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Κέντρο Συναγερμού

•  WIFI (2,4GHz & 5G) / GPRS / SMS Τριπλή μετάδοση δικτύου

• Συχνότητα 433 ΜΗz

•  Υποστήριξη 32 ασύρματων ζωνών

•  Υποστήριξη εως 8 tags RFID

•  Υποστήριξη ζώνης κουδουνιού, όταν χτυπάει το κουδούνι, 
προωθείται αυτόματα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του 
χρήστη υπό την κατάσταση «αφοπλισμού»

•  Υποστηρίζει εως 8 τηλεχειριστήρια

•  Σύνδεση σε εως 8 αριθμούς τηλεφώνου ώστε να 
ενημερώνονται αυτόματα οι χρήστες είτε μέσω κλήσης, είτε 
SMS είτε και με τους 2 τρόπους

•  Λειτουργεί από το IOS ή το τηλέφωνο Android μεσω APP

•  Ελεύθερη επεξεργασία ονομασίας ζώνης

•  Αναφορά της κατάστασης AC/DC και της κατάστασης 
όπλισης / αφόπλισης

•  Δυνατότητα ελέγχου του πίνακα συναγερμού σε πραγματικό 
χρόνο

•  Το λογισμικό του πίνακα συναγερμού μπορεί να ενημερωθεί εξ αποστάσεως από την εφαρμογή όταν υπάρχει νέα 
έκδοση

•  Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης ανοίγματος/κλεισίματος της πόρτας/του παραθύρου ,ειδοποίηση 
για αποτυχία οπλισμού ενώ ανοίγει η πόρτα ή το παράθυρο

•  Με ενσωματωμένη σειρήνα με 3 επίπεδα ρύθμισης έντασης ήχου. Υποστήριξη  ασύρματη σειρήνας

•  Υποστήριξη απομακρυσμένης λειτουργίας μέσω SMS για όπλιση, αφόπλιση, παρακολούθηση και αναζήτηση κατάστασης 
κ.λπ.

•  Υποστήριξη της επιτόπου παρακολούθησης στο χώρο

•  2 Χρονοδιακόπτες όπλισης/αφόπλισης με δυνατότητα προγραμματισμού λειτουργίας  καθημερινών/ Σαββατοκύριακου

•  Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου υψηλής χωρητικότητας 800mAh 3,7V με χρόνο αναμονής τουλάχιστον 8 ωρών

•  Υποστηρίζει κάρτα RFID

Το ΚΙΤ περιλαμβάνει:

1x Πίνακας συναγερμού

1x Ραντάρ

1x Μαγνητική επαφή

2x Τηλεχειριστήρια

2x Μπρελόκ RFID

1x Adaptor 5V

Μπαταρίες

ΚΙΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CTC



Το ΚΙΤ περιλαμβάνει ακόμα αντάπτορα 5V και μπαταρίες.

ΚΙΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CTC

Μαγνητική επαφή

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή σταθερότητα σήματος και σε μεγάλη 
απόσταση και μπαταρία με μακράς διάρκειας. Δυνατότητα για προειδοποίηση 
χαμηλής ισχύος. Ο αισθητήρας πόρτας μπορεί να εγκατασταθεί σε πόρτα, 
παράθυρο και σε ανοίγματα άλλου τύπου. Όταν ανιχνευτεί κίνηση εντός της 
περιοχής του ραντάρ, στέλνεται σήμα στην κονσόλα συναγερμού. Η απόσταση 
ασύρματης μετάδοσης μπορεί να φτάσει τα 400 μέτρα σε ανοιχτή περιοχή. 

•  Σχεδιασμός με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

•  Ειδοποίηση χαμηλής ισχύος με ένδειξη LED.

•  Αναφορά χαμηλής ισχύος στον πίνακα συναγερμού.

•  Υποστηρίζει διεπαφή N / C (normal/close), μπορεί να συνδέσει ενσύρματες 
συσκευές.

•  Επιθεώρηση της χωρητικότητας της μπαταρίας. 

•  Με σχεδιασμό SMT για την αύξηση της σταθερότητας.

Ραντάρ εσωτερικού χώρου

Ο ασύρματος ανιχνευτής PIR HY-320B διαθέτει προηγμένη τεχνολογία ψηφιακής 
επεξεργασίας σήματος με αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας και χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας. Εκπέμπει ασύρματο ψηφιακό σήμα για την ενεργοποίηση 
του κέντρου συναγερμού όταν ανιχνεύει ανθρώπινη θερμική ενέργεια. Εν τω 
μεταξύ, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας εξασφαλίζει ότι η μπαταρία διαρκεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σύστημα λειτουργεί σταθερά και το ποσοστό 
ψευδούς συναγερμού είναι χαμηλό.

•  Σχεδιασμός με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

•  Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας

•  Αντι-ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή

•  Αντι-λευκό φως

•  Αναφορά χαμηλής ισχύος

•  Μοντέρνα εμφάνιση, φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός και εγκατάσταση

Μπρελόκ RFID

Τα tag RFID χρησιμοποιούν κεραία επαγωγής με τάση πηνίου για τη λειτουργία 
τους. Το τσιπ μνήμης του tag περιέχει έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ο 
οποίος μπορεί να αποσταλεί με ασφάλεια όταν τοποθετείται σε κοντινή απόσταση 
από τον αναγνώστη RFID του πίνακα ελέγχου. Το RFID επιτρέπει στους χρήστες να 
οπλίζουν και να αφοπλίζουν το σύστημα συναγερμού. 

• Όπλιση/αφόπλιση του συστήματος συναγερμού

• Δυνατότητα καθορισμού ονόματος του κάθε tag RFID για διαφορετικούς χρήστες. 

• Εύκολο στη μεταφορά και στη χρήση

Τηλεχειριστήριο

Εύκολο στη μεταφορά σαν μπρελοκ,  εξυπηρετεί στη γρήγορη όπλιση & αφόπλιση 
του συστήματος συναγερμού και διαθέτει κουμπί πανικού SOS. 

Κύρια χαρακτηριστικά

•  Όταν πατάτε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί, ο πομπός μεταδίδεται μόνο μία 
φορά

• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (Το ρεύμα αναμονής είναι 1uA)



ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CTC

Εξωτερική σειρήνα solar

•  Ηλιακή σειρήνα εξωτερικού χώρου

•  Standby >40 ημέρες στο σκοτάδι

•  Σε χρήση ως repeater, μπορεί να συνδέσει εως 16 ασύρματα αξεσουάρ.

•  3 χρώματα ενδεικτικών λυχνιών που αναβοσβήνουν ( Κόκκινο / Μπλε / Κόκκινο + 
Μπλε ) 

•  Σχεδιασμός για αποτροπή κακόβουλης αφαίρεσης της σειρήνας.

•  Αναφορά κατάστασης συμπεριλαμβανομένου του συναγερμού από την ίδια τη 
σειρήνα

•  Υποστηρίζει 8 τηλεχειριστηρία, 16 ανιχνευτές. Οι τελευταίες 4 ασύρματες ζώνες 
είναι για 24ώρη προστασία

•  Δύο τρόποι εγγραφής: με το κουμπί ενεργοποίησης ή με την εισαγωγή του 
κωδικού διεύθυνσης της σειρήνας

•  Ένταση συναγερμού 110dB & φώτα που αναβοσβήνουν

•  Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 2600mAh 3,7V 18650, χρόνος λειτουργίας σε 
stand-by έως και 40 ημέρες.

•  Ενσωματωμένη συσκευή εξισορρόπησης, κατάλληλη για εγκατάσταση σε 
οριζόντια κατεύθυνση

•  Οπτικοακουστική ειδοποίηση κατά τη λειτουργία όπλισης/αφόπλισης.

•  Αδιάβροχο: IP-66

•  Ισχύς: 2600mAh/18650 μπαταρία λιθίου.

•  Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 60 ημέρες.

•  Ένταση συναγερμού > 105 dΒ

•  RF: 433MHz

•  Μέγιστη απόσταση ασύρματης σύνδεσης: >400m (open area)

•  Θερμοκρασία λειτουργίας : -10°C ~ +50°C

•  Υγρασία λειτουργίας: <80 %

Σειρήνα εσωτερικού χώρου

•  Τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα 100-240 volt

•  Επιλογή τύπων βύσματος ΕΕ/Ηνωμένου Βασιλείου/ΗΠΑ

•  Σε χρήση ως repeater, μπορεί να συνδέσει εως 32 ασύρματα αξεσουάρ.

•  3 χρώματα ενδεικτικών λυχνιών που αναβοσβήνουν 

•  Οπτικοακουστική ειδοποίηση κατά τη λειτουργία όπλισης/αφόπλισης.

•  Υποστηρίζει 8 τηλεχειριστήρια & 32 ανιχνευτές

•  Ρυθμιζόμενη ένταση φωτεινότητας σε κατάσταση αναμονής

•  Ισχυρή ένταση ήχου σειρήνας & φώτα που αναβοσβήνουν

•  Ισχύς: AC 110 - 240 Volt

•  Ένταση συναγερμού: >105dΒ

•  RF: 433MHz

•  Μέγιστη απόσταση ασύρματης σύνδεσης: >100m (Ανοικτή περιοχή)



ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CTC

Repeater

• Αυτόματη επανάληψη και επανάληψη ζεύξης  από δύο διαθέσιμες λειτουργίες

•  Ενσωματωμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για backup σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος

•  Στη λειτουργία ζεύξης μπορούν να προστεθούν 24 ανιχνευτές

•  Ευφυής λειτουργία επανάληψης, αποτρέπει την κατάληψη των πόρων 

•  Τάση λειτουργίας: 100-240VAC

•  Ρεύμα αναμονής: <20mA

•  Ρεύμα συναγερμού: <60mA

•  Μπαταρία: 7,4V/800mAh

•  Συχνότητα: 433.92MHz

•  Ασύρματη απόσταση λειτουργίας: 850 μέτρα

Έξυπνη πρίζα

• Υποστηρίζει τη ζεύξη με εως 5 πάνελ (max)

• Κάλυμμα από πυράντοχο υλικό ABS, είναι ασφαλές και καλλιτεχνικό

•  Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω εφαρμογής για κινητά, χρονοπρογραμματισμός 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συσκευών

•  Με ανεξάρτητη θέση ασφαλείας, που αποτρέπει αποτελεσματικά την 
ηλεκτροπληξία

•  Plug and play , εγκατάσταση χωρίς εργαλεία

•  Ισχύς: AC 110 - 240 Volt

•  Ήχος συναγερμού: >105dB

•  RF: 433MHz

•  Ισχύς: AC 100-240Volt

•  Ισχύς εκπομπής: <10mW

•  Ρεύμα εξόδου : <10A

•  Ισχύς εξόδου: <2300 W

RF: 433MH

Ασύρματη απόσταση : >100 m (ανοικτή περιοχή) 

Υλικά περιβλήματος : ABS 



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CTC

Ραντάρ pet με διπλό IR

Ο ασύρματος ανιχνευτής PIR για κατοικίδια ζώα υιοθετεί τεχνολογία διπλού 
αισθητήρα υπερύθρων, η οποία μπορεί να αποφύγει τον ψευδή συναγερμό που 
προκαλείται από κατοικίδιο ζώο και να βελτιώσει σημαντικά τη σταθερότητα. 

•  Κύρια χαρακτηριστικά

•  Βελτιώνει σημαντικά τη σταθερότητα με βάση την ανάλυση του σήματος του 
διπλού συμμετρικού στοιχείου & του μικροεπεξεργαστή.

•  Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας που μπορεί να προσαρμόσει την αλλαγή 
της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

•  Λειτουργία κατά του λευκού φωτός.

•  Αντιμαγνητική παρεμβολή από αισθητήρα μέτρησης παλμών

•  Υποστήριξη λειτουργίας ανίχνευσης συναγερμού χαμηλής τάσης

•  Ισχύς: μπαταρία DC 3V/2*AA

•  Ρεύμα αναμονής: <120uA

•  Ρεύμα συναγερμού: <30mA

•  RF: 433MHz

•  Ασύρματη απόσταση: >150m (Ανοικτή περιοχή)

Ραντάρ οροφής 360°

Αντιστάθμιση της θερμοκρασίας και εντοπισμός των αλλαγών θερμοκρασίας

•  Εύκολη εγκατάσταση 

•  Παρεμβολές κατά του λευκού φωτός

•  Αντι-ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή

•  Ειδοποίηση χαμηλής ισχύος και αποστολή αναφοράς χαμηλής ισχύος στον 
κεντρικό μονάδα συναγερμού

•  Με τεχνολογία SMT για υψηλή σταθερότητα

•  Ισχύς: μπαταρία DC 3V/CR17450

•  Ρεύμα αναμονής: <30uA

•  Ρεύμα συναγερμού: <15mA

•  RF: 433MHz

•  Ασύρματη απόσταση:> 300m (Ανοικτή περιοχή)

Μπουτόν πανικού

•  Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

•  Σχεδιασμός με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

•  Ισχύς: DC 3V/1*CR2032 Μπαταρία

•  Ρεύμα αναμονής: <1uA

•  Ρεύμα συναγερμού: <20mA

•  Ήχος συναγερμού: >90 dB

•  RF: 433MHz

•  Ασύρματη απόσταση: >100m (Ανοικτή περιοχή)



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CTC

Ανιχνευτής καπνού και θερμότητας

•  Ανεξάρτητος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού ανιχνεύει έγκαιρα ακόμα και 
μικρές εστίες φωτιάς μέσω της ανίχνευσης καπνού.

•  Όταν ο καπνός φτάσει στο επίπεδο του συναγερμού, ο ανιχνευτής θα 
ενεργοποιηθεί. Αμέσως θα ανάψει το φως έκτακτης ανάγκης για να σας 
υπενθυμίσει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ζωής και της 
περιουσίας σας αποτελεσματικά.

•  Ισχύς: 1*CR17450 μπαταρία (μη αφαιρούμενη)

•  Ρεύμα αναμονής: <10uA

•  Ρεύμα συναγερμού: <100mA

•  RF: 433MHz

•  Ένταση ήχου συναγερμού: >85dB

•  Ασύρματη απόσταση: >100m (Ανοικτή περιοχή)

Ανιχνευτής κραδασμών

•  Έξυπνος ασύρματος ανιχνευτής κραδασμών

•  Μηχανική δόνηση ενεργοποίησης ανιχνευτή

•  Σχεδιασμός χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας 

•  Έξυπνη τεχνολογία ανάλυσης και επεξεργασίας σήματος

•  Επιλογή ρύθμισης ευαισθησίας σενσορα, τριών επίπεδων  

•  Αυτόματη ανίχνευση ισχύος της μπαταρίας και ενημέρωση για εγκατάσταση νέας 

•  Ασύρματη συχνότητα: 433.92MHz

•  Ρεύμα λειτουργίας: ≤10uA (στατικό ρεύμα), ≤18mA (ρεύμα συναγερμού)

•  Τάση λειτουργίας: 1,5 mm: CR2032 μπαταρία λιθίου): DC3V (2pcs CR2032 
μπαταρία λιθίου)

•  Ασύρματη απόσταση: ≥100M (ανοικτή περιοχή)

Ραντάρ τύπου «κουρτίνα»

•  Γωνίες ανίχνευσης: Οριζόντια 6° / Κάθετη 130°

•  Αντιστάθμιση της θερμοκρασίας και εντοπισμός των αλλαγών θερμοκρασίας

•  Εύκολη εγκατάσταση 

•  Παρεμβολές κατά του λευκού φωτός

•  Αντι-ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή

•  Ειδοποίηση χαμηλής ισχύος και αποστολή αναφοράς χαμηλής ισχύος στον 
κεντρικό μονάδα συναγερμού

•  Με τεχνολογία SMT για υψηλή σταθερότητα

•  Βιδωτός βραχίονας τοποθέτησης υποστηρίζει την τοποθέτηση στον τοίχο ή στην 
οροφή

•  Ισχύς: μπαταρία DC 3V/2*AA

•  Ρεύμα αναμονής: <30uA

•  Ρεύμα συναγερμού: <8mA

•  RF: 433MHz

•  Ασύρματη απόσταση: >300m (Ανοικτή περιοχή)
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Ανιχνευτής διαρροής υγρών

•  Αισθητήρας ανθεκτικός στη σκουριά, μεγάλη διάρκεια ζωής

•  Σχεδιασμός με εξαιρετικά μικρής κατανάλωσης ενέργεια

•  Λειτουργία συναγερμού με ήχο και φλας

•  Λειτουργία εντοπισμού απενεργοποίησης διαρροής

•  Αυτόματη ανίχνευση αντικατάστασης παλιάς μπαταρίας 

•  Λειτουργία ενημέρωσης χαμηλής ισχύος της μπαταρίας

•  Ισχύς: DC 3V/2*AAA μπαταρία

•  Ρεύμα αναμονής: <10uA

•  Ρεύμα συναγερμού: <100mA

•  Ήχος συναγερμού: >90 dB

•  RF: 433MHz

•  Ασύρματη απόσταση: >100m (Ανοικτή περιοχή)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CTC


