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Εντυπωσιακό σε εμφάνιση  
και δυνατότητες
Στη νέα σειρά συστήματος συναγερμού ανήκει  
το νέο καινοτόμο και υψηλής αισθητικής γυάλινο  
πληκτρολόγιο αφής Venus Alarm, το οποίο εναρμονίζεται 
πλήρως με τη φιλοσοφία της CTC Electronic για τα προιόντα της. 
Το χαρακτηρίζει η κομψότητα, η ευελιξία και σε συνδυασμό  
με την προηγμένη τεχνολογία, προσφέρει πολλαπλές 
δυνατότητες με ένα σχεδιασμό που διακοσμεί τον χώρο σας.

Απλό και εύχρηστο 
Η CTC Electronic προσαρμόζοντας τα προιόντα της  
στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και του καταναλωτή, 
σχεδιάζει και κατασκευάζει με κορυφαία και πρωτοποριακά 
χαρακτηριστικά το νέο πληκτρολόγιο. 
Βάσει του νέου απλοποιημένου μενού που διαθέτει,  
είναι εύκολο και ασφαλές στη χρήση του, έτσι ώστε  
να μπορεί ο χρήστης να κάνει όλους τους χειρισμούς,  
από το να αλλάξει την απεικόνιση στην οθόνη μέχρι και  
την παραμετροποίηση του συστήματος.

αισθητική  
και ποιότητα  
συναντούν  
την προηγμένη  
τεχνολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Ε Γ
Γ Υ Η Σ Η

2



Πληκτρολόγιο αφής  
με φωτιζόμενη LCD οθόνη,  
ελληνικό μενού και  
φωτιζόμενα πλήκτρα

Την ώρα που πρέπει να επιλέξουμε το σύστημα ασφαλείας, 
χρειαζόμαστε λύσεις που να εξασφαλίζουν, αξιοπιστία,  
ευελιξία και εύχρηστο χειρισμό των λειτουργιών του.

Εύκολος χειρισμός του συστήματος  
με τους εξής τρόπους όπλισης  
και αφόπλισης:

Από το πληκτρολόγιο αφής 
μέσω προσωπικών κωδικών

Μέσω τηλεφώνου 
με σταθερή σύνδεση τηλεφωνίας (με extra κάρτα)

Μέσω μπρελόκ RF ID 
με το ανάλογο πληκτρολόγιο

Αυτόματα 
με προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη

Με τηλεχειρισμό
με ειδικό τηλεχειριστήριο
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www.ctc-electronic.com
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
•  Ζώνες: 8/16 πλήρως προγραμματιζόμενες με διπλασιασμό,  

επεκτεινόμενες έως 32
•  2 ανεξάρτητα υποσυστήματα (Partitions) 
•  Έως 8 πληκτρολόγια για κάθε πίνακα
•  Έξοδοι: 2 προγραμματιζόμενες (PGM),  

επεκτεινόμενες στις 10 και 2 έξοδοι 12V/1,6A
•  Ελληνικό μενού με 4 Leds για τον έλεγχο της κατάστασης  

του συστήματος, βομβητής με ρυθμιζόμενη ένταση  
ανά πληκτρολόγιο και νυκτερινός φωτισμός  
με ξεχωριστή ρύθμιση για την οθόνη και τα πλήκτρα

•  Ενσωματωμένος Θερμοστάτης χώρου 5 ημερησίων 
προγραμμάτων για χρήση αυτοματισμών

•  Ενσωματωμένος κωδικοποιητής για σύνδεση  
με Κέντρο Λήψης Σημάτων

•  Δυνατότητα τηλεφωνητή πολλαπλών μηνυμάτων  
και τηλεχειρισμού μέσω τηλεφώνου

•  Λειτουργία Chime για ειδοποίηση εισόδου με το άνοιγμα  
της κεντρικής πόρτας, όταν το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας

•  Εύκολη όπλιση - αφόπλιση με την χρήση κάρτας προσέγγισης 
RF ID Tags

•  2 ανεξάρτητα ημερήσια προγράμματα για αυτόματη  
όπλιση-αφόπλιση

•  Μνήμη 300 συμβάντων με απεικόνιση στην οθόνη
•  Ρολόι ακριβείας με αυτόματη εναλλαγή θερινής - χειμερινής  

και απεικόνιση στην οθόνη
•  95 Κωδικοί χρήστη 4-6 ψηφίων 
•  Αντικεραυνική προστασία της εισόδου της  

τηλεφωνικής γραμμής
•  Τροφοδοτικό: Switching 1,5A - 110/220V-50Hz
•  Κατανάλωση σε ηρεμία : Κεντρική Μονάδα 55mA,  

Πληκτρολόγιο 22mA
•  Διαστάσεις: Κεντρική Μονάδα 300x300x80 mm 
•  Διαστάσεις πληκτρολογίου: 80x120x30mm


