor),
bidirectional, prin
intermediul a 2 fibre
multimode / * unei fibre
single-mode, selectare
simpla a protocolului de tip
RS-232, RS-422, RS‑485,
Manchester, Biphase,
SensorNet, tehnologie de
diagnostic tip SMARTS
pentru integritatea datelor
cu ajutorul LED-urilor
de sistem, alimentare
13.5Vcc/350mA, versiune
stand-alone sau rack

Detector analog adresabil de
fum, SERIA 2000, semnal optic
prin LED a starii de alarma,
tensiune de alimentare
17-28 Vcc
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UTC FIRE&SECURITY

UTC FIRE&SECURITY

Detecţie și Semnalizare Incendiu

DP2061T

Detector analog adresabil optic
si termic, SERIA 2000, semnal
optic prin LED a starii de alarma,
tensiune de alimentare 17-28
Vcc

Detecţie și Semnalizare Incendiu

DB2002 / DB2016*

DT2063

Detector analog adresabil de
temperatura, SERIA 2000,
semnal optic prin LED a starii de
alarma, tensiune de alimentare
17-28 Vcc

FD2705R / FD2710R*

Soclu detector SERIA 2000 /
*izolator inclus

Buton adresabil de alarmare,
SERIA 2000, semnalizare
optica prin LED a starii de
alarma, tensiune de alimentare
17-28Vcc,varianta de exterior
IP 67

Sirena adresabila de culoare
rosie de interior IP 21, seria
2000, multitonala 32 de tonuri,
nivel acustic 97dB, tensiune
alimentare: 17-28Vcc

86
Catalog Siel 2016 Interior mld.indb 86-87

AS2364

Sirena adresabila de culoare
rosie de interior IP 21, seria
2000, multitonala 32 de tonuri,
nivel acustic 97dB, tensiune
alimentare: 17-28Vcc, de
exterior cu baza inalta IP65

Modul adresabil, SERIA 2000,
cu 4 intrari, cutie inclusa tip
IO2BOX, alimentare din bucla
18- 39VDC

Modul adresabil, SERIA 2000, cu
2 intrari si 1 iesire, cutie inclusa
tip IO2BOX, alimentare din
bucla 18-39VDC

Sirena adresabila cu flasch,de
culoare rosie de interior IP 21,
seria 2000, multitonala 32
de tonuri, nivel acustic 97dB,
tensiune alimentare: 17-28Vcc

AS2367

Modul
adresabil,
SERIA 2000,
cu 1 intrare,
pentru
detectoare
conventionale
tip ZMU,
permite
maxim 30
detectori
conventionali,
cutie inclusa
tip IO2BOX

Sirena adresabila cu flasch,
de culoare rosie de interior IP
21, seria 2000, multitonala 32
de tonuri, nivel acustic 97dB,
tensiune alimentare: 17-28Vcc,
de exterior cu baza inalta IP65

GRP25-03

Indicator optic si acustic;
alimentare 24VDC/80mA,
putere acustica buzzer 80dB,
IP41, ABS

Modul adresabil, SERIA 2000, cu
2 intrari si 2 iesiri, cutie inclusa
tip IO2BOX, alimentare din
bucla 18-39VDC

IU2050C

Buton
adresabil de
alarmare,
SERIA
2000,
semnalizare
optica prin
LED a starii
de alarma,
tensiune de
alimentare
17-28Vcc

AS2366

IO2032C

IO2031C

IU2055C

DM2010
Detector analog
adresabil de fum,
seria 2000, bariera
cu tehnologie de
tip infrarosu si
reflexie pe oglinzi
catadioptice,
cu emitator si
receptor in aceiasi
carcasa, distanta
maxima 50m/
*100m, latimea
fascicolului
15 m, tensiune
de alimentare
17‑28Vc

AS2363

IO2014C

DM2010E

SC008CO

Spray cu gaz aerosol pentru
testarea detectoarelor de CO

Modul adresabil, SERIA 2000,
cu 1 intrare, viteza de raspuns 1
secunda, cutie usoara inclusa

FDD710

Detector universal pentru seriile
300, 700, 1500 si 200
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IO2034C

Modul adresabil, SERIA 2000, cu
4 intrari si 4 iesire, cutie inclusa
tip IO2BOX, alimentare din
bucla 18-39VDC

AI672

Indicator optic de alarma
de tip LED, alimentare 1228 Vdc, consum 4 mA, se
alimenteaza din iesirea de LED
a detectorului, nu are polaritate

AI673

Indicator optic si acustic de
alarma de tip LED, alimentare
12-28 Vdc, consum 4 mA, se
alimenteaza din iesirea de LED
a detectorului, nu are polaritate,
presiunea sonora 81dB/1
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PARADOX
Centrale Convenţionale Detecţie și Semanlizare Incendiu
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PARADOX

PARADOX

Centrale Convenţionale Detecţie și Semanlizare Incendiu

FIGHTER MP

Centrală convențională de
avertizare la incendiu, 8 zone,
Extensibilă la 72 zone utilizând
module de extensie (8 zone per
modul). Posibilitate de extensie
a ieșirilor; până la 8 module
de relee a câte 8 relee fiecare.
Până la 8 tastaturi per sistem.
Comunicator incorporat, cu
protocol Contact I.D. Alimentare
27.6 VDC, 2A. Certificare CE

FIGHTER KZPS

Panou de extensie 8 zone și
8 relee, cu tastatură și sursă,
permite conectarea la centrala
Fighter via BUS pe 4-fire RS-485.
Adresare prin comutator DIP
switch. Sursă de alimentare
27.6 VDC, 2A. Certificare CE

FIGHTER EKR

Modul de extensie 8 relee, cu
tastatură
Conectare via BUS. Adresare
prin comutator DIP switch.
Alimentare via BUS. Certificare
CE
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FIGHTER MPR

Centrală convențională de
avertizare și stingere incendiu, 8
zone și 8 relee, extensibilă la 72
zone utilizând module de extensie
(8 zone per modul). Posibilitate
de extensie a ieșirilor; până la 8
module de relee a câte 8 relee
fiecare. Până la 8 tastaturi per
sistem. Comunicator incorporat, cu
protocol Contact I.D. Alimentare
27.6 VDC, 2A. Certificare CE

FIGHTER ZRPS

Panou de extensie 8 zone
și 8 relee, cu sursă, permite
conectarea la centrala Fighter
via BUS pe 4-fire RS-485.
Adresare prin comutator DIP
switch. Sursă de alimentare
27.6 VDC, 2A. Certificare CE

FIGHTER EXZ

Modul de extensie 8 zone, FĂRĂ
tastatură
Conectare via BUS. Adresare
prin comutator DIP switch.
Alimentare via BUS. Certificare
CE

FIGHTER KZPS

Panou de extensie 8 zone, cu
tastatură și sursă, permite
conectarea la centrala Fighter
via BUS pe 4-fire RS-485.
Adresare prin comutator DIP
switch. Sursă de alimentare
27.6 VDC, 2A. Certificare CE

FIGHTER ZRPS

Panou de extensie 8 zone, cu
sursă, permite conectarea la
centrala Fighter via BUS pe
4-fire RS-485. Adresare prin
comutator DIP switch. Sursă
de alimentare 27.6 VDC, 2A.
Certificare CE

FIGHTER EXR

Modul de extensie 8 zone, FĂRĂ
tastatură
Conectare via BUS. Adresare
prin comutator DIP switch.
Alimentare via BUS. Certificare
CE

Centrale Convenţionale Detecţie și Semanlizare Incendiu

FIGHTER KRPS

EXP Z8
Modul extensie (doar placa) - 8
intrări de zonă
Toate intrările sunt supervizate
și trebuie terminate în
mod corespunzător.
Pemite conectarea unei
surse suplimentare (FPS-5,
transformator și acumulatori) cu
intrări supervizate de alimentare
de rețea și baterii. Fiecare
intrare de zonă (de pe centrală
sau module de extensie)
suportă până la 20 detectoare
(160 detectoare maxim).
Conexiune via BUS. Adresare
prin comutator DIP switch

Panou de extensie 8 zone, cu
tastatură și sursă, permite
conectarea la centrala Fighter
via BUS pe 4-fire RS-485.
Adresare prin comutator DIP
switch. Sursă de alimentare
27.6 VDC, 2A. Certificare CE

FIGHTER EKZ

FPS-5

Tastatură
LCD pentru
control la
distanță.
Tastaturărepetor intuitivă, alfanumerică.
Programare / operare facilă
pe baza de meniuri, pentru o
configurare /utilizare ușoară de
către instalator/utilizator. Afișare a
stării sistemului cu filtre inteligente
(4 butoane). Filtrarea alarmelor,
defectelor, inhibarilor (bypass) și
evenimentelor din jurnal asigură o
afișare intuitivă și neaglomerată

Modul extensie (doar placă) - 8 relee
Toate ieșirile sunt supervizate
și trebuie terminate în mod
corespunzător. Ieșire de 24Vcc/1A per
releu (protejată cu siguranță fuzibilă).
Încărcarea maximă depinde de
restul sistemului. Pemite conectarea
unei surse suplimentare (FPS-5,
transformator și acumulatori) cu
intrări supervizate de alimentare de
rețea și baterii. Permite conectarea
unei game largi de consumatori
(dispozitive de semnalizare, module
de automatizari, etc). Conexiune via
BUS. Adresare prin comutator DIP
switch

FRTCP-IP
Modul comunicație TCP/IP RS232, modulul FRTCP-IP se
conectează direct cu centrala
Fighter (conector LAN-RS232).
FRTCP-IP oferă posibilitatea
accesării și controlului centralei
de avertizare la incendiu Fighter,
fie local prin portul RS232, fie de
la distanță utilizând conexiunea
ethernet / internet (TCP/IP) în
timp real, cu ajutorul softwareului dedicat Fighter ProVision.
Programarea parametrilor
de comunicație ai modulului
FRTCP-IP este realizată utilizând
tastatura centralei Fighter

Sursă de alimentare în
comutație;
27,6 VDC - 2A, fără
transformator (doar placă de
bază). Când se conectează
la placa de bază a centralei
Fighter, furnizează supervizare,
încărcare acumulator,
monitorizare stare acumulator
(detecție impedanță internă
crescută) și protecție la
scurtcircuit pentru încărcătorul
acumulatorului. Certificare CE

Modul de extensie 8 zone, cu
tastatură
Conectare via BUS. Adresare
prin comutator DIP switch.
Alimentare via BUS. Certificare
CE

FIGHTER KSDA

EXP R8

SMARTX 116

Centrală adresabilă detecție
incendiu 1 buclă/ 126 adrese,
protocol XP95 & Discovery, 16
zone, 2 zone convenționale cu max
20 detectori pe zonă, 2 ieșiri de
sirenă supervizate, 2 intrări logice,
2 relele de ieșire supervizate, reține
2000 de evenimente

SMARTX 132

Centrală adresabilă detecție
incendiu 1 buclă/ 126 adrese,
protocol XP95 & Discovery, 32
zone, 2 zone convenționale cu max
20 detectori pe zonă, 2 ieșiri de
sirenă supervizate, 2 intrări logice,
2 relele de ieșire supervizate, reține
2000 de evenimente

SMARTX KSDA

Repetor de informații LCD ,
acces nivelul 1 și 2, dimensiuni:
110x155x25

www.siel.md

SRTCP-IP

Comunicator TCP IP RS 232
pentru conectarea centralelor la
internet în timp real
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SIGNALINE
Accesorii Detecţie și Semnalizare Incendiu

CSSIGFT001

Signaline FT-68 Temperatură
fixă 68°C cablu termosensibil
culoare roșie

CSSIGFT005

Signaline FT-68-R Temperatură
fixă 68°C cablu termosensibil
învelit în Nylon culoare neagră

CSSIGHC003

Signaline SKM-95 Signaline HD
XP95 Controler Adresabil

CSSIGFT002

Signaline FT-88 Temperatură
fixă 88°C cablu termosensibil
culoare albă

CSSIGFT007

Signaline FT-105-R Temperatură
fixă 105°C cablu termosensibil
învelit în Nylon culoae neagră

CSSIGHD001

Signaline HD Cablu
Termosensibil Analogic, culoare
roșie

CSSIGFT003

Signaline FT-105 Temperatură
fixă 105°C cablu termosensibil
culoare albă

CSSIGHC001

Signaline SKM-03 Signaline HD
Controller Aprobare Vds

CSSIGHD002

Signaline HD-R Cablu
Termosensibil Analogic
Analogue învelit în Nylon,
culoare neagră

www.siel.md
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CSSIGFT004

Signaline FT-178-R Temperatură
fixă 178°C cablu termosensibil
învelit în Nylon culoare neagră

CSSIGHC002

Signaline SKM-03UK Signaline
HD Controller

CSSIGHD003

Signaline HD-S Cablu
Termosensibil Analogic
Analogue învelit în manta de
Inox
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SIGNALINE

SIGNALINE

Accesorii Detecţie și Semnalizare Incendiu

CSSIGUC001

Signaline Doză de conexiuni
universală IP 66

CSSIGWD001

Signaline WDM-KM Signaline
WD Monitor c/w EOL

CSSIGWD004

Signaline WD-30 Cablu sensibil
la apă 30m
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CSSIGWA001

Accesorii Detecţie și Semnalizare Incendiu

CSSIGAP001
Interfață
inteligentă cu
afișaj LCD 2X16
caractere, pentru
identificarea
exactă a punctului
de alarmă pentru
seria de cabluri
termosensibile
model FT,
lungimea cablului
analizat poate
fi între 0,1-3km,
alimentare
9-28vdc, grad de
protecție IP 65

Cablu de conectare nonensibil
cu mufe

CSSIGWD001

Signaline WD-3.75 Cablu
sensibil la apă 3.75m

CSSIGWD005

Signaline WD-100 Cablu sensibil
la apă 100m

CCJCLIP001 J

CSSIGWD002

Signaline WD-7.5 Cablu sensibil
la apă 7.5m

CCACLIP001 A

Clips prindere cablu
termosensibil de tip A (pachet
de 100 buc.)

CSSIGWD003

Clips prindere cablu
termosensibil de tip J (pachet de
100 buc.)

CCKCLIP001 K

Clips prindere cablu
termosensibil de tip K (pachet
de 100 buc.)

CCPCLIP001 P

Clips prindere cablu
termosensibil de tip P (pachet
de 100 buc.)

CCTCLIP001 T

Clips prindere cablu
termosensibil de tip T (pachet
de 100 buc.)

Conectarea cablurilor sensibile la apă, la interfața specializată

Signaline WD-15 Cablu sensibil
la apă 15m

CCEDGEC001

Clips de tip Edge, pentru
prindere pe muchi de metal
cuprinse între 3-8mm c/w
conține un manșon de neopren
și o bridă de fixare cablu (pachet
de 100 buc.)

www.siel.md
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XTRALIS
Detecţie și Semnalizare Incendiu prin Aspiraţie

VLQ-100

VEU-A00
Detector aspirație VESDA
VEU, detectare laser pe
baza lungimii de undă
scurtă, 3.5 "ecran color
tactil pentru analiză
statutului, zonă de
acoperire de până la 2.000
mp (21.500) ft², până la
patru conducte de admisie,
Lungimea totală de țeavă
de 800 m (2.624 ft), jurnal
de evenimente (20.000
de evenimente), 7 relee
programabile, montare
ușoară cu support

Detector aspirație
VESDA VLQ-100,
detectare absolută
a fumului bazată pe
laser, până la 100m2
de acoperire, până
la 2 x 6m (20ft)
liniar sau până la 2 x
9m(30ft) ramificate
lungimi de țeavă, 5
LED-uri, pre-alarmă,
incendiu, defecțiune,
filtru, putere, Port USB
pentru conectarea
la PC

VEU-A10

VLC-400 APOLLO
Detector aspirație VESDA VLC
400 AP, adresabil, se leagă pe
buclă Apollo XP95, are 3 ieșiri
pe releu de prealarmă, foc și de
defect, necesită alimentare de
24vdc

Detector aspirație VESDA VEU,
detectare laser pe baza lungimii de
undă scurtă, 3.5 "ecran color tactil
pentru analiza statutului, zonă de
acoperire de până la 2.000 mp (21.500)
ft², până la patru conducte de admisie,
Lungimea totală de țeavă de 800 m
(2.624 ft), jurnal de evenimente (20.000
de evenimente), 7 relee programabile,
montare ușoară cu support

www.siel.md
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XTRALIS

XTRALIS

Bariere de Fum

Detecţie și Semnalizare Incendiu prin Aspiraţie

VLC-400 APOLLO

VLF-500

PIP-002

Mufă conectare, set 10 bucăți

Detector VLC, Laser Compact,
ieșire releu

VSP-005

Filtru cartuș pentru VLF-500
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XCC 010

Detector VESDA XCC 010, config
fixă 1 țeavă 80m sau 2 țevi
50m, max 12 găuri, sensibilitate
EN54 Class C, ieșire relee

PIP-001

Țeavă specială pentru sisteme
detecție incendiu prin aspirație,
pachet 60m

PIP-007

PIP-008

Detector
aspirație
VESDA VLF
500, destinat
pentru
aplicații
mici pînă în
500m pătrați,
prevăzut cu 3
relee de ieșire
de foc, acțiune
și defect

Detector
aspiratie
VESDA VLC 400
AP, adresabil,
se leaga pe
bucla Apollo
XP95, are 3
iesiri pe releu
de prealarma,
foc si de defect,
necesita
alimentrae de
24vdc

VLF-500RO

PIP-009

VLF-250

Detector aspirație VESDA VLF
250, destinat pentru aplicații
mici până în 250m pătrați,
prevăzut cu 3 relee de ieșire de
foc, acțiune și defect

059-007

Punct detecție incendiu prin
aspirație (include teu, capilar
2m, cap terminal)

VSP-722 / VSP-715*

Clemă fixare, set 10 bucăți

OSI-10

Capăt de țeavă, set 10 bucăți

OSI-45
Barieră de fum cu proiecție,
cu detecție de particule
duală (UV și IR), alcătuită
dintr-un receptor cu o
acoperire de 7° orizontal și
4° vertical și un Emițător
standard, distanță
acoperită între 30 și 150m,
ieșiri de alarmă și defect
pe releu fără potențial,
indicații de alarmă, defect
și alimentare pe LED,
alimentare 24Vdc

Barieră de fum cu proiecție,
cu detecție de particule
duală (UV și IR), alcătuită
dintr-un receptor cu o
acoperire de 38°orizontal
și 19° vertical și până la
7 Emițătoare, distanță
acoperită între 15 și 60 m
cu emițătoare standard sau
30 și 120m cu emițătoare
de mare putere, ieșiri de
alarmă și defect pe releu
fără potențial, indicații de
alarmă, defect și alimentare
pe LED, alimentare 24Vdc

Aspirator pentru VESDA
VLF‑250 / * VLF-500 Laser Focus

PIP-005

Cot 90°, set 10 bucăți

OSI-90

Barieră de fum cu proiecție, cu
detecție de particule duală (UV și
IR), alcatuită dintr-un receptor cu
o acoperire de 80° orizontal și 48°
vertical și până la 7 Emițătoare,
distanță acoperită între 6 și 34m
cu emițătoare standard sau 12 și
68m cu emițătoare de mare putere,
ieșiri de alarmă și defect pe releu
fără potențial, indicații de alarmă,
defect și alimentare pe LED,
alimentare 24Vdc

Teu drept, set 10 bucăți

OSE-SP

OSE-SPW

OSE-HPW

Emițător de mare putere pentru
barierele OSI, variantă cu
alimentare 24Vdc

OSID-INST

Emițător standard pentru
barierele OSI, variantă cu
alimentare pe baterie

Emițător standard pentru
barierele OSI, variantă cu
alimentare 24Vdc

www.siel.md

Kit de instalare pentru barierele
de tip OSID
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ELMDENE
Accesorii Detecţie și Semnalizare Incendiu

STX2401-T

Noul detector
revoluționar VESDA
ECO semnalizează
de 10x mai rapid
fumul și gazele
din încăperile
supravegheate.

Sursa 24V DC, EN54-4, lineară,
max 1A, încărcare acumulator,
releu monitorizare prezentă
tensiune 220V, în cutie
metalică cu tamper și loc pentru
acumulator 2x 12V 1.2Ah

STX2401-C

Sursa 24V DC, EN54-4, lineară,
max 1A, încărcare acumulator,
releu monitorizare prezență
tensiune 220V, în cutie
metalică cu tamper și loc pentru
acumulator 2x 12V 7Ah

STX2405-C

STX2402-C

Sursă 24V DC, EN54-4, lineară,
max 2A, încărcare acumulator,
releu monitorizare prezență
tensiune 220V, în cutie
metalică cu tamper și loc pentru
acumulator 2x 12V 7Ah

Sursă 24V DC, EN54-4, lineară,
max 2A, încărcare acumulator,
releu monitorizare prezență
tensiune 220V, în cutie
metalică cu tamper și loc pentru
acumulator 2x 12V 17Ah

STX2405-E
Sursa 24V
DC, EN54-4,
lineară, max
5A, încărcare
acumulator,
releu
monitorizare
prezență
tensiune
220V, în cutie
metalică cu
tamper și
loc pentru
acumulator 2x
12V 7Ah

STX2410-E

Sursa 24V
DC, EN54-4,
lineară, max
5A, încărcare
acumulator,
releu
monitorizare
prezență
tensiune
220V, în cutie
metalică cu
tamper și
loc pentru
acumulator 2x
12V17Ah

STX2410-H
Sursa 24V
DC, EN54-4,
lineară, max
10A, încărcare
acumulator,
releu
monitorizare
prezență
tensiune
220V, în cutie
metalică cu
tamper și
loc pentru
acumulator 2x
12V 17Ah

Sursa 24V
DC, EN54-4,
lineară, max
10A, încărcare
acumulator,
releu
monitorizare
prezență
tensiune
220V, în cutie
metalică cu
tamper și
loc pentru
acumulator 2x
12V/38Ah

www.siel.md
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STX2402-E
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FIREBEAM
Bariere Convenţionale de Fum

FIREBEAM

40KIT80

Kit complet
barieră
convențională
de fum,
include
capul optic,
controler și
1 reflector,
pentru
distanțe între
5m - 40m

ADAPTER

Adaptor plexiglas pentru
montarea capului optic al
barierei

REF-AF

FOG KIT

Kit anticeață pentru bariera de
5m - 40m

FIREBEAM-AF
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Reflector cu acoperire anticeață

40KIT80-AF
Kit complet
barieră
convențională
de fum,
anticeață,
include
capul optic,
controler și
1 reflector,
pentru
distanțe între
5m - 40m

102

Kit reflectoare pentru extinderea
distanței acoperite de la 40m
la 80m

Kit reflectoare anticeață pentru
extinderea distanței acoperite
de la 40m la 80m

www.siel.md

80KIT100

Kit reflectoare pentru extinderea
distanței acoperite de la 80m
la 100m

WINDOW-AF

Fereastră cu acoperire anticeață
pentru capul optic al barierei

80KIT100-AF

Kit reflectoare anticeață pentru
extinderea distanței acoperite
de la 40m la 100m
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DETECTOR TESTERS

VIMPEX

Echipamente Testare

SOLO 100-001

Element de prelungire format
din 4 secțiuni de fibră de carbon
telescopic (4,5m), echipament
pentru operațiuni de service și
mentenanță

SOLO 330-001

Dispozitiv de testare detectoare
de fum și CO, echipament
pentru operațiuni de service și
mentenanță

SOLO A3-001

Spray cu aerosol pentru testarea
detectoarelor de fum, 250
ml, neinflamabil, aproximativ
330 de acționari,12 buc / bax,
echipament pentru operațiuni
de service și mentenanță
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SOLO 101-001

Element de prelungire format
din 1 secțiune de fibră de
carbon (1,13m), echipament
pentru operațiuni de service și
mentenanță

SOLO 424-101

Dispozitiv de testare detectoare
de temperatură, necesită
tensiune de alimentare 220Vca,
are inclus un pelungitor de 5m,
echipament pentru operațiuni
de service și mentenanță

SOLO A7-001

Spray cu substanță de curățire
detectori de fum și CO, 250
ml, neinflamabil,12 buc / bax,
echipament pentru operațiuni
de service și mentenanță

Sirene Alarmare Multitonale

SOLO 108-001

Element de prelungire format
din 2 secțiuni de fibră de carbon
telescopic (2,5m), echipament
pentru operațiuni de service și
mentenanță

SOLO 461-101

KIT - Dispozitiv de testare
detectoare de temperatură, fără
fir, format din capul de testare
termic, 2 bagete prelungitoare
cu acumulatori incluși prevăzuți
cu încărcătorul adecvat,
echipament pentru operațiuni
de service și mentenanță

SOLO C3-001

Spray aerosol pentru testarea
detectoarelor de CO, 250 ml,
neinflamabil, aproximativ
330 de acționari,12 buc / bax,
echipament pentru operațiuni
de service și mentenanță

SOLO 200-001

Dispozitiv de extragere
detectoare din soclu,
echipament pentru operațiuni
de service și mentenanță

SOLO 610-001

Husă de protecție și geantă de
transport pentru dsipozitivele de
testare

SMOKESABRE 01-001

Spray cu aerosol prevăzut
cu dispensor local pentru
testarea detectoarelor de fum,
150 ml, neinflamabil, model
economic se foloseste doar din
mână,12 buc / bax, echipament
pentru operațiuni de service și
mentenanță

BANSHEE EXCEL
902CHA6A0 / *903CHA6A0

Sirenă convențională de
avertizare incendiu, culoare roșie,
32 tonuri, tensiune alimentare:
9- 30Vcc, IP45, aprobări EN54-3
/ * cu baza înaltă

BANSHEE EXCEL
958CHL1000 / * 958CHL1001

Banshee Excel Lite CHL - Culoare
Roșie și flasch roșu, 32 tonuri,
alimentare 24v,IP 45, aprobări
EN54-3 / * cu baza înaltă

FLASHDOME 8582100

FLASHDOME IS 8645700

Lampă tip Flash de culoare
roșie, cu LED-uri, tensiune
alimentare 10-28Vcc, VIMPEX

Lampă tip Flash de culoare
roșie ATEX, cu LED-uri, tensiune
alimentare 24Vcc, VIMPEX

FC3/A/R/0/D

Sirenă de evacuare 7 mesage în
limba română, Fire-Cryer Plus,
roșie, fără flash, D/Baza inaltă
IP66, 100dB, alimentare 24vcc,
montaj pe perete

FC3/A/R/0/S

Sirena de evacuare 7 message
Fire-Cryer Plus, Roșie, fără flash,
S/Baza mică,100dB, alimentare
24vcc, montaj pe perete

IS-MA1

Sirenă - 100dB (A) sonor de alarmă.
Omologările includ ATEX, IECEx și
GOST-R pentru Zona 0 aplicații și
aprobare FM pentru Clasa I Divizia
1 și Zona I Clasa 0 aplicații. Este
potrivit pentru toate aplicațiile de
semnalizare cu siguranță intrinsecă,
inclusiv de incendiu, de securitate și
de control al procesului

MBF-6EV-24

Dispozitiv convențional de
avertizare incendiu tip clopot
6“, de culoare roșie, tensiune
alimentare 24Vcc, VIMPEX / KAC

FC3/A/R/R/D

Sirenă de evacuare 7 message
în limba română, Fire-Cryer
Plus, roșie, cu flash roșu, D/Baza
adincă IP66, 100dB, alimentare
24Vcc, montaj pe perete

www.siel.md

FLASHTONE 958CHL1000

Sirenă convențională de
avertizare incendiu cu flash,
culoare roșie, 32 tonuri, tensiune
alimentare: 15-30Vcc / 24V

SL-401-R

Lampă tip Flash de culoare
roșie, tensiune alimentare
12Vcc- 70mA sau 24Vcc- 35mA,
VIMPEX

FC3/A/R/R/S

Sirenă de evacuare 7 mesage
Fire-Cryer Plus, Roșie cu flash
roșu, S/Baza mică, 100dB,
alimentare 24vcc, montaj pe
perete
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VIMPEX

KAC ALARM

Dispozitive Acustice FIRECRYER

FC3/A/R/WA/D

Sirenă de evacuare 7 mesage în
limba română, Fire-Cryer Plus,
roșie, cu flash alb sau galben,
baza înaltă, 100dB, alimentare
24Vcc

FC3/B/R/0/D

Sirenă de evacuare 7 mesage în
limba română, Fire-Cryer Plus,
Midi, roșie, c/w baza înaltă,
110dB, IP 44, alimentare 24Vcc

FC3/EP

Interfață cu sistemele de
stingere KENTEC și Fire-Cryer
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FC3/A/R/WA/S

Sirenă de evacuare 7 mesage în
limba română, Fire-Cryer Plus,
roșie, cu flash alb sau galben, S/
Baza mică, 100dB, alimentare
24Vcc, montaj pe perete

FC3/C/I

Sirenă de evacuare 7 mesage în
limba română, Mini Fire-Cryer
Plus, sidefată, 90dB, alimentare
24Vcc, se poate monta pe perete
sau sub un detector de fum

VMC/01/01/04

Controller de mesaje vocale, cu
tastatură, cu extensie de zone,
cu sursă de alimentare de 4A

Dispozitive Detecţie Manuală, Sirene Alarmare Multitonală

FC3/A/W/0/S

Sirena de evacuare 7 mesage
Fire-Cryer Plus - Albă, fără
flash, Baza mică IP66, 100dB,
alimentare 24vcc, montaj pe
perete

FC3/C/W

Sirenă de evacuare 7 message
în limba română, Mini Fire-Cryer
Plus, albă, 90dB, alimentare
24Vcc, se poate monta pe perete
sau sub un dtector de fum

VMC/01/02/02

Controller de mesaje vocale, cu
tastatură, fără extensie de zone,
cu sursă de alimentare de 4A

FC3/B/R/0/0

MCP1A-R
Buton
convențional
de alarmare,
culoare roșie,
cu geam,
de interior,
cu contact
normal
deschis în
serie cu o
rezistență de
alarmă de
470Ohm, KAC
ALARM

Sirenă de evacuare cu 7 mesage
în limba română, Fire-Cryer Plus,
Midi, roșie, 110dB, alimentare
24Vcc

FC3/D

Sirenă de evacuare 7 message
în limba română, Fire-Cryer Plus
Maxi, 116dB, IP 67, alimentare
24Vcc, se foloseste la exterior

RP-RS-01

Buton convențional de
alarmare, culoare roșie, cu geam
de plastic, de interior, resetabil,
cu contact normal deschis și
rezistență de alarmă selectabilă
de 470/680Ohm, VIMPEX

MCP1A-R470SG-01IS

WCP3A-R000SF-01

Buton convențional de alarmare,
culoare roșie, cu geam, de
exterior, grad de protecție IP67,
cu contact normal deschis sau
închis, KAC ALARM

CWSS-RB-W7

Sirenă convențională de
avertizare incendiu de exterior
IP 67 cu flash, culoare roșie,
32 tonuri, avizare EN 54, nivel
acustic maxim 107dB/1m,
tensiune alimentare: 9-29Vcc,
KAC ALARM*

WCP3A-R000SG-01 IS

Buton convențional de
alarmare, culoare roșie, cu
geam, de exterior, grad de
protecție IP24D, cu contact
normal deschis sau închis, EEX

CWSS-WA-W7

Sirenă convențională de
avertizare incendiu de exterior
IP 67 cu flash galben, 32 tonuri,
avizare EN 54 culoare albă,
nivel acustic maxim 107dB/1m,
tensiune alimentare: 9-29 Vcc,
KAC ALARM*

Buton convențional de
alarmare, culoare roșie, cu
geam, de interior, cu contact
rezistență internă de 470 Ohm,
EEX

CWST-RB-S7

Flash culoare roșie, avizare
EN54, alimentare 9-29V

PS-200W

Capac curbat transparent de
tip „cover“ pentru butoanele
de alarmare din seria XP95,
XPLORER și convenționale,
asigură o protecție mecanică și
reduce semnalizările accidentale

www.siel.md

WR9101/SB

Buton cu 2 rânduri de contact
comutator – normal închis și
normal deschis, acționat cu
cheie electrică, culoare roșie,
KAC ALARM

CWSO-RR-S1

Sirenă convențională de
avertizare incendiu, 32 tonuri,
avizată EN 54, culoare roșie,
nivel acustic maxim 107dB/1m,
tensiune alimentare: 9-29Vcc,
KAC ALARM

KG1/10

Set de 10 geamuri pentru
butoanele convenționale
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ELAN & AMC ELETTRONICA
Accesorii Detecţie și Semnalizare Incendiu

EL 2X0,8

Cablu ecranat pentru sistemele
de detectie, stingere si
semnalizare incendiu, de culoare
rosie, nu intretine arderea,
2x0.8mm, conductor plin,
pret/m, se livreaza la colaci de
100m sau de 200m

EL-12-7

Acumulator compact acid-Pb
12V/7Ah, suporta 1000 de
cicluri incarcare /descarcare si
au o durata de buna functionare
de 5 ani in conditii normale de
exploatare

EL 4X0,8

EL 2X0,8 E120

Cablu ecranat pentru sistemele
de detectie, stingere si
semnalizare incendiu, de culoare
rosie, nu intretine arderea,
2X2x0.8mm, conductor plin,
pret/m, se livreaza la colaci de
100m sau de 200m

EL-12-12

EL-12-17

Acumulator compact acid-Pb
12V/12Ah, suporta 1000 de
cicluri incarcare /descarcare si
au o durata de buna functionare
de 5 ani in conditii normale de
exploatare

Sursa 24V
DC, EN54-4,
lineara, max
3A, incarcare
acumulator,
releu
monitorizare
prezenta
tensiune
220V,
in cutie
metalica cu
tamper si
loc pentru
acumulator
2x 12V 17Ah
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Acumulator compact acid-Pb
12V/17Ah, suporta 1000 de
cicluri incarcare /descarcare si
au o durata de buna functionare
de 5 ani in conditii normale de
exploatare

Cablu rezistent la foc E120,
EN 50200-IEC 60331, special
pentru Sisteme antiincendiu
4x0,8 + ecran aluminium, colac
de 100m, rosu

SR-135F

Sirena de incendiu de culoare
rosie, autoprotejata, nivel
acustic maxim 110 Db/1m,
cu loc pentru acumulator de
12V/2Ah. alimentare 24Vcc,
AMC ELECTRONICS

EN54-5A17

EN54-3A17

108

Cablu rezistent la foc E120,
EN 50200-IEC 60331, special
pentru Sisteme antiincendiu
2x0,8 + ecran aluminium, colac
de 100m, rosu

EL 4X0,8 E120

Sursa 24V
DC, EN54-4,
lineara, max
5A, incarcare
acumulator,
releu
monitorizare
prezenta
tensiune
220V,
in cutie
metalica cu
tamper si
loc pentru
acumulator
2x 12V 17Ah
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HID CORPORATION

HID CORPORATION

Cititoare iCLASS / Cartele

Cititoare iCLASS / Cartele

6100 R10 SE / *6100 RP10 SE

R10 SEOS

Cititor dublă tehnologie 125kHz și 13,56MHz.
Poate citi, funcție de configurația software
(prin carduri de configurare), pe frecvență
înaltă: iClass, iClass SE, Mifare Classic, Mifare
DESfire EV1, NFC și carduri pe frecvență joasă:
Indala, HID Prox, EM Prox Conexiuni pigtail,
comunicare Wiegand (opțional RS485/OSDP).
LED multicolor și buzzer configurabile software.
Construcție de exterior IP 55 (-35 +50 grd ),
alimentare 5-16VDC, crypto-procesor certificat
EAL5+. Compatibil HID Mobile prin NFC și
Bluetooth

R40 SE

6130 RK40 SE / *6130 RPK40 SES

Cititor dublă tehnologie 125kHz
și 13,56MHz. Poate citi, funcție de
configurația software (prin carduri de
configurare), pe frecvență înaltă: iClass,
iClass SE, Mifare Classic, Mifare DESfire
EV1, NFC și carduri pe frecvență joasă:
Indala, HID Prox, EM Prox Conexiuni
pigtail, comunicare Wiegand ( optional
RS485/OSDP ). LED multicolor si buzzer
configurabile software. Constructie de
exterior IP 55 (-35 +50 grd ), alimentare 5-16VDC, crypto-procesor
certificat EAL5+. Compatibil HID Mobile prin NFC si Bluetooth

R90 SE

Cititor 13,58 MHz long range
(50-60cm). Poate citi, funcție
de configurația software (prin
carduri de configurare), pe
frecvență înaltă: iClass, iClass
SE, Mifare Classic, Mifare
DESfire EV1, NFC

114
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RDRSEU908K00000

Cititor UHF SE

R40 SEOS
Cititor dublă tehnologie 125kHz
și 13,56MHz. Poate citi doar
carduri SEOS și carduri pe
frecvență joasă: Indala, HID
Prox, EM Prox Conexiuni pigtail,
comunicare Wiegand (opțional
RS485/OSDP). LED multicolor și
buzzer configurabile software.
Construcție de exterior IP 55
(-35 +50°), alimentare 5-16VDC,
crypto-procesor certificat EAL5+.
Compatibil HID Mobile prin NFC
și Bluetooth

Cititor dublă tehnologie 125kHz
și 13,56MHz. Poate citi doar
carduri SEOS și carduri pe
frecvență joasă: Indala, HID
Prox, EM Prox Conexiuni pigtail,
comunicare Wiegand (opțional
RS485/OSDP). LED multicolor și
buzzer configurabile software.
Construcție de exterior IP 55
(-35 +50°), alimentare 5-16VDC,
crypto-procesor certificat EAL5+.
Compatibil HID Mobile prin NFC
și Bluetooth

RK40 SEOS
Cititor dublă tehnologie 125kHz
și 13,56MHz cu tastatură. Poate
citi doar carduri SEOS și carduri
pe frecvență joasă: Indala, HID
Prox, EM Prox Conexiuni pigtail,
comunicare Wiegand (opțional
RS485/OSDP). LED multicolor și
buzzer configurabile software.
Construcție de exterior IP 55 (-35
+50 grd), alimentare 5-16VDC,
crypto-procesor certificat EAL5+.
Compatibil HID Mobile prin NFC
și Bluetooth

Cititor dublă tehnologie 125kHz și
13,56MHz cu tastatură. Poate citi, funcție
de configurația software (prin carduri de
configurare), pe frecvență înaltă: iClass,
iClass SE, Mifare Classic, Mifare DESfire
EV1, NFC și carduri pe frecvență joasă:
Indala, HID Prox, EM Prox Conexiuni pigtail,
comunicare Wiegand (optional RS485/
OSDP). LED multicolor și buzzer configurabile
software. Construcție de exterior IP 55 (-35
+50°), alimentare 5-16VDC, crypto-procesor
certificat EAL5+. Compatibil HID Mobile prin
NFC și Bluetooth

600TGGAN

Cartela UHF SE tipăribilă,
dimensiune ISO

PROXCARD II
CLAMSHELL

1326NMSSV

1386 ISOPROX II

Cartelă de proximitate HID
Prox 125kHz, subțire, direct
tipăribilă, există posibilitatea
perforării pentru utilizare în
poziție verticală sau orizontală,
se poate programa în format
37 biti pentru un grad sporit de
securitate

www.siel.md
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2000CGGSN
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HID CORPORATION

HID CORPORATION

Cititoare iCLASS / Cartele

ICLASS 2K
CLAMSHELL

5006VGGSN

SEOS CARD 16K

5005PGGMN

SEOS CARD 8K +
PROX

2000CGGSN

CUM SĂ

2080CGSSV

SEOS CARD 8K

Ghid Tehnologii RFID

COMANDĂM CARDURILE

Cardul este parte integrantă a
sistemului de control acces. Acesta
însoțește utilizatorul în ariile sau zonele
pe unde se deplasează asemănător
actului de identitate. În funcție de
dimensiunea sistemului de control acces
evenimentele memorate în sistem pot duce
la trasabilitatea utilizatorului în interiorul
companiei, respectiv spațiului protejat.
TEHNOLOGII
După tehnologia utilizată cardurile pot
fi de mai multe tipuri: prox, iCLASS, Mifare,
EM etc.
Cardurile Prox sunt cele mai utilizate.
Transferul de date intre card și cititor se face
pe frecvența de 125Khz, schimbul de date
fiind făcut în clar. Cititoarele compatibile
fiind ProxPoint Plus sau cititoarele multitehnologie.
Cardurile EM (electro marine EM4102)
sunt similare celor Prox diferența fiind dată
TEHNOLOGII

EM

de modulația și protocolul folosit la citire,
transferul de date fiind de asemenea în clar.
Ambele tipuri de carduri (Prox și EM)
prin tehnologia utilizată pentru citire
permite clonarea ușoară de la distanțe de
până la 40 de cm.
Cardurile iClASS funcționează pe
frecvența de 13,56 Mhz. Schimbul de date
card-cititor se face printr-un algoritm criptat
astfel mărind securitatea transferului de
informație dintre cititor și card. Tehnologia
utilizată permite rularea de aplicații la
nivelul cardului cât și stocarea de date în
memoria acestuia. Astfel cardurile iCLASS
pot fi ușor utilizate la stocarea informației
biometrice a posesorului(amprenta) pentru
autentificare duală. Distanțele de citire
sunt micșorate și nu depășesc 15cm tocmai
pentru a împiedica clonarea la distanță.
Memoria cardului poate fi de 2k bit, 16k
bit, 32k bit cu două sau mai multe arii de
aplicații.
PROX

FORMA
MEMORIE

UHF

Pe lângă tehnologiile menționate
cardul poate fi echipat și cu cip smart prin
contact. De asemenea un card poate avea
mai multe tehnologii: prox+card magnetic,
prox+iClass, prox+iclass+cip smart,
prox+mifare etc.
Pentru situațiile în care se cere citirea
de la distanță se pot utiliza cardurile UHF
sau boostere. Un booster este un dispozitiv
activ cu alimentare pe baterie ce preia
informațiile de la cardul care este atașat de
el și le transmite mai departe la distanță.
Cardurile UHF sunt în general utilizate
pentru accesul în parcări necesitând citirea
la distanța de ordinul metrilor. Funcționarea
pe frecvențe ridicate (865÷867Mhz pentru
Europa) permite transmiterea informației la
distanță cu un consum mic de energie.
Aceste carduri pot fi și în formă
combinată: UHF-HID PROX, UHF-HID
iCLASS, UHF- MIFARE DESFIRE, UHF-HID
ePROX, UHF-LEGIC ADVANT etc.

ICLASS

MIFARE

DESFIRE

CLAMSHELL ISO TAG KEY
NU

256b 1K 2K 4K 16K 32K 64K
FORMAT: 26biți 37biți Altul

PROGRAMARE

SITECODE …………
CARD NUMBER DE LA ………. PÂNĂ LA …………

PRINT

116
Catalog Siel 2016 Interior mld.indb 116-117

FAȚĂ - VERSO
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Cel mai nou sistem de control acces

Soluția HID Mobile funcționează prin
colaborarea a 3 componente:
1. Aplicația HID Mobile pentru iOS sau Android în care să fie
încarcat cel puțin un credit HID Mobile.
2. Cititorul HID Enabled : orice cititor HID SE și SEOS este
funcțional cu soluția HID Mobile prin interfata NFC. Cele cu BLE
pot comunica și prin Bluetooth.

Componentele accesului Mobil HID
Serviciu controlat

3. Portalul HID Mobile care poate fi propriu SIEL, instalatorului sau
chiar beneficiarului. In acest portal web se gestionează creditele
HID Mobile, se alocă utilizatorilor și se anulează. Cititoarele HID
Enabled sunt configurate să funcționeze într-un portal anume prin
cardurile de configurare MAD.

MOBILE ID CARD CRD633ZZ-00116

4) Cititorul iCLASS SE
deschide usa

3) Atinge
sau rotește
și intră

MOBILE KEY CONFIG CARD SEC9X-CRD-E-MKYD
Card de
configurare
a cititoarelor
Mobile pentru
setarea diversilor
parametrii

Credit pentru
aplicația HID
Mobile, pentru
portalul SIEL

MOBILE ADMIN CONFIG CARD
SEC9X-CRD-MAD-0054

1) Administratorul
efectuează managementul
utilizatorului, atribuie/
revocă ID-urile Mobilelor
din portalul Secure
Identity Services.
118
Catalog Siel 2016 Interior mld.indb 118-119

Card de configurare
a cititoarelor Mobile
pentru setarea
diversilor parametrii

2) ID-urile Mobilelor sunt transferate
in telefon prin retelele wireless.
119
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TDSi

TDSi

Sistem Control Acces

5002-1811
EXTENSIE IO

MG II + PSU

Unitate de control acces TDSi MG-II, ce poate gestiona 2 uși, max
2 cititoare Wiegand HID, fiecare unitate are port RS232 și RS485
integrat, se pot lega în rețea pe bus RS485 până la 200 de controllere
(400 uși), instalare ușoară (autodetectare unități conectate pe bus
RS485), poate gestiona până 5000 de carduri, în cutie metalică,
inclusiv sursă de alimentare liniară 12V, 2A

4165-3024 EXCEL 4

Cititor TDSi pentru carduri
MIFARE DESfire și NFC,
compatibil cu sistemul
Microgarde

120
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Modul extensie 4 intrări
monitorizate / 2 ieșiri releu
pentru unitatea de control acces
TDSi MG-II

TDSI-R-1N-M2

Unitate centrală de control acces, poate gestiona până la 4 cititoare/
4 uși, are porturi de comunicație TCP/IP, RS-485 și RS-232, se pot
conecta în rețea 485 mai multe unități și gestiona până la 32 uși
cu soft-ul inclus ExGuard eXpress , are capacitate de până la 18.000
carduri, necesită alimentare 12V

TDSI-R-2N-M4

Sistem Control Acces

TDSI-R-2K-M4

Cititor cu tastatură TDSi pentru
carduri MIFARE DESfire și
NFC, compatibil cu sistemul
Microgarde

Cititor TDSi pentru carduri
MIFARE Classic și PLUS, design
compact, compatibil cu sistemul
Microgarde

5002-1812
EXTENSIE IP

Modul conversie RS-485 la TCP/
IP pentru conectare în rețea a
unităților de control acces TDSi
MG-II

TDSI-R-1K-M2

Lift Control
(Expert IP)
Folosirea unității Expert
pentru controlul liftului
îmbunătățește considerabil
sistemul de control acces.

utilizator nu poate cere liftului
să se oprească la un etaj la care
nu are acces, astfel securitatea
este menținută.

Sistemul funcționează pe
principiul un etaj, un releu de
control, astfel fiecare buton
asociat etajului controlează
releul acestuia prin intermediul
drepturilor associate cardului.
Toate întrările respective ieșirile
sunt disponibile prin intermediul
modulelor de expansiune tip
I/O. Când un utilizator prezintă
un card la cititorul liftului
controlerul ia decizia activând
butonul selectat de utilizator.
Asta însemnă că utilizatorul are
acces numai la etajele alocate.
Avantajele sunt clare. Un

Controlerele EXpert sunt
capabile să controleze până
la 128 de etaje. Adițional
butoanele de selecție ale
etajelor cu restricțiile de acces
comun pot fi folosite de același
releu crescând numărul etajelor
controlate.
De asemenea sistemul
poate fi folosit la monitorizarea
comenzilor de la butoane, în
timp real, știind ce butoane sunt
apăsate și când, fiind foarte
utile pentru auditul traseelor
utilizate.

Cititor cu tastatură TDSi pentru
carduri MIFARE Classic și PLUS,
design compact, compatibil cu
sistemul Microgarde

5002-0455 DIGIGARDE PLUS
Cititor biometric de interior/
exterior(IP65) cu tastatură
și display LCD. Cititor carduri
Mifare încorporat. Senzor
biometric optic (500 DPI),
comunicație TCP/IP, alimentare
12/24 V DC sau PoE, port
Wiegand de intrare (pentru
cititor carduri separat) și de ieșire
pentru conectare la controller,
memorie 10.000 utilizatori și
100.000 log-uri. Funcție de
pontaj. Compatibil cu softwareul EXgarde. Poate funcționa
stand-alone, în rețea, sau cu alte
sisteme de control acces

5002-3012

5002-3060
Unitate de control
EXPERT IP acces ce
poate controla două uși
bidirecțional cu interfață
de control prin IP și
RS-485. Prin intermediul
modulelor eXin/eXout
se pot controla lifturi
până la 20 de etaje,
iar prin combinația
master/slave se poate
extinde până la 128
de etaje. Funcționează
doar eXgarde PRO și
Enterprise

Modul de extensie 32 intrari/16
ieșiri pentru EXPERT IP în
aplicația Lift Control

www.siel.md

4420-2500

Opțiune compatibilă cu
eXGUARD PRO și ENTERPRISE
pentru controlul liftului
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SPICA

NEDAP
Cititoare Long Range

NEDAP UHF

Sistem Integrat de Control Acces și Pontaj

ZONE WING

ZONE DOOR

ZONE BUTTON

9942319 UPASS REACH

9958240 UPASS ACCES

9945954 TAG

9943943 CARD

Terminat
de pontaj și
control acces
cu display
și butoane
cu funcții
programabile

Unitare centralizatoare a
extensiilor Zone Door, interfață
de comunicatie TCP-IP, port
USB, RS-485, CAN-BUS

122
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Unitate de control acces pentru
o ușă, oferă porturi pentru 2
cititoare, ieșiri pentru yala și
intrări pentru buton REX și
contact magnetic de ușă

Upass Reach cititor AVI long
range de distanță până la 4m

Upass Access cititor hands free
de distanță până la 2m

Tag Wiegand 26 pentru cititoare
long range, tip UHF Windshield

www.siel.md

Cartela culoare albă pentru
cititoare long range, tip UHF
ISO. Se poate personaliza cu
stiker
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NEDAP
Cititoare Long Range

9565523 MACE READER MM

Cititor pentru aplicația MACE cu interfață
NFC (5cm), Bluetooth LE (2/5/15 m). Citește
de la telefoanele mobile înrolate cu aplicația
MACE numărul de card și îl comunică pe bus-ul
Wiegand către controller. Grad de protecție IP65,
temperatură de operare -30-+65°, tensiune de
alimentare 12-24VDC
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9565523 MACE READER MM QR

Cititor pentru aplicația MACE cu interfață NFC
(5cm), Bluetooth LE (2/5/15 m) și QR code. Citește
de la telefoanele mobile înrolate cu aplicația
MACE numărul de card și îl comunică pe bus-ul
Wiegand către controller. Grad de protecție IP65,
temperatură de operare -30-+65°, tensiune de
alimentare 12-24VDC

9565523 MACE
CREDENTIAL

Card virtual pentru aplicația
MACE, funcțional în aplicația
iOS și Android comunicânduse apoi cititorului prin NFC,
Bluetooth sau cod QR funcție
de confirgurația sistemului și a
terminalelor. Cost abonament
annual
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MORPHO
Cititoare Biometrice

Sistem video
de recunoaștere
a numerelor auto

ANPR
Sistemul NEDAP de recunoaștere a numerelor de
inmatriculare a mașinilor este combinat cu un sistem
de conversie în protocol wiegand. Acest lucru îl face
integrabil în orice sistem de control acces.
Numerele mașinilor sunt convertite automat ca și
cum ar fi un card de acces. Arhitectura hardware și
software elimină problemele de integrare cear putea fi
întâlnite la integrarea sistemelor clasice.
Sistemul este bazat pe o cameră și un luminator
cu caracteristici adaptate sistemului optic al camerei.
Tot sistemul este integrat în aceași cutie rezistentă la
apă. Controlul sistemului se face din web browser prin
intermediul interfeței TCP/IP.
Acuratețea este foarte ridicată datorită rezoluției ridicate a senzorului camerei și a prelucrării rapide a imaginii. Varietatea lentilelor permite citirea numerelor de la
distanță mica 4-6 metri pentru aplicațiile de acces.
Cititorul de numere recunoaște acele numere specifice din țara în care este instalat iar cele care nu se
supun tipului respectiv nu este exportat pe ieșirile
wiegand. În log-ul de evenimente acea înregistrare este
memorată dar nu este trimisă la sistemul de acces.
Programarea numerelor care au acces se poate
face de la distanță prin interfața web. Mai multe sisteme ANPR pot fi conectate la o singură bază de date.

9949933 ANPR
ACCESS

Camera acces ANPR All-in-one
cu interfață Ethernet/Web și
RS485, distanță maximă 6m,
lățime maximă 3,5m

9982868 ANPR
ACCESS HD

Cameră acces ANPR All-in-one
HD cu interfață Ethernet/Web
și RS485, distanța maximă
10-12m

MORPHO 3D
TM
FACE READER

9958789
ANPR WIEGAND
INTERFACE MODULE

Convertor RS485-Wiegand

9217363 UPASS
TARGET

SIGMA

MORPHO 3D FACE READER
Cititor biometric de interior/
exterior, procesor ARM Cortex™-A9
1GHz, sistem de operare Linux,
display WVGA de 5’’ cu touch,
interfața cititor: Prox/iClass/
MIFARE/MIFARE Plus/DESFire/
NFC, interfețe de comunicație:
Ethernet, RS485, RS422, USB,
opțional WI-FI, comunicație GSM
3G, memorie internă 512MB

Cititor biometric de interior,
identificare: până la 3000
de utilizatori, autentificare
multifactor: cod pin sau număr
de identificare pe card cu
capacitate internă de până
la 100 000 înregistrări, log
de evenimente: 1 000 000,
alimentare: 12Vcc-24Vcc
(0,5A@24Vcc), POE

222 la fel ca uPass Reach dar
distanță citire 10m

www.siel.md
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GUNNEBO
Sisteme de Restricţionare a Accesului

60 mm
Lățime
(2.36”)

SPEEDSTILE FLS BA

Noile modele de produse SIGMA!

Poartă de acces
ultrarapidă
din sticlă,
destinat pentru
uz intern,
disponibil în
diferite nivele
de lungime,
înălțime
940mm,
lungime
1200mm,
configurație
de minim 2
cabinete

Proiectate cu aceeași atenție la detalii și
performanțe față de predecesori, terminalele
MorphoAccess® SIGMA Lite, sunt ideale pentru
instalarea pe suprafețe înguste cum ar ﬁ s�cla tocuri
de uși, aluminiu, tusnicheți sau uși de servere.
Cele două modele disponibile pot ﬁ echipate cu
diferite �puri de ci�toare de carduri în funcție de
necesități pentru a aborda cea mai mare gamă de
implementare atât în interior cât și la exterior.
#1 tehnologie de acest tip din lume!
• Tehnologia Morpho clasată pe primul loc pentru
acuratețe și precizie de NIST
• Până la 10,000 de u�lizatori (30,000 template-uri) în
mod iden�ﬁcare 1:N
• 1:10,000 iden�ﬁcare în 1 secundă u�lizator din baza
de date
• Senzor op�c cer�ﬁcat FBI PIV IQS

TRISTILE RO DROP ARM

MA Sigma Lite
Cu led indicator albastru/verde/roșu și
buzzer
Opțiuni cititor carduri încorporat
• iClass®
• MIFARE®/MIFARE® Plus/DESFire®/NFC

Interac�vitate îmbunătățită pe
SIGMA lite+ touchscreen
• Pontaj, taste funcții de In & Out
• ID u�lizator, control PIN și BioPIN(3)
• Interfață intui�vă și mesaje live

Caracteris�ci an�-fraudă
• Detecție deget fals
• Deget panică

61211100 GLASS
STILE S

GLASS STILE R

201 GAO

Ajustabil
de ambele
părți ale
axei

Embeded WEB Server
• Permite înrolarea pe dispozi�v, conﬁgurarea și
vizualizarea tranzacțiilor
• Poate ﬁ folosit cu orice dispozi�v (PC, laptop,
tabletă, smartphone)
• Cu orice OS (Windows, Android, Apple iOS)
• Cu orice web browser (Google Chrome,

Turnichet tip
„tripod“,electromecanic, cu
carcasă decor inox. În caz de
urgență brațele se pliază pentru
a ușura evacuarea. Posibilitate
montaj pe ambele părți

ROTASEC BASIC 90°

Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer

Poartă batantă, foaie de
sticlă înălțime 950 mm. În
general folosită pentru acces
persoane cu disabilități dar și
pentru evacuare. Nu permite
numărarea persoanelor care trec

Poartă intrare, GlasStile R Type
A, diametru-1350mm, pereți din
sticlă, corp inox

TTBASFLFR0000SLIMES BA-DROP ARM

TTEVOFL160000SLIMES EV-DROP ARM

Turnichet tip „tripod“,
electromecanic, bidirectional,
montaj pe perete sau pe
piedestal. În caz de urgență
brațele se pliază pentru a ușura
evacuarea. Poate fi folosit în
exterior dar sub un acoperiș. În
caz de urgență, se rotește liber
în sensul de ieșire

Turnichet tip „tripod“,
electromecanic, bidirecțional, cu
carcasă, pentru trafic foarte mare.
Poate fi folosit în exterior dar sub
un acoperiș. În caz de urgență
brațele se pliază pentru a ușura
evacuarea. Opțional adaptare
pentru exterior. Posibilitate
montaj pe ambele părți

Poarta batantă motorizată acces
magazine din crom și inox. Se
deschide într-un singur sens

SPEED STILE BP

• An�-passkback temporizat(4)
• Listă u�lizatori autorizați/blocați

MA Sigma Lite +
Cu touchscreen 2,8" QVGA
și buzzer

(3)

Soluție alternativă cu parolă în locul amprentelor

(4)

Previne autentiﬁcările succesive ale aceluiași utilizator, într-o perioadă succesivă

Catalog Siel 2016 Interior mld.indb 128-129

Poarta de acces securizat,
panouri la 90°, vopsit, culoare:
alb. Include două suporturi
pentru cititor cartele sau buton
acces

www.siel.md

Poarta acces ultra rapidă
Speedstile BP; este compusă din
două corpuri, stânga și dreapta
(la cerere se poate adauga și
corpul central)
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CDVI

CDVI

Yale / Electromagneţi

T2-90SR

Yala FAIL-SECURE +
Contraplacă simetrică, consum
fail safe la 12Vcc: 200mA,
consum fail secure la 12Vcc:
630mA, dimensiuni yala:
75x20,5x28mm, dimensiuni
contraplacă: 250x25x3mm

L5 / *L3L4

Suport de montaj tip L pentru
electromagnet 500kgF,
dimensiuni 265x76x38mm /
*dimensiuni 248x50x30mm

FM

Amortizor uță antivantal
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T2-90SIR

Yala FAIL-SAFE + contraplacă
simetrică, consum la 12Vcc:
200mA, dimensiuni yala:
75x20,5x28mm, dimensiuni
contraplacă: 250x25x3mm

Z3 / Z4 / Z5

Suport de montaj tip Z pentru
electromagnet 300 kgF
(C3S11) și 500kgF(ECS 8000),
dimensiuni 175x50x50,5mm

MVA

Yala electrică monitorizată.
Utilizată pe scară largă pe
porțile externe, seria VM sunt în
egală măsură echipate pentru
a bloca ușile grele, cuști etc. și
includ o cilindrică circulară cheie
cu 3 chei, care va potrivi ușa /
poartă de grosime 40-90mm.
Montare la suprafață, fără
comandă manuală, IP 53

Yale / Electromagneţi

VIRA 5025

Electromagnet pentru reținerea
ușii în caz de incendiu, forță
de reținere 50kg, alimentare
24Vdc, consum 80 mA, rezistent
la vandalism, garanție pe viață,
produs în Franța

ECS5000

Electromagnet de suprafață
CDVI ECS5000; Reține 300kgS;
Alimentare: 12-24V cu led-uri de
indicare a stării.

MVM

Yala electrică monitorizată.
Utilizat pe scară largă pe porțile
externe, seria VM sunt în egală
măsură echipate pentru a bloca
ușile grele, cuști etc. și includ o
cilindrică circulară cheie cu 3 chei,
care va potrivi ușa / poarta de
grosime 40-90 mm. Montare la
suprafață, cu comandă manuală,
IP 53, include cilindru și chei

ECS 8000

Electromagnet cu montaj
aparent și monitorizare cu
LED, reține 500kgF, alimentare
12/24V, consum la 12V:
550mA, consum la 24V: 275mA,
dimensiuni 266x66x40mm

DX200I

Bolt Fail Safe, monitorizat,
diametru bolt 14mm, alimentare
12/24Vcc, consum 250mA la
12Vcc, 140mA la 24Vcc

PBO400RP

Retrofit Handle 40cm, 1* 400kgs
Magnet

PBO600RP

Retrofit Handle 40cm, 2* 400kgs
Magnet

BPNONF

Push Buton INOX, montaj
îngropat, contact NO/NC,
3A/250V, se folosește ca buton
de ieșire pentru sistemele de
control acces

B 1002

Suport format L & Z pentru seria
H-02

PWM25PSR / RAL NOIR

Electromagnet 800
kgF, cu autoaliniere tip
Shear lock, dimensiuni
250x28x48mm,consum 460mA
la 12Vcc și 230mA la 24Vcc

H-01 C

Electromagnet retenție 270
kgF. Monitorizare, led. Consum:
500mA / 12V, 250mA / 24V.
Alimentare: 12 / 24VDC Varistor
încorporat

H 200SLD

Bolt electromagnetic - Fail Safe,
cu contact monitorizare ușă.
Alimentare:12V DC. Consum:
Standby: 300mA, Start: 900mA.
Temporizarea închiderii
reglabilă: 0 sec, 2,5 sec, 5 sec.
Nu se acordă garanție pentru
montare lor în podea

BO600RP

Electromagnet 2 x 300kgF, în
carcasă profil aluminiu de 2,5m,
livrabil cu capace pentru capetele
carcasei, Consum 550 mA la 12
Vcc, 275 mA la 24 Vcc

B 1012

Suport format L & Z pentru seria
H-01

UG201

Suport pentru bolț ușă sticlă

www.siel.md

BP/NO/NF/CHOC

Green shock no/nc exit push
button + stainless-steel plate 4
terminals nonc

H-02C

Electromagnet retenție 510
kgF. Monitorizare, led. Consum:
500mA / 12V, 250mA / 24V.
Alimentare: 12 / 24VDC Varistor
încorporat

YB17-12D-L / *YB37-12D-L

Electric strike - Fail lock / *Fail
safe; Alimentare: 12V DC;
Consum redus 12V: 180mA
DC; Montaj stânga/dreapta;
contraplacă lungă inclusă
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KAC ALARM & ELAN
Accesorii control acces

WB9301/SB

MCP3A-G
Buton cu
geam de
culoare
verde, montaj
aparent,
contact NO/
NC, 3A/220V,
se folosește
ca buton de
urgență în
sistemele de
control acces,
KAC ALARM
/ cu simplu
contact NO/
NC

Push Buton
de culoare
albastră,
montaj
aparent,
contact
NO/NC ,
3A/250V,
se
folosește
ca buton
de ieșire
pentru
sistemele
de control
acces

MCP4A-G

SAS 12V/2,5AH
Buton cu
geam de
culoare
verde, montaj
aparent,
contact NO/
NC, 3A/220V,
se folosește
ca buton de
urgență în
sistemele de
control acces,
cu dublu
contact NO/
NC

FTP CAT5E

Cablu FTP Cat 5e, 4x2x24AWG,
rolă de 305 m

UTP CAT 5E

Cablu UTP Cat 5e, 4x2x24AWG,
rolă de 305 m

Sursă liniară
de curent
continuu
12Vcc/2,5A,
cu
protective la
suprasarcină
și supratensiune, cu posibilitate
monitorizări căderi tensiuni de
alimentare primare de 220Va
sau a defectării acumulatorilor
prin intermediul unor relee
interne, cu cutie de metal și
transformator, spațiu pentru 1
bucată acumulator de maxim
12V/17Ah

H05VVF 3X1.5

Cablu alimentare 3x1.5

SAS 24V/2,5AH
Sursă liniară
de curent
continuu
12Vcc/2,5A,
cu
protective la
suprasarcină
și supratensiune, cu posibilitate
monitorizări căderi tensiuni de
alimentare primare de 220Va
sau a defectării acumulatorilor
prin intermediul unor relee
interne, cu cutie de metal și
transformator, spațiu pentru
2 bucăți acumulatori de maxim
12V/4,5Ah

H05VVF 3X1

Cablu alimentare 3x1
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CCTV
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Samsung
Bosch
UTC
Arecont
Fujinon
Videotec
Milestone, Promise
RAytec

30.03.2017 15:12:01

SAMSUNG HANWHA

SAMSUNG HANWHA

Camere CCTV IP

NVR și accesorii

SNB-6004

BOX

IP

WiseNet III

DOME

IP

IR

30m

SPC-1010

SNO6084R

WiseNet III

BULLET

IP

IR

IK10

1/2.8" 2.38M CMOS 60 fps

1/2.8" 2.38M CMOS 60 fps

nu este inclusa

3 ~ 8.5mm (2.8x) Motorized

3 ~ 8.5mm (2.8x) Motorized V/F

Color : 0.03Lux B/W : 0.03Lux

Color : 0.03Lux B/W : 0Lux

Color : 0.03Lux B/W : 0Lux

True D&N / WDR120db/ SSNR III

True D&N / WDR120db/ SSNR III

True D&N / WDR120db/ SSNR IV

Alarm 1/1; audio, SD, CVBS

Alarm 1/1; audio, SD, CVBS

-10°C ~ +55°C

-10°C ~ +55°C

"AC 24V : -50°C ~ +55°C
DC 12V, PoE : -20°C ~ +55°C"

AC 24V & DC 12V/ POE

DC 12V/ POE

AC 24V & DC 12V/ POE

SNZ6320

PNF-9010R

SNP-6320RH

IP

WiseNet III

FishEye

IP

IK10

WiseNet P

Alarm 1/1; audio, SD, CVBS

PTZ IP

IK10

IP66

IR

1/2.8" 2.38M CMOS

4.44 ~ 142.6mm (Optical 32x)

2.1mm fixed (F2.2)

4.4 ~ 140.8mm (IR corrected optical 32x)

Color : 0.15Lux B/W : 0.015Lux

Color : 0.3Lux B/W : 0Lux

Color : 0.1Lux B/W : 0Lux (IR LED on)

True D&N / WDR120db/ SSNR III

True D&N / BLC/SSNR

360˚ Endless /True D&N / BLC/SSNR III

Alarm 1/1; audio, SD, CVBS, RS485

Alarm 1/1; audio, SD, CVBS

Alarm 4/3; audio, SD, CVBS, RS-485/422

-10°C ~ +55°C

-10°C ~ +55°C

-50°C ~ +55°C

DC 12V/ POE

DC 12V, PoE (Max. 12W)

SNB-9000

PND-9080R

DOME

IP

IK08

IR

AC 24V( 90.0W - heater off/on, IR on)

BULLET

IP

IK10

IP66

1/1.7" 12.4M CMOS 20fps

1/3" 2M CMOS WiseNet HD+

nu este inclusa

2.8 ~ 12mm (4.3x) V/F (F1.4)

2.8 ~ 12mm (4.3x) V/F (F1.4)

Color : 0.28Lux B/W : 0.03Lux

Color : 0.3Lux B/W : 0Lux

Color : 0.3Lux B/W : 0Lux)

True D&N / HLC/ BLC/ SSNR III

True D&N / WDR 120db/ SSNR

True D&N / WDR 120db/ SSNR

Alarm 2/1; audio, SD, CVBS, RS485

Alarm 1/1; audio, SD, CVBS

Alarm 1/1; audio, SD, CVBS

-10°C ~ +55°C

-30°C ~ +55°C

-40°C ~ +55°C

AC 24V & DC 12V/ POE

DC 12V/ POE

AC 24V & DC 12V/ POE

Catalog Siel 2016 Interior mld.indb 134-135

SRD-1694 (1TB)
WISENET HD+

Monitor video 22“ pentru CCTV,
Full HD, rezoluție 1920x1080,
contrast 1000:1, aspect 16:9,
intensitate luminoasă 250cd/
m2, Terminale: 1x HDMI in, 1x
VGA in, 2x Video in (BNC jack),
2x Video out (BNC jack), 2x
Audio in, difuzoare incorporate

SPC-2000

Înregistrator DVR, 16
canale 960H, înregistrare
100fps@4CIF/960H, compresie
H.264, 4 intrări audio, ieșiri
video: 1 x VGA/ 1xHDMI/ SPOT,
4 HDD SATA, DVD-RW opțional,
2 porturi USB, acces de pe
smartphone și WEB

SRN-473S (1TB)

Înregistrator DVR AHD,
16 canale, înregistrare
400fps@1920 x 1080,
compresie H.264, 1 intrare
audio, ieșiri video: 1 x VGA/
1xHDMI/ 1x SPOT, 8 HDD SATA,
2 porturi USB, acces de pe
smartphone și WEB

Controler cu joystick 3 axe
pentru camere IP Samsung/
Hanwha, conectare prin port
USB 2.0 direct la stația de
monitoarizare, alimentare 5V
DC (32mA)

Înregistrator NVR 4 canale,
maxim 32 Mbps, compresie
H.264/ MJPEG, ieșiri video: 1 x
VGA/ 1xHDMI, 2 sloturi HDD
SATA, plug& play 4 porturi POE,
acces de pe smartphone și web

XRN-1610S (1TB)
WISENET X

SRN-4000 (2TB)

WiseNet P

1/2.3" 12M CMOS 20fps

134

Înregistrator DVR, 16 canale
1000TVL, înregistrare
400fps@1280 x 576, compresie
H.264, 16 intrări audio (4 buildin), ieșiri video: 1 x VGA/ 1xHDMI/
SPOT, 4 HDD SATA, DVR-RW
optional, 2 eSATA, 2 porturi USB,
acces de pe smartphone și WEB,
nu include HDD

SRN-1673S (1TB)

PNO-9080R

WiseNet P

SRD-1654D
(500GB) 960H

WiseNet III P

11/1.7" 12.4M CMOS 20 fps

4K

Controler cu joystick pentru maxim 255 camere PTZ, afișaj LCD cu
2x16 caractere, protocoale Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon,
AD, Honeywell, compatibilă cu SCZ-3430/2430/3250/2250/2370,
receptor SRX-100B, comunicare RS-485 / RS-422 (Remote control:
1Km), alimentare 12V DC (140mA)

SRD-1676D (1TB)
BEYOND

1/2.8" 2.38M CMOS 60fps

IP

SMT-2233

WiseNet III

1/2.8" 2.38M CMOS 60fps

BOX MOTORIZAT

BOX

SND6084R

Înregistrator NVR 16 canale,
maxim 80 Mbps, compresie
H.264/ MJPEG, ieșiri video: 1
x VGA/ 1xHDMI, 1x eSATA, 4
sloturi HDD SATA, acces de pe
smartphone și web

Înregistrator NVR 64 canale,
maxim 400 Mbps, compresie
H.264/ MPEG-4/ MJPEG, raid 5/6,
ieșiri video: 1 x VGA/ 1xHDMI,
iSCSI, 12 sloturi HDD SATA,

hotswap, sursă redundantă,
video analiză inclusă (heatmap,
video summary, object
classification), acces de pe
smartphone și web

www.siel.md

Înregistrator NVR 16 canale,
maxim 180 Mbps, compresie
H.264/ H.265/ MJPEG/
WiseStream, ieșiri video duale:
1 x VGA/ 1xHDMI(up to 4K),
iSCSI, e-SATA, 4 sloturi HDD
SATA, plug& play, 16 porturi
POE, acces de pe smartphone
și web
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BOSCH

BOSCH

Camere CCTV IP

NVR și accesorii

NBN-80122-F6A

BOX

IP

4K

NPC-20012-F2L

IVA

microBOX

IP

1/2.3" 12MP CMOS

NUC-51022-F4

microDOME

720p

IP

5MP

IK08

VJM-4016

1/3" 5MP CMOS

5mm

2.5mm

3.6mm

25fps@3840x2160

30fps@1280x720

Analitycs(8 functii)/ BLC/HLC/iDNR/AES/ROI(EPTZ)/servicii cloud

PIR integrat/detectie tamper/BLC/HLC/iDNR/AES/
servicii cloud

detectie tamper/BLC/HLC/iDNR/AES/servicii cloud

Card SD, Audio, I/O Alarme

Card SD, Audio

Card SD

12Vdc, PoE

5Vdc, PoE

12Vdc, PoE

-20ºC - +50ºC

-10ºC - +45ºC

-30ºC - +70ºC

NFN-70122-F1A

NCN-90022-F1

NTI-50022-A3S

12fps@2592x1944
30fps@1920x1080

Encoder 16 canale, dual
streaming, codec H264, functii
detective miscare si zone
mascare, ONVIF, interfata
retea Gigabit, interfata iSCSI,
audio bidirectional, intrari/
iesiri alarma, RS485, rackabil,
temperatura functionare
de la 0°C la +50°C, tensiune
alimentare 220Vac

UML-463-90

IP

12MP

IVA

WDR

corner

IP

1.5MP

IK10

IP65

Bullet

IP

2MP

IK08

1/2.7" CMOS

1/2.9" CMOS

1.6mm

2mm

2.7-12mm

25fps@3840x2160

30fps@1280x720

30fps@1920x1080

Analitycs(12 functii)/ BLC/HLC/iDNR/AES/IAE/
ROI(E-PTZ)/servicii cloud

detectie tamper/BLC/HLC/iDNR/AES/servicii cloud

Card SD

Card SD, Audio, I/O Alarme

detectie tamper/BLC/HLC/iDNR/AES,autofocus/
servicii cloud

-

9m

PoE

12Vdc/24Vac/PoE

-20ºC - +40ºC

-10ºC - +50ºC

NAI-90022-AAA

VG5-7220-EPC5

IP

IK10

IP66

IVA

PTZ

IP

IK10

IP66

Card SD, Audio, I/O Alarme
30m

KBD-UNIVERSAL/
KBD-DIGITAL

NVR 32 canale prelicentiate,
processor Intel, 4GB RAM,
4 TB(suporta max 16TB),
posibilitate atasare storage
extern, 2 porturi de retea
Gigabit, 2 intrari si 2 iesiri
alarma, detective tamper, 4
porturi USB 3.0, temperatura de
functionare de la +10°C la +35°C,
tensiune alimentare 220Vac

SLED60-8BD

NVR max 128 canale IP,
processor Intel Xeon, 8GB RAM,
12TB(suporta max 32TB), 2 x
120 GB SSD RAID1, DVD-RW,
iesire audio 5.1, 2 porturi de
retea Gigabit, 2 intrari si 2 iesiri
alarma, detective tamper, 4
porturi USB 2.0, 2 porturi USB
3.0, temperatura de functionare
de la +10°C la +35°C, tensiune
alimentare 220Vac

UHO-POE-10

Monitor LED 46”, format 16:9,
rezolutie 1920x1080, porturi
HDMI, DVI, VGA, S-Video, audio
in/out, rama 5mm, 450cd/m2,
contrast 3500:1, temperatura de
functionare de la 0°C la +50°C,
tensiune alimentare 220Vac

Joystick control DVR-uri,
matrici si camera IP, porturi
RS485/RS232, temperatura
de functionare de la 0°C la
+50°C, tensiune alimentare
12Vdc(alimentator inclus)

Iluminator infrarosu, 850nm,
unghi 60°, distanta maxina
110 metri, tehnologie 3D
Diffuser, recomandat ptr
camere analogice/IP si video
analytics, IP66, , temperatura
de functionare de la -40°C la
+50°C, tensiune alimentare
12Vdc/24VAc(comsum maxim
90w)

Incinta exterior IP67, ventilator,
incalzitor, parasolar, temperatura
de functionare de la -30°C la
+50°C, tensiune alimentare
12Vdc/ PoE+

-30ºC - +60ºC

Pentru gama
completă de
accesorii cctv
Bosch vă rugăm
să ne contactați.

MIC-7130-PB4

Starlight

IP

IK10

IP68

IVA

1/2.8" CMOS

1/3” Exmor CMOS

10-23mm

4.9-94mm(20x zoom)

4.3-129mm(30x zoom)

30fps@1920x1080

30fps@1920x1080

30fps@1280x720

detectie tamper/BLC/HLC/iDNR/AES/servicii cloud

BLC/HLC/iDNR/AES

analytics/defrost/defog/iDNR/BLC/stergator

Card SD, Audio, I/O Alarme

Card SD, Audio, I/O Alarme

-

120m

-

optional

24Vac, PoE+

24Vac, PoE+

24Vac, PoE+

–40ºC - +50ºC

-40ºC - +70ºC

-40ºC - +60ºC
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Decoder 4K, processor i3, ssd
64GB, interfata retea Gigabit.
Poate decoda: 2 streamuri
4K@30fps max 20Mbps/stream
sau 6 streamuri 1080p@30fps
max 10Mbps/stream. 2 iesiri
display port @ rezolutie 4K/
fiecare, temperatura functionare
de la 0°C la +50°C, tensiune
alimentare 220Vac

12Vdc/24Vac/PoE

1/2.7" CMOS

136

DIP-7183-4HD

IP66

1/2.3" CMOS

LPR

DIP-5042EZ-2HD

IP66

1/4" CMOS

360°

VJD-8000

www.siel.md
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UTC

Supraveghere Video

Camere CCTV IP

TVA-1101

ATM

IP

720p

TVC-1201

BOX

IP

720p

TVF-1101

WDR

360°

3MP

1/3” CMOS

1/3” CMOS

3.7mm(TVL-0101)

-

1.19mm

25fps@1280x960

25fps@1280x960

Analitycs(6 functii)/BLC/autofocus/ WDR 120db/
ROI/defog/EIS/detectie tamper

Analitycs(6 functii)/BLC/autofocus/ WDR 120db/
ROI/defog/EIS/detectie tamper

BLC/WDR 120db/ROI/EIS/detectie tamper

card SD, audio

card SD, audio, I/O Alarme

card SD, audio

-

-

10m

12Vdc, PoE

12Vdc, 24Vac, PoE

12Vdc, PoE

-30ºC - +60ºC

-30ºC - +60ºC

-30ºC - +60ºC

TVD-1101

TVD-1104

TVB-1101

dome

Bullet

IP

IP

1.3MP

WDR

dome

IP

3MP

25fps@2048x1536

IP66

IK10

Bullet

IP

25fps@1920x1080

1.3MP

IP66

1/3” CMOS

1/3” CMOS

1/3” CMOS

2.8mm

2.8-12mm

6mm

25fps@1280x960

12.5fps@2048x1536 30fps@1920x1080

25fps@1280x960

BLC/ WDR/ROI/3DNR

BLC/ WDR/ROI/3DNR

BLC/ WDR/ROI/3DNR

-

card SD, audio, I/O alarme

-

-

15m

25m

PoE

12Vdc/PoE

12Vdc/PoE

-30ºC - +60ºC

-10ºC - +50ºC

-30ºC - +60ºC

TVB-1105

TVP-1105

TVP-1122

3MP

IP66

360°

IP

2MP

IK10

IP54

20x

360°

IP

2MP

IK10

IP66

30x

1/3” CMOS

1/3” CMOS

1/3” CMOS

2.8-12mm

4.7-94mm

4.3-129mm

12.5fps@2048x1536 25fps@1920x1080

25fps@1920x1080

25fps@1920x1080

BLC/ WDR/ROI/3DNR

BLC/ WDR/ROI/3DNR, autotracking/256 preseturi

BLC/ WDR/ROI/3DNR, autotracking/256 preseturi

card SD, audio, I/O alarme

card SD, audio, I/O alarme

card SD, audio, I/O alarme

30m

-

150m

12Vdc, PoE

24Vac, PoE+

24Vac, PoE+

–30ºC - +60ºC

-10ºC - +50ºC

-40ºC - +65ºC
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IP

1/3” CMOS
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UTC

ARECONT

NVR și accesorii

TVE-110

Encoder 1 canal 960H, dual
streaming, compresie H264,
MPEG4 si MJPEG, functii
detective miscare si zone
mascare, ONVIF/PSIA/CGI,
audio, intrari/iesiri alarma,
RS485/RS422, slot card SD/
SDHC, temperatura functionare
de la -10°C la +55°C, tensiune
alimentare 12Vdc

Camere CCTV IP

TVE-DEC10

Decoder, iesiri HDMI/DVI/VGA
SI BNC, RS485/RS232, audio
bidirectional, 4intrari/2iesiri
alarma, interfata retea Gigabit,
temperatura functionare de
la 0 °C la +50 °C, tensiune
alimentare 220Vac

TVN-2116P-4T

NVR 16 canale prelicentiate, 16Mbs/canal, 4 TB (suporta max 48TB),
posibilitate atasare storage extern, RAID 0/1/5/10, 2 porturi de retea
Gigabit, 16 intrari/4 iesiri alarma, audio bidirectional, 3 porturi USB
2.0, iesiri HDMI/VGA/BNC, rackabil, temperatura de functionare de la
-10°C la +35°C, tensiune alimentare 220Vac

AV3556DN-F

TVM-2150

Micro Dome

Monitor LED 21.5”, format 16:9, rezolutie 1920x1080, filtru 3D
Combo, porturi HDMI/VGA/BNC, audio in/out, timp raspuns 5ms,
250cd/m2, contrast 1000:1, compatibil VESA, tensiune alimentare
12Vdc(alimentator inclus)

CHOF230/IP66
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AV20275DN-28

Joystick IP control DVR/
NVR/decodere, display 7”
touchscreen, porturi RS485/
RS232, interfata retea Gigabit,
1 port USB 2.0, temperatura de
functionare de la -10°C la +50°C,
tensiune alimentare 12Vdc/PoE

IK10

IP66*

Panoramica

IP

G2

IP66

IK10

Panoramica

IP

G2

IP66

1/2.5" CMOS 20M 7fps

2.8mm Integrated - remote focus

3MP x 4 x 8mm - remote focus

5MP x 4 x 2.8mm - remote focus

Color : 0.2Lux B/W : 0.02Lux

Color : 0.2Lux B/W : 0,02Lux

Color : 0.3Lux B/W : 0,03Lux

True D&N / WDR100db/Binning Mode

True D&N / WDR 100db/ Binning Mode

True D&N / Binning Mode

Alarm 1/1; RJ45

Alarm 1/1; RJ45

Alarm 1/1; RJ45

-40°C ~ +50°C

-40°C ~ +50°C (cu heater)

-40°C ~ +50°C (cu heater)

POE

18-48V DC, 24V AC/ POE

18-48V DC, 24V AC/ POE

AV5585PM

AV12586PM

AV20585PM

ATD-6814-PSU

Sursa alimentare 24Vac/4A,
IP66, temperatura de
functionare de la -40°C la +40°C

G2

1/3.2" CMOS 12M WDR 10fps

Monitor LED 42”, format 16:9, rezolutie 1920x1080, filtru 3D
Combo, porturi HDMI/DVI/VGA/S-Video/BNC, audio in/out, timp
raspuns 6.5ms, 350cd/m2, contrast 3000:1, compatibil VESA,
tensiune alimentare 220Vac

TVK-800

IP

1/3.2" CMOS 3M WDR 21fps

Panoramica

Incinta exterior, constructie aluminiu, ventilator si incalzitor(obtional),
IP66, temperatura de functionare de la -20°C la +50°C

AV12276DN-08

TVM-4200

IP

G5

IP66

IK10

Panoramica

IP

G5

IP66

IK10

Panoramica

IP

G5

IP66

1/3" 5M Stellar CMOS 12fps

1/3.2" CMOS 12M WDR 10fps

1/2.5" CMOS 20M 7fps

1.2MP x 4 x 5.6mm - remote focus

3MP x 4 x 5.3mm - remote focus

5MP x 4 x 6.7mm - remote focus

Color : 0.02Lux B/W : 0,002Lux

Color : 0.2Lux B/W : 0,02Lux

Color : 0.3Lux B/W : 0,02Lux

True D&N / Stellar/ Binning Mode

True D&N / WDR 100db/ Binning Mode

True D&N / Binning Mode

Alarm 1/1; RJ45

Alarm 1/1; RJ45

Alarm 1/1; RJ45

-40°C ~ +50°C (cu heater)

-40°C ~ +50°C (cu heater)

-40°C ~ +50°C (cu heater)

18-48V DC, 24V AC/ POE

18-48V DC, 24V AC/ POE

18-48V DC, 24V AC/ POE

www.siel.md
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FUJINON
Lentile CCTV

LENTILE
THEIA
SL940A

SY125M

SL183A

1/3"

1/3"

1/3"

5MP

5MP

5MP

F1.5

F1.8

F1.8

9-40 mm

1.28 mm

1.8-3 mm

W: 30° x 22° - T: 7.1° x 5.3°

125° x 109°

W: 105° x 90° - T:77° x 62°

auto

manual

auto

CS

CS

CS

da

nu

da

FUJINON
YV10x5HR4A-SA2

DV10x8SR4A-1

YV4.3x2.8SA-SA2

1/3"

1/2"

1/3"

1.3MP

3MP

3MP

F1.6

F1.6

F1.4

5-50 mm

8-80 mm

2.8-12 mm

W: 51° x 39° - T: 5° x 4°

W: 44° x 33° - T: 4° x 3°

W: 100° x 74° - T: 23° x 173°

auto

manual

auto

CS

C

CS

da

da

nu

www.siel.md
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VIDEOTEC
Iluminatoare, Incinte

Camere de supraveghere video avansate

ULISSE COMPACT HD

IRN10B8AS00/ IRN10A8AS00

IRN30BWAS00/ IRN60AWAS00

240m

120m

850nm, 940nm

lumina alba

10° - 240m;

60° - 80m

30° - 120m;

HOT39D1A085/
HOT39D2A085

60° - 90m

ajustare fotocelule, telemetrie, contact intrare/
iesire, leduri stare

ajustare fotocelule, telemetrie, contact intrare/
iesire, leduri stare

SMD LED

SMD LED

IP66

IP66, IP67

-50°C ~ 60°C

-50°C ~ 60°C

12-24Vdc, 24Vac, 90/240Vac

12-24Vdc, 24Vac, 90/240Vac

30W

30W

IRH10H8A

IRH30H9A

Incintă exterior, construcție
tehno-polimer, încălzitor,
parasolar obțional, IP67,
temperatură funcționare
de la -20°C la +60°C,
tensiune alimentare
12Vdc/24Vac/220Vac

HPV42K2A700
140m

60m

850nm, 940nm

lumina alba

10° - 140m;

CAMERĂ

ILUMINATOR LED

STERGĂTOR

VITEZĂ RIDICATĂ

ONVIF Profil S, H264

-40°C ~ +50°C

Cameră video IP tip
PTZ - 1080p, 30fps, 2.0
MPx, zoom optic 20X,
până la patru fluxuri video
independente

Oferă imagini clare chiar
și în condiții de iluminare
foarte scazută

Oferă imagini clare
chiar și în condiții
de iluminare
foarte scăzută

Acuratețe în poziționare
și viteze de până la
200°/secundă

Integrare rapidă într-un
număr mare de aplicații de
video management IP

Funcțiile sofisticate pentru
degivrare permit
funcționarea camerei chiar
și în condiții severe de
mediu

10° - 60m;

60° - 56m

60° - 40m

ajustare fotocelule, contact intrare/iesire, leduri
stare

ajustare fotocelule, contact intrare/iesire, leduri
stare

SMD LED

SMD LED

IP66, IP67

IP66, IP67

-50°C ~ 60°C

-50°C ~ 60°C

12-24Vdc, 24Vac, 90/240Vac

12-24Vdc, 24Vac, 90/240Vac

6-12W

12W

HOV32K2A700

HGV52K2A200
Decoder, ieșiri
HDMI/DVI/VGA SI
BNC, RS485/RS232,
audio bidirecțional,
4intrări/2ieșiri alarmă,
interfață retea
Gigabit, temperatură
funcționare de la 0
°C la +50 °C, tensiune
alimentare 220Vac

Encoder 1 canal 960H,
dual streaming, compresie
H264, MPEG4 și MJPEG,
funcții detective mișcare
și zone mascare, ONVIF/
PSIA/CGI, audio, intrări/
ieșiri alarmă, RS485/
RS422, slot card SD/SDHC,
temperatură funcționare
de la -10°C la +55°C,
tensiune alimentare 12Vdc

www.siel.md
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Incintă exterior, construcție
tehno-polimer, încălzitor,
parasolar obțional, IP67,
temperatura funcționare de
la -20°C la +60°C, tensiune
alimentare PoE
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MILESTONE

MILESTONE

Software

Software

MILESTONE

SERVERE MILESTONE HUSKY
HM20-2T-8P

HM500A-XPET-8TB
NVR Husky M20 2U 19”,
spatiu de stocare 1x2TB
HDD,
8 licente de canal XProtect
Professional incluse, poate
gestiona pana la 8 camere,
rata de inregistrare 200
Mbs, 4in/4out, Windows
10, switch cu management
8 porturi PoE

NVR Husky M500A 2U
19”, spatiu de stocare
8TB HDD + 128GB SSD
pentru OS, 1 licenta
de baza + 0 licente
de canal + 3 ani Care
Plus XProtect Expert
incluse, poate gestiona
pana la 512 camere,
MegaRAID, rata de
inregistrare 600 Mbs, support NAS/SAN, 3 porturi COM, 4 USM 3.0, 2
GB LAN, 1 DVI, 1 HDMI, audio, Windows 10

SERVERE PROMISE CERTIFICATE MILESTONE
VA2210GXSEIH
Inregistrator NVR 2U 19”
Vess A2210, 6 x 2TB SATA
HDD (12TB), processor
Intel i3 – 3225, Windows
preinstalat, I/O, Riser Card
optional, 8GB RAM( max
16GB), 64GB mSATA, pana la
118 HDD pe iSCSI, 6 bay-uri
(RAID: 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10 (0+1), 30, 50), 3 surse redundante. Serverul
poate fi livrat optional cu processor Intel E3, capacitate de stocare
2TB- 36TB si licenta Windows Server. Testat, optimizat si certificat
Milestone VMS. Numar recomandat de camere 32-64
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VA2600GXSEKC
Inregistrator NVR 3U 19”
Vess A2600, 8x 3TB SATA
HDD (24TB), processor
Intel Xeon E3 – 1245V2,
Windows preinstalat,
I/O, Riser Card optional,
64GB mSATA, 8GB RAM(
max 16GB), 6 bay-uri
(RAID: 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10 (0+1), 30, 50), 3 surse redundante. Serverul
poate fi livrat optional cu capacitate de stocare 8TB- 96TB si licenta
Windows Server.. Testat, optimizat si certificate Milestone VMS.
Numar recomandat de camere 64-128

www.milestonesys.com

Soluții VMS Business

Versiune VMS XProtect

XProtect
Essential

XProtect
Express

XProtect
Professional

Soluții VMS Avansate
XProtect
Expert

XProtect
Corporate

2016 R3

2016 R3

2016 R3

2016 R3

2016 R3

Număr servere

1

1

nelimitat

nelimitat

nelimitat

Număr maxim de dispozitive

48

48

nelimitat

nelimitat

nelimitat

Licențiere

licență de bază +
8 licente de canal
gratuite, pachete de
8 licențe de canal,
Care Plus opțional

o licență pe canal,
Care Plus opțional

o licență pe canal,
Care Plus opțional

o licență pe canal/
dispozitiv 1 an Care
Plus obligatoriu

o licență pe canal/
dispozitiv 1 an Care
Plus obligatoriu

Arhitectură

1 server

1 server

multi server

multi server
mangement
centralizat

multi server, multi
site, management
centralizat

Utilizatori

5

5

nelimitat

nelimitat

nelimitat

Export video

AVI, Xprotect, JPEG

AVI, Xprotect, JPEG

AVI, Xprotect, JPEG

AVI, Xprotect, JPEG

AVI, Xprotect, JPEG

Retenție înregistrări

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

Integrare cu alte sisteme

nu

da

da

da

da

Manager alarme

da

da

full

full

full

Notificari email

da

da

da

da

da

Audio

in

in

in/out*

in/out

in/out

Hărți

da

da

full

full

full

Hărți inteligente

-

-

-

da

da

Arhivare în rețea

-

da

da

da

da

Patrulare camere PTZ

-

da

da

da

da

Video Out prin Milestone Onvif
Bridge

-

da

da

da

da

Suport Metadata

-

-

-

da

da

Edge Storage

-

-

-

da

da

Management centralizat

-

-

-

da

da

Servere redundante

-

-

-

da

da

Event rule enfine flexibil

-

-

-

da

da

System Monitor

-

-

-

da

da

Autorizare duală clienți

-

-

-

da

da

Smart Wall

-

-

-

da - opțional

da - gratuit

Evidence Lock

-

-

-

-

da

Grooming

-

-

-

-

da

Milestone Interconnect

-

remote site

remote site

remote site

central/remote site

Arhitectură Milestone Federated

-

-

-

remote site

central/remote site

Servicii Conectate

da

da

da

da

da

Suport Xprotect Smart Client,
Xprotect Web Client si Milestone
Mobile - GRATUIT

da

da

da

da

da

Customer Dashboard

da

da

da

-

-

Preț în EURO pe licență baza/canal

Gratuit/ 798 E
(pachet 8 licente)

38 E /118 E

998 E / 298 E

3998 E / 398 E

5046 E / 538 E

XProtect Add-on

Xprotect Access
2016 R3

Xprotect Transact
2016 R3

Xprotect LPR
2016 R3

XPROTECT Smart
Wall 2016 R3

Xprotect Corporate
Inteconnect

www.siel.md
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RAYTEC
Iluminatoare

RM25-10

VAR-IPPoE-i8-1

VAR-i8-2

35m

220m

310m

850nm

850nm

850nm

10° - 35m

10°x10° - 220m;
120°x50° - 30m

10°x10° - 310m;
120°x50° - 65m

ajustare fotocelule, telemetrie, contact intrare/
iesire, leduri stare

ajustare fotocelule, telemetrie, leduri stare

Platinum SMT LED

Platinum SMT LED

IP66

IP66

-50°C ~ 50°C

-50°C ~ 50°C

12-24Vdc/Vac

12-24Vdc/Vac

10W

48W

96W

484 euro

1063 euro

1828 euro

leduri stare
Platinum SMT LED
IP66
-50°C ~ 50°C
12Vdc

VAR-i4-3

VAR-w8-1

HY150-50

VAR-VLK-i4-2

260m

180m

80m

220m

lumina alba

850nm si lumina alba

850nm

10°x10° - 90m;
120°x50° - 15m

30° - 80m/IR, 40m/lumina alba;
50° - 56m/IR, 30m lumina alba

10°x10° - 220m;
120°x50° - 30m

ajustare fotocelule, telemetrie,
leduri stare

ajustare fotocelule, telemetrie,
leduri stare

ajustare fotocelule, telemetrie, leduri
stare

Platinum SMT LEDS

Platinum SMT LED

Platinum SMT LED

-50°C ~ 50°C

IP66

IP66

IP66

12-24Vdc/Vac

-50°C ~ 50°C

-50°C ~ 50°C

-50°C ~ 50°C

72W

15-24Vac/Vdc

12Vdc

15-24Vac/Vdc

1475 euro

42W

80W

59W

850nm
10°x10° - 260m;
120°x50° - 40m
ajustare fotocelule, telemetrie, leduri
stare
Platinum SMT LED
IP66
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Sonorizare și conferință
bosch
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BOSCH
PAVIRO: Sonorizare profesională

PVA-4CR12

Controller este echipat cu
12 zone, 18 GPI și 19 GPO.
Zonele suplimentare și putere
pot fi adăugate prin utilizarea
de până la 20 de routere de
externe și 40 amplificatoare cu
fiecare 2 x 500 W

PVA-20CSE

Extinderea la call station
(stația de apel) PVA-15CST
prin adăugarea a 20 taste
funcționale personalizabile.
EN54-16 conforme și certificate

PLN-6AIO240

Amplificator 240W pentru 6
zone controlabile individual,
MP3 player pentru dispozitive
USB și carduri SD, tuner FM/
AM încorporat cu presetări,
telecomandă

PVA-4R24

24 Zona Router Bosch PVA-4R24
este o extensie de zonă pentru
sistemul PAVIRO care permite
adăugarea de 24 de zone, 20
GPI, 24 GPO și 2 relee de control
pentru sistem și este controlat și
supravegheat prin intermediul
magistralei CAN de către PVA4CR12 ( Controlor)

PVA-1WEOL

Modul - monitorizează
integritatea unei linii difuzor.
Compatibil cu 100 V, 70 V sau
50 V linii de difuzoare

PLN-6CS

Consolă de apel 6 zone

PVA-2P500

Amplificator de putere din clasa
D pentru difuzoare și alarmare
vocală, certificată EN54-16 și
oferind o putere de ieșire 2 x
500 wați pe 100 de volți linie

PLE-1CS

Call station (consolă de apel) un
canal, toate zonele

PLE-1MA030-EU

Mixer amplificator, 1 canal,
30W, 4 intrări audio (microfon
/ linie), 2 tonuri „chime“, ieșire
de tip „music only“, control
individual pentru fiecare intrare
audio, posibilitate „volume
override“

www.siel.md
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PVA-15CST

Call station (stația de apel)
este compatibil EN54-16 și
certificat Abd este supravegheat
permanent de către controlerul
de sistem, PVA-4CR12. 15 funcții
și butoane apelare rapidă
(personalizate), două LED-uri
(verde / roșu) pentru fiecare
buton

PLE-2CS

Call station (consolă de apel)
două canale, posibilitate
conectare „loop through“,
indicator LED pentru fiecare
tastă de selecție, indicator LED
pentru tasta PTT, tija microfon
flexibilă

PLE-1MA060-EU

Mixer amplificator, 1 canal,
60W, 4 intrări audio (microfon
/ linie), 2 tonuri „chime“, ieșire
de tip „music only“, control
individual pentru fiecare intrare
audio, posibilitate „volume
override“
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BOSCH

BOSCH

Advantage Line: Call Station, Microfoane

PLE-1MA120-EU

Mixer amplificator, 1 canal,
120W, 4 intrări audio (microfon
/ linie), 2 tonuri „chime“, ieșire
de tip „music only“, control
individual pentru fiecare intrare
audio, posibilitate „volume
override“

PLN-24CH12

24V BATTERY CHARGER BASIC

LB1-UW06-FL

Difuzor cabinet, 6W, 99dB
(disponibil și pe negru)
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PLE-2MA120-EU

Mixer amplificator, 2 canale,
120W, 6 intrări audio (microfon
/ linie), 2 tonuri „chime“, ieșire
de tip „music only“, control
individual pentru fiecare intrare
audio, posibilitate „volume
override“

LBC1411/10

Control local pentru volum
36W, releu „override“ 24 V, mod
conectare: 3 fire sau 4 fire

LB1-BW12-L

Difuzor cabinet bidirecțional
12W, 97dB (disponibil și pe
negru)

Advantage Line

PLE-2MA240-EU

Mixer amplificator, 2 canale,
240W, 6 intrări audio (microfon
/ linie), 2 tonuri „chime“, ieșire
de tip „music only“, control
individual pentru fiecare intrare
audio, posibilitate „volume
override“

LHM0606/00

Difuzor de tavan, 6W, montaj
încastrat, prize conexiune: 6
W, 3 W, 1.5 W.470/680Ohm,
sistem de prindere cu șurub
(disponibilă și varianta de
prindere cu clemă)

LB2-UC30-L

Difuzor cabinet premium, 200W,
105Db (disponibil și pe negru)

PLE-SDT

Mixer amplificator, 2 canale,
120W, 6 intrări audio (microfon
/ linie), 2 tonuri „chime“, ieșire
de tip „music only“, control
individual pentru fiecare intrare
audio, posibilitate „volume
override“

LBC3951/11

Difuzor de tavan, 6W, montaj
încastrat, prize conexiune: 6 / 3 /
1.5 / 0,75W

LS1-OC100-E

Difuzor 100W Hemi-Directional

LBC3481/12

Difuzor exterior tip horn, 10W,
113dB, sistem de prindere cu
șurub

LBC3941/11

Proiector de sunet 6/9W de
exterior, IP65

CCS-CUD

Unitate de control centralizat
pentru sistemul de conferință
CCS900 cu funcție Digital
feedback suppressor

LBC3493/12

Difuzor exterior tip horn, 30W,
126dB, sistem de prindere cu
șurub

CCS-DS

Unitate „delegat“ pentru
sistemul de conferință CCS900,
versiunea cu microfon scurt

LBC3094/15

LBC3095/15

Proiector de sunet
unidirecțional, de interior, 10W,
102 dB

CCS-CMS

Proiector de sunet
unidirecțional, tip sferă, de
interior, 10W, 99 dB

CCS-CU

Unitate „chairman“ pentru
sistemul de conferință CCS900,
versiunea cu microfon scurt

CCS-CURD

Unitate de control centralizat
pentru sistemul de conferință
CCS900

CCS-SC6
Unitate
de control
centralizat
pentru
sistemul de
conferință
CCS900 cu
posiblitate
inregistrare
MP3 și cu
funcție
Digital
feedback
suppressor

www.siel.md

Sistem transport pentru
unitatea de control centralizat și
6 unități delegat
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BOSCH
Advantage Line
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SFINX

SFINX

CONTROL ACCES

SF2-R

CONTROL ACCES

S2-R EM (EM)

S2-RX (EM+HID+MIFARE)

SK2-R H&E (EM+HID)

Catalog Siel 2016 Interior mld.indb 156-157

Cititor de carduri RFID
compatibil EM prox, HID
prox și Mifare(13,56Mhz/
ISO14443A) cu
tastatură.
Distanța de citire: 2÷5cm
Formatul de ieșire: Wiegand
26 biți(card) și 4 biți
(tastatură)
Tensiunea de alimentare:
9vcc÷18vcc.
Temperatura de operare:
-30°C÷+60°C.
Umiditate: 20%RH÷96%RH
Protecție: IP66

Cititor de amprentă cu cititor
de card RFID EM prox inclus și
tastatură.
Include interfață TCP/IP
și USB pentru configurare
și control. Sistemul poate
funcționa și stand-alone.
Poate fi configurat să
funcționeze amprentă+cod
amprentă+card sau amprentă
sau card sau cod. Tensiunea
de alimentare: 12vcc
Utilizatori: 1000carduri 1000coduri 1000amprente 100000
evenimente
Intrare: • REX (buton deschidere ușă) • wiegand 26 biți
Ieșiri: • releu contacte NO-NC 1A • sonerie open colector 50mA •
wiegand 26 biți (pentru conexiunea cu alt controler)

C2 DOUĂ UȘI
Cititor de amprentă cu cititor de card
RFID EM prox inclus și tastatură.
Include interfață TCP/IP și USB
pentru configurare și control. Sistemul
poate funcționa și stand-alone.
Poate fi configurat să funcționeze
amprentă+cod amprentă+card
sau amprentă sau card sau cod.
Tensiunea de alimentare: 12vcc
Utilizatori: 1000carduri 1000coduri
1000amprente 100000 evenimente
Intrare: REX (buton deschidere ușă)
Ieșiri: • releu contacte NO-NC 1A
• sonerie open colector 50mA •
wiegand 26 biți D0/D1(pentru
conexiunea cu alt controler)

SF BUTON 5

SK2-RX (EM+HID+MIFARE)
Cititor de carduri RFID
compatibil EM prox, HID prox
cu tastatură.
Distanța de citire: 2÷5cm
Formatul de ieșire: Wiegand
26 biți(card) si 4 biți
(tastatură)
Tensiunea de alimentare:
9vcc÷18vcc.
Temperatura de operare:
-30°C÷+60°C.
Umiditate: 20%RH÷96%RH
Protecție: IP66
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F9
Cititor de carduri RFID
compatibil EM prox HID prox.
Distanța de citire: 3÷8cm
Formatul de ieșire: Wiegand
26 biți
Tensiunea de alimentare:
9vcc÷24vcc.
Temperatura de operare:
-40°C÷+60°C.
Umiditate: 20%RH÷95%RH
Protecție: IP66

Cititor de carduri RFID
compatibil EM prox.
Distanța de citire: 3÷8cm
Formatul de ieșire: Wiegand
26 biți
Tensiunea de alimentare:
9vcc÷24vcc.
Temperatura de operare:
-40°C÷+60°C.
Umiditate: 20%RH÷95%RH
Protecție: IP66

F5
Cititor standalone antivandal de
carduri RFID compatibil EM prox cu
tastatură.
Dispune de o ieșire (NO/NC) 3A pentru
acționarea electomagnetului și o
intrare de REX. Configurabil doar card,
card sau cod sau card + cod. Indicație
acustică și optică.
Utilizatori: 1000 carduri/coduri
Distanța de citire: 3÷6cm
Tensiunea de alimentare:
12vcc÷24vcc.
Temperatura de operare: -30°C÷+60°C.
Umiditate: 20%RH÷85%RH
Protecție: pentru utilizarea la interior

Cititor de carduri RFID
compatibil EM prox.
Distanța de citire: 3÷8cm
Formatul de ieșire: Wiegand
26 biți
Tensiunea de alimentare:
9vcc÷24vcc.
Temperatură de operare:
-40°C÷+60°C.
Umiditate: 20%RH÷95%RH
Protecție: IP66

Cititor acces, EM prox 125 kHz,
de exterior, ieșire Wiegand
26biți, 2 LED-uri, buzzer
incorporate, distanță citire
3-8cm, alimentare 9-18Vcc,
temperatură de funcționare
-40`-60`C, dimensiune
10.20x4.80x2.00 cm

S2-R (EM+HID)

K1 (EM)

Push buton aluminiu/oțel de
interior, montaj aparent, contact
NO/NC/COM, 3A@36VDC,
temp. de funcționare -20-55`C,
dimensiuni 3.20x8.30x1.50mm

SF BUTON 4

Push buton aluminiu/
oțel de interior, montaj
îngropat, contact NO/NC/
COM, 3A@36VDC, temp
de funcționare -10-55`C,
dimensiuni 8.60x8.60x2.50mm

Comunicare TCP/IP, Controlează
2 uși. Cititoare conectate: 4 buc
Sau două cititoare, două
butoane REX. Suportă
card, amprente, tastatură,
tastatură+card. Capacitate:
20 000 utilizatori. 100 000
evenimente. Aplicație în limba
engleză bază de date suportată:
Access și SQL

SF CARD 2

Card EM prox 125 kHz,
dimensiune ISO, direct tipăribil

www.siel.md

SKEY 2

Tag EM 125KHZ

SSAP-10-ICCARD

Cartelă de proximitate 13,56
MHz Mifare CSN, subțire,
dimensiuni ISO, direct tipăribilă
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SFINX

SFINX

CCTV ANALOGIC / ACCESORII

ACCESORII

SF-126C-3

SF-1132NC-3
Camera video
analogica
tip dome de
exterior cu IR
20m, senzor 1/3“
DIS, lentilă fixă
3,6mm, rezoluție
600TVL (Color),
true Day/Night,
ICR mecanic,
carcasă IP66,
temperatură
de funcționare
-10°~ +50°,
alimentare 12V
DC

SSC-07-1204-0310

Sursa alimentare in comutatie,
12V DC 3A, 4 iesiri protejate
1.1A PTC cu led de stare,
intrare 220V A C, incarcare
acumulator 12v,, cutie metalica
27.1x21.3x9.4 cm cu loc pt
accumulator

SSC-07-1218-1010

Sursă alimentare în comutație,
12V DC 10A, 18 ieșiri protejate
1.1A PTC cu led de stare,
intrare 220V AC, încărcare
acumulator 12v, cutie metalică
27.1x21.3x9.4 cm cu loc pentru
accumulator
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SSC-07-1209-0510

Cameră video analogică tip
bullet de exterior cu IR 30m,
senzor 1/3“ DIS, lentilă fixă
3,6mm, rezoluție 600TVL
(Color), true Day/Night,
ICR mecanic, carcasă IP65,
temperatură de funcționare
-10°~ +50°, alimentare 12V DC

SF-W251SNH-4

Cameră video analogică tip
bullet de exterior cu IR 40m,
senzor 1/3“ Sony ExView
HAD CCD II, lentilă varifocală
megapixel cu auto-iris 2,812mm, rezoluție 700TVL, true
Day/Night, tehnologii: AGC/
BLC/ 2D-NR/ AWB/ HLC/ Privacy
Mask - 8 zone/ Smart IR, OSD,
carcasă IP67, temperatură de
funcționare -10°~ +50°

Video convertor
pasiv (video
balun) - distanță
maximă:
400 m/color sau
600 m/alb-negru
cu cablu
UTP/FTP de
calitate, circuit
electronic pasiv
pentru imunitate
la interferențe,
se instalează
câte un modul la
fiecare capăt al
cablului UTP/FTP.

Alimentator in comutație 12V
1A/ *2A - tensiune de intrare
110-240Vca, tensiune de ieșire
12Vcc, curentul maxim de ieșire
1A

SF-AD12V5AE

Alimentator în comutație 12V
5A - tensiune de intrare 100240Vca, tensiune de ieșire 12Vcc,
curentul maxim de ieșire 5A.
Cablu de alimentare 220V inclus

Spliter cablu de alimentare
1 intrare – 4 ieșiri pentru
SF‑AD12V5AE

SF-IR60

SSP-07-0000-0000

Sursa alimentare in comutatie,
12V DC 5A, 9 iesiri protejate
1.1A PTC cu led de stare,
intrare 220V AC, incarcare
acumulator 12v, cutie metalica
27.1x21.3x9.4 cm cu loc pt
accumulator

SF-12-1 / SF-12-2*

SF-DC1-5

SF-202A

Video convertor pasiv + coaxial
5cm – distanță maxȘ 400m/
color sau 600m/alb-negru cu
cablu UTP/FTP, circuit electronic
pasiv pentru imunitate la
interferențe, se instalează câte
un modul de fiecare capăt al
cablului UTP/FTP

Iluminator infraroșu 60m (96
LED-uri), unghi vizualizare 60°,
senzor pentru controlul automat
al LED-urilor, carcasă IP66, braț
de prindere inclus, alimentare
12Vdc 1.5A

SF-RV03312D.IR

Lentilă varifocală asferică de 2
MP cu filtrare IR, autoiris, format
1/3“, distanță focală 3.3-12mm,
F1.4, montură CS

SF-01HB

Suport montare camera video
perete/plafon din plastic negru

SF-MTV-6

Lentilă fixă 6mm F2.0, format
1/3“ (compatibilă cu modelel
SF-126C-3/ SF-1132NC-3)

HDD 1TB WD

HDD 1TB Western Digital AV-GP
special proiectat pentru sisteme
de supraveghere video 24x7,
port SATA 6 Gb/s

SF-IR48

Iluminator infraroșu 40m (48
LED-uri), unghi vizualizare 45°,
senzor pentru controlul automat
al LED-urilor, carcasă IP66,
braț prindere inclus, alimentare
12Vdc 400mA.

SF-MTV-8/12

Lentilă fixă 8/12mm F2.0,
format 1/3“ (compatibilă
cu modelel SF-126C-3/
SF‑1132NC-3)

HDD 2TB WD

HDD 2TB Western Digital AV-GP
special proiectat pentru sisteme
de supraveghere video 24x7,
port SATA 3 Gb/s

www.siel.md

SF-IRW60

Iluminator infraroșu 50m (60
LED-uri), unghi vizualizare 45°,
senzor pentru controlul automat
al LED-urilor, carcasă IP66,
braț prindere inclus, alimentare
12Vdc 600mA

SF-EV0410DC.HR

Lentilă varifocală de 2 MP, iris
electric, format 1/2“, distanță
focală 4-10mm, F1.2,
montură C

HDD 3TB WD

HDD 3TB Western Digital AV-GP
special proiectat pentru sisteme
de supraveghere video 24x7,
port SATA 3 Gb/s
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SFINX
ACCESORII

STEST-894

Tester & multimetru digital cu
ecran TFT-LCD de 3.5” care
testează nivelul semnalului
video, audio și cablu UTP. Ieșire
DC12V/1A; Multimetru digital;
Baterie Lithium Ion inclusă pentru
alimentarea camerei testate

TNC 04.50VA-02

Transformator 220-17VAC/2A
pentru surse de 12VDC

WB06

Brățară silicon pentru acces
la bazine de înot/ Aqua
Park. Diverse culori. Chipuri
disponibile: TK4100 /EM4200/
EM4305/ T5577/ FM 1108/
Mifare1 s50/ Ultralight/ I code2/
Ntag 203/ Alien H3. Comandă
minimă 500 bucăți. Prețuri
începând de la:

IPC86000SDI

Tester digital cu un ecran
Touch Screen LCD de 7” pentru
verificare camera SDI și cameră
analogice. Permite testarea
nivelului semnalului video, control
PTZ, verificare continuitate
cablu, intrare/ieșire audio, ieșire
DC12V/2Ah, ieșire 5V 2 Ah, ieșire
HDMI, Baterie Lithium Ion pentru
alimentarea camerei testate

TNC 04.80VA-02

Transformator
220-26VAC/3A/80VA

WB22

Bratara nylon copii/ adulți
pentru acces la bazine de
înot/ Aqua Park. Diverse culori.
Chipuri disponibile: TK4100 /
EM4200/ EM4305/ T5577/ FM
1108/ Mifare1 s50/ Ultralight/
I code2/ Ntag 203/ Alien H3.
Comandă minimă 500 bucăți.
Prețuri începând de la:

IPC86000IP
Tester
digital cu un
ecran Touch
Screen LCD
de 7” pentru
cameră
IP ONVIF, SDI și analogice.
Permite testarea nivelului
semnalului video, control PTZ,
testare PING și lățime de bandă,
căutare adrese IP, testare Link,
verificare continuitate cablu,
ieșire DC12V/2Ah, ieșire 5V 2Ah,
injector POE DC 48V, ieșire HDMI,
baterie inclusă. Acceptă camera
IP de la peste 30 de producători

WB01

Brățară silicon pentru acces
la bazine de înot/ Aqua
Park. Diverse culori. Chipuri
disponibile: TK4100 /EM4200/
EM4305/ T5577/ FM 1108/
Mifare1 s50/ Ultralight/ I code2/
Ntag 203/ Alien H3. Comandă
minimă 500 bucăți. Prețuri
începând de la:

WB301-20 (S SIZE)

Brățară silicon pentru acces
la bazine de înot/ Aqua
Park. Diverse culori. Chipuri
disponibile: TK4100 /EM4200/
EM4305/ T5577/ FM 1108/
Mifare1 s50/ Ultralight/ I code2/
Ntag 203/ Alien H3. Comandă
minimă 500 bucăți. Prețuri
începând de la:

IPC86000S
OTDR
cu ecran
Touch
Screen
LCD de
7” pentru
testarea legaturilor prin fibră optică
(1310nm/1550nm), verificare
cameră IP ONEVIF și analogice.
Control PTZ, testare PING, căutare
adrese IP, testare Link, verificare
continuitate cablu, intrare/ ieșire
audio, ieșire DC12V/ 2Ah, ieșire5V
2Ah, injector POE DC48V, ieșire
HDMI, permite screenshoot și înreg.
Imaginilor, baterie inclusă

WB05

Brățară silicon pentru acces
la bazine de înot/ Aqua
Park. Diverse culori. Chipuri
disponibile: TK4100 /EM4200/
EM4305/ T5577/ FM 1108/
Mifare1 s50/ Ultralight/ I code2/
Ntag 203/ Alien H3. Comandă
minimă 500 bucăți. Prețuri
începând de la:

WB301-23 (L SIZE)

Brățară silicon pentru acces
la bazine de înot/ Aqua
Park. Diverse culori. Chipuri
disponibile: TK4100 /EM4200/
EM4305/ T5577/ FM 1108/
Mifare1 s50/ Ultralight/ I code2/
Ntag 203/ Alien H3. Comandă
minimă 500 bucăți. Prețuri
începând de la:
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Condiţii Generale de Vânzare
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Formular Comandă
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Condiţii Generale de Garanţie

www.siel.md

165

30.03.2017 15:13:15

Formular Retur Produse Defecte în Garanţie
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Condiţii Generale de Retur a Produselor
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Formular Retur Produse
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OBSERVAŢII
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OBSERVAŢII
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OBSERVAŢII
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OBSERVAŢII
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