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A koronavírus terjedésének megakadályozásában a 
gyakori fertőtlenítés és a közösségi terekbe érkezés 
előtti testhőmérséklet-mérés sokat segíthet. Ezekre az 
esetekre kínáljuk az alábbi eszközeinket.

COVID-19 elleni védelem

Bettini TLTB4000 
– Arcfelismerő olvasó és testhőmérséklet érzékelő

Érintésmentes, automatikus testhőmérséklet érzé-
kelő rendszer, mely képes a maszk viselését (és 
természetesen annak hiányát) is érzékelni. Arc-
felismerő algoritmusa segítségével a regisztrált 
felhasználókat még a maszk takarásából kilátszó 
referenciapontok alapján is képes felismerni. Szö-
veges hangfigyelmeztetéssel jelzi amennyiben ma-
gas a belépni kívánó személy testhőmérséklete, 
vagy nem hord maszkot. Csatlakoztatható forgó-
villákhoz, beléptető rendszerekhez, fizikai akadályt 
képezve akkor, ha valamilyen kritérium alapján a 
belépés nem engedélyezett. Az arcokat kevesebb, 
mint 1 másodperc alatt felismeri és akár 30.000 
felhasználót is képes tárolni. Ideális irodák, bevá-
sárlóközpontok, oktatási és egészségügyi intéze-
tek, bankok részére.

A rendszer elemei: infravörös testhőmérséklet ér-
zékelő modul, fehér LED az arc megvilágításához, 
fali-, illetve forgóvilla házra szerelhető konzol. Ki-
egészítő állvány (felnőtt méret: 110cm, gyermek 
méret: 55cm) és pultra szerelhető talp (10cm) is 
választható.

Működés: a belépni kívánó személynek a tablet-
hez hasonlító eszköz elé kell állnia 30-60 centi-
méter távolságban. A testhőmérséklet mérés, az 
arcfelismerés és a maszk viseletének ellenőrzése 
kevesebb, mint egy másodperc alatt megtörténik, 
a rendszer ekkor hangjelzéssel nyugtázza a belé-
pést, vagy szólít fel várakozásra, illetve maszk vi-
selésre.



Bettini TLTB-3005 
– Testhőkamera arc-detektálási funkcióval

Érintésmentes, automatikus testhőmérséklet figyelő rendszer, 
amely képes egyszerre több személy áthaladása esetén is mér-
ni és jelezni a normálistól eltérő testhőmérsékletet. A mérési tá-
volság 1-4 méter, egyszerre maximum 20 személy tartózkodhat 
a kamera látókörében. Az úgynevezett „blackbody” referencia 
mérési pontként üzemel, hogy a hőkamera 0,3°C-os, minősí-
tett mérési pontosággal rendelkezzen. A könnyen és gyorsan 
telepíthető rendszer beépített hangjelzővel rendelkezik, amely 
magas testhőmérséklet esetén aktivizálódik. Csatlakoztatott 
számítógépről (nem tartozék) a kamera elérhető, a kettős kijel-
zésnek köszönhetően mind a hőkamera, mind pedig a normál 
kamera képe is megjeleníthető. A rendszer az elhaladó szemé-
lyek mellett az adott test hőmérsékletét jelzi ki.

A rendszer elemei: dual képalkotó hőkamera, fali tartó és tri-
pod, blackbody a referencia hőmérséklethez

Működés: a belépés szabadon történik, az elhaladó személyek 
testhőmérséklet mérése nem akadályozza őket a mozgásban. 
A rendszer mellé javasolt a felügyelet, hogy magas testhőmér-
séklet detektálása esetén azonnali intézkedés történhessen.

TLTB1010 
– Kézi testhőkamera riasztás jelzéssel

Az akkumulátorról is működő könnyű kézi 
hőkamerákkal nagy pontossággal lehet a 
belépni kívánó személyek testhőmérsék-
letét mérni. A 2,8”-os színes TFT kijelzőn 
az arc legmelegebb pontjának hőmér-
séklete jelenik meg, illetve a hőkép és a 
normál kamerakép között is válthatunk. 
Az 1 méteres távolságból 0,3°C pontos-
sággal mérő készülék a mérések képeit 
SD kártyára tárolja. Csatlakoztatott szá-
mítógéppel az adatokat kimenthetjük, de 
állványra szerelve a kamera képét is néz-
hetjük valós időben. 



ITALIAN SECURITY MANUFACTURER

100
m3

protection

1
weekly

sanitization

SMART
control 
by APP

Energy
saving NO Toxic 

SIM
included

35,3

16,6

48

L XL

L XL

L XL

26,4

16,6

35,8

L XL

L XL

L XL

 

100
m3

protection

1
weekly

sanitization
Outer
tank
liters

SMART
control 
by APP Ready

to use NO Toxic 

SIM
included

100
m3

protection

1
weekly

sanitization
Outer
tank
liters

SMART
control 
by APP

Energy
saving

Ready
to use

SIM
included

100
m3

protection

1
weekly

sanitization
Outer
tank
liters

SMART
control 
by APP

Energy
saving NO Toxic 

SIM
included 100

m3
protection

1
weekly

sanitization
Outer
tank
liters

SMART
control 
by APP

Energy
saving

Ready
to use NO Toxic 

SIM
included

100
m3

protection

1
weekly

sanitization

SMART
control 
by APP

Energy
saving

Ready
to use NO Toxic 

SIM
included

100
m3

protection

1
weekly

sanitization
Outer
tank
liters

SMART
control 
by APP

Energy
saving

Ready
to use NO Toxic 

100
m3

protection

1
weekly

sanitization
Outer
tank
liters

Energy
saving

Ready
to use NO Toxic 

SIM
included

Outer
tank
liters

SMART
control 
by APP

Energy
saving

Ready
to use NO Toxic 

SIM
included

ITALIAN SECURITY MANUFACTURER

A legjobb megoldás 
helyiségek fertőtlenítésére

Alkalmazási területek

Tiszta és egészséges környezetben élni 
alapvető elvárás

SANY SAFE a megoldás: egy nagy 
teljesítményű fertőtlenítő amely 
meleggőzöléssel és porlasztással juttatja 
a fertőtlenítőszert a levegőbe, amely így 
minden felületen kifejti hatását, maximális 
megbízhatóság és biztonság mellett.

A fertőtlenítő speciális, nem mérgező formulája képes felszámolni a kórokozókat, például a vírusokat, 
baktériumokat és gombákat. A levegőben porlasztott keverék órákon át fennmarad, 
behatolva még a nehezen elérhető helyekre is.

A fertőtlenítési idő a helyiség méretétől függően változik, de annak intenzitása is 
választható (alacsony, közepes és magas), akár 8 hónapig is biztosítva egyetlen 
feltöltéssel a megfelelő fertőtlenítést.

Javasolt a hagyományos tisztítási eljárások mellett a helyszíni fertőtlenítés 
alkalmazása is, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) rendelkezéseinek 
megfelelően.
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ITALIAN SECURITY MANUFACTURER

Miért SANY SAFE?
Tulajdonságok és előnyök

HATÉKONY FERTŐTLENÍTÉSI ELJÁRÁS

A meleggőzölés és porlasztás alkalmazásával a készülék 
gyorsan és hatékonyan képes a levegőben, illetve a felü-
leteken található baktériumokat, vírusokat és gombákat el-
pusztítani, behatolva még az olyan kis résekbe is, amelyek 
hagyományos tisztítással nehezen vagy egyáltalán nem ér-
hető el.

 
HASZNÁLATRA KÉSZ

A SANY SAFE készüléket a hálózati áramforráshoz csatla-
koztatva azonnal kész a környezet automatikus fertőtlení-
tésre, a beállított programot követve.

 
BEÉPÍTETT SIM KÁRTYA

A távoli, applikáción keresztül történő eléréshez az AVS 
Electronics 2 éves adatforgalom-előfizetéssel rendelkező 
SIM kártyával együtt szállítja az eszközt.

 
 
EGYSZERŰ PROGRAMOZÁS AZ APP-ON KERESZTÜL

A SANY SAFE programozott heti időbeosztás szerint képes 
működni, amely lehetővé teszi az azonnali használatot. Az 
egyszerűen kezelhető applikációnak köszönhetően bárhol 
és bármikor kezelheti és változtathatja a SANY SAFE műkö-
dési gyakoriságát, intenzitását.

 
 
TARTÁLYCSERE GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN

A külső tartály a felhasználó által könnyedén és gyorsan 
cserélhető. Három különböző méretben elérhető: 5, 10 vagy 
25 literes kivitelben, igazodva a felhasználó által kívánt fer-
tőtlenítési ciklusokhoz.

 
 
HOSSZÚ AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSI IDŐ

A SANY SAFE a fertőtlenítés gyakoriságától, intenzitásától 
és a választott tartály méretétől függően akár 8 hónapig 
képes önállóan működni (alacsony intenzitású fertőtlenítés 
mellett – hetente egyszer 100m3 légköbméter esetén, 25 
literes tartályt használva).

 
ENERGIATAKARÉKOS

A SANY SAFE fertőtlenítő rendszereket dinamikus energia-
felügyeletre tervezték. Azokban az időablakokban, amikor 
az eszköz nem üzemel, SANY SAFE aktiválja a „standby” 
üzemmódot, kikapcsol és így tetemes energiát takarít meg.

 
 
NEM MÉRGEZŐ, FRISSESSÉG A LEVEGŐBEN!

A speciális permet nem mérgező, a környezetre ártalmat-
lan és a helyiség levegőjének kellemes frissességet biztosít. 
Mindezektől függetlenül szellőztetése használat után java-
solt.
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CARDIN SOROMPÓ SZETTEK

NAPI NYITÁS-ZÁRÁS SZÁM 3 m sorompókarral 6 m sorompókarral 12 m sorompókarral

EL 15 120 3 024 -

ELDOM 12 960 6 480 3 240

PARKSUN

Cardin napelemes parkolásgátló beépített akkumulátorral, 
2db távvezérlővel

ELDOM SOROMPÓ SZETT

24V motor, LCD kijelzős vezérlés, akkumulátoros 
készlet, LED villogó, S449/S504 rádióvevő, 
sorompókarral, rugóval

EL SOROMPÓ SZETT

EL sorompó szett, 230V motor, beépített vezérlés, 
villogó készlet, sorompókarral
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2DB MASTER SLIP 
TÁVIRÁNYÍTÓ

2DB TXQ504C2 
TÁVIRÁNYÍTÓ

2DB TX449200 
TÁVIRÁNYÍTÓ

KT-BLASY324
Cardin TRADE BLA24S 24Vdc motor, maximum 250kg 
teherbírással, 3m-es kapuszárnyakhoz.

Főbb jellemzők: max. nyitási szög: 110°, max. kapusúly: 250kg, 
max. kapuszárny méret: 3m, funkciók: lassítás; lágy elindulás, 
megállás; villogás, fényjelzés, opcionálisan akkumulátorral és 
akkumulátortöltő modullal

Szett tartalma:

KIT-TITAN400
GardenGate 400 230Vac motor, maximum 200kg 
teherbírással, maximum 4m-es kapuszárnyakhoz.

Főbb jellemzők: max. nyitási szög: 120°, max. kapusúly: 200kg, 
max. kapuszárny méret: 4m, lökethossz: 40 cm, nyitási idő: 22 sec

Szett tartalma:

KIT-TITAN400/R
GardenGate 400 230Vac motor, maximum 200kg 
teherbírással, maximum 4m-es kapuszárnyakhoz.

Főbb jellemzők: max. nyitási szög: 120°, max. kapusúly: 200kg, 
max. kapuszárny méret: 4m, lökethossz: 40 cm, nyitási idő: 22 sec, 
funkciók: lassítási pontok; lágy elindulás, megállás

Szett tartalma:

KIT-BL1920
Cardin PRO BL1920 csuklókaros 230Vac motor, 
maximum 150kg teherbírással, 2m-es kapuszárnyakhoz.

Főbb jellemzők: max. nyitási szög: 130°, max. kapusúly: 150kg, 
max. kapuszárny méret: 2m, funkciók: lassítás; lágy elindulás, 
megállás; villogás, fényjelzés

Szett tartalma:

2DB C400 MOTOR 2DB C400 MOTOR

2DB BLA24 MOTOR

2DB TITAN400 
MOTOR

2DB TITAN400 
MOTOR

2DB BL1920 MOTOR

1PÁR CDR861 
INFRASOROMPÓ

1PÁR CDR861 
INFRASOROMPÓ

1PÁR VEDO 180 
INFRASOROMPÓ

1PÁR VEDO 180 
INFRASOROMPÓ

1PÁR VEDO 180 
INFRASOROMPÓ

1PÁR VEDO 180 
INFRASOROMPÓ

LACOLED VILLOGÓ

T600 
VEZÉRLŐEGYSÉG

T600 
VEZÉRLŐEGYSÉG

T624 
VEZÉRLŐEGYSÉG

TWIST230 
VEZÉRLŐEGYSÉG

TWISTER230 
VEZÉRLŐEGYSÉG

TWISTER230 
VEZÉRLŐEGYSÉG

RSQ504OC2 
VEVŐEGYSÉG

RSQ449OC 
VEVŐEGYSÉG

RSQ504OC2 
VEVŐEGYSÉG

RQM504C2 
VEVŐEGYSÉG

KT-BLCS4/S504C4
Cardin C400 230Vac motor, maximum 200kg 
teherbírással, maximum 4m-es kapuszárnyakhoz.

Főbb jellemzők: max. nyitási szög: 120°, max. kapusúly: 200kg, 
max. kapuszárny méret: 4m, lökethossz: 40cm, nyitási idő: 22sec, 
funkciók: lassítási pontok; lágy elindulás, megállás

Szett tartalma:

KT-BLCS4/S449200
Cardin C400 230Vac motor, maximum 200kg 
teherbírással, maximum 4m-es kapuszárnyakhoz.

Főbb jellemzők: max. nyitási szög: 120°, max. kapusúly: 200kg, 
max. kapuszárny méret: 4m, lökethossz: 40cm, nyitási idő: 22sec, 
funkciók: lassítási pontok; lágy elindulás, megállás

Szett tartalma:

CA
RD

IN
 T

RA
DE

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETTEK

2DB TXQ504C4 
TÁVIRÁNYÍTÓ

2DB TXQ504C4 
TÁVIRÁNYÍTÓ

2DB MASTER ZEN 
TÁVIRÁNYÍTÓ
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TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETTEK

SL EVO600 MOTOR SL EVO600 MOTOR

2DB TXQ504C4 
TÁVIRÁNYÍTÓ

RSQ504OC2 
VEVŐEGYSÉG

RSQS449OC2
VEVŐEGYSÉG

KT-SLEVO600/S504C4
230Vac motor, maximum 600kg teherbírással, könnyen 
hozzáférhető, beépített vezérlőegységgel.

Főbb jellemzők: nyitási sebesség: 10m/min, max. kapusúly: 
600kg, ipari házban, funkciók: lassítás; lágy elindulás, megállás

Szett tartalma:

SLX1524 KIT
Cardin PRO SLX1524CB 24Vdc motor, maximum 
1500kg teherbírással, könnyen hozzáférhető, beépített 
vezérlőegységgel, 128pixeles LCD kijelzővel.

Főbb jellemzők: nyitási sebesség: 9,5m/min, max. kapusúly: 
1500kg, akkumulátorral és akkumulátortöltő modullal, funkciók: 
lassítás; lágy elindulás, megállás; villogás, fényjelzés, munkaidő 
programozási lehetőség

Szett tartalma:

SLX24 DRACO
Cardin PRO gyors tolókapu motor, 24Vdc, maximum 
1000kg teherbírással, könnyen hozzáférhető, beépített 
vezérlőegységgel, 128pixeles LCD kijelzővel.

Főbb jellemzők: nyitási sebesség: 30m/min, max. kapusúly: 
1000kg, akkumulátorral és akkumulátortöltő modullal, funkciók: 
lassítás; lágy elindulás, megállás; villogás, fényjelzés, munkaidő 
programozási lehetőség

SLX3024 KIT
Cardin PRO SLX3024CB 24Vdc motor, maximum 
3000kg teherbírással, könnyen hozzáférhető, beépített 
vezérlőegységgel, 128pixeles LCD kijelzővel.

Főbb jellemzők: nyitási sebesség: 8m/min, max. kapusúly: 
3000kg, akkumulátorral és akkumulátortöltő modullal, funkciók: 
lassítás; lágy elindulás, megállás; villogás, fényjelzés, munkaidő 
programozási lehetőség

Szett tartalma:

KT-SLEVO600/S449400
230Vac motor, maximum 600kg teherbírással, 
könnyen hozzáférhető, beépített vezérlőegységgel.

Főbb jellemzők: nyitási sebesség: 10m/min, max. kapusúly: 
600kg, ipari házban, funkciók: lassítás; lágy elindulás, megállás

Szett tartalma:

1PÁR VEDO180 
INFRASOROMPÓ

1PÁR VEDO180 
INFRASOROMPÓ

LACOLED VILLOGÓ LACOLED VILLOGÓ

1PÁR CDR999 
INFRASOROMPÓ

1PÁR CDR999 
INFRASOROMPÓ

SLX1524 MOTOR

DRACO MOTOR

SLX3024 MOTOR

2DB TXQ504C4 
TÁVIRÁNYÍTÓ

2DB TXQ504C4 
TÁVIRÁNYÍTÓ

KBNIMH AKKUTÖLTŐ 
KÉSZLET

KBNIMH AKKUTÖLTŐ 
KÉSZLET

KBNIMH AKKUTÖLTŐ 
KÉSZLET

2DB TX449400 
TÁVIRÁNYÍTÓCA

RD
IN

 T
RA

DE
CA

RD
IN

 P
RO

CA
RD

IN
 P

RO

CA
RD
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CA
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KIEGÉSZÍTŐK

CDR REFLEX

Cardin prizmás infrasorompó, 
10m, felületre szerelhető, vízálló 
műanyag ház, állítható lencsék

ELES504

Cardin S504 szett 
2 db TXQ504C2 távvezérlő 
1 db RQM504C2 rádióvevő

LACOLED

Cardin LED villogó, falra/
oszlop tetejére szerelhető, 
24Vac-dc/230Vac, multi-LED

TX UNI

Univerzális távirányító, 280-
868MHz ugró és fixkódos

TXQ449200

Cardin S449 távvezérlő, 
2 csatornás, “FM”, 
433MHz, ugrókódos

TXQ449400

Cardin S449 távvezérlő, 
4 csatornás, “FM”, 
433MHz, ugrókódos

TXQ504C4

Cardin S504 távvezérlő, 
4 csatornás, “FM”, 
433MHz, ugrókódos

TXQ504C8

Cardin S504 távvezérlő, 
8 csatornás, “FM”, 
433MHz, ugrókódos

TXQ504C2

Cardin S504 távvezérlő, 
2 csatornás, “FM”, 
433MHz, ugrókódos

RQM449200

Cardin S449 rádióvevő, 2 
csatornás, dobozolt, 100-150m 
hatótáv, “FM”, 433MHz, 12/24Vac-
dc, ugrókódos, max 300 kód

RQM504C2

Cardin S504 rádióvevő, 2 
csatornás, dobozolt, 100-150m 
hatótáv, “FM”, 433MHz, 12/24Vac-
dc, ugrókódos, max 300 kód

VEDO180

Cardin infrasorompó, 25m,
felületre szerelhető, vízálló
műanyag ház, állítható lencsék

A katalógusban szereplő árak nettó telepítői árak, 2020 december 18-ig, vagy visszavonásig érvényesek. 

ICON

Cardin LED villogó 433Mhz 
antennával, falra/ oszlop tetejére 
szerelhető, 24Vac-dc/230Vac, 
multi-LED

CDR999

Cardin infrasorompó, 10m, 
felületre szerelhető, vízálló 
műanyag ház, állítható lencsék, 
multiplex rendszer (3 pár)
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4 csatornás 1080p LITE szett válaszható kamerával

4in1 kamerák 2 és 5 Mp felbontással

VS-XHVR4S-188

MACHPOWER 1080P LITE  
4 CSATORNÁS RÖGZÍTŐ 2MP-ES 

KAMERÁKHOZ

VS-AHFB10-169

2MP-ES CSŐKAMERA 4IN1, 3,6MM-ES 
OBJEKTÍVVEL, 20M IR, IP66

4 DARAB KAMERA AZ ALÁBBI MODELLEK KÖZÜL, TETSZÉS SZERINTI FELOSZTÁSBAN4 CSATORNÁS RÖGZÍTŐ

VS-AHFD10-168

2MP-ES DÓMKAMERA 4IN1, 3,6MM-
ES OBJEKTÍVVEL, 20M IR, BELTÉRI

2MP 5MP

CSŐKAMERA 4IN1,  
3,6MM-ES OBJEKTÍVVEL,  

20M IR, IP66
VS-AHFB10-169      VS-AHFB5-249             

CSŐKAMERA 4IN1, 
 2,8-12MM-ES OBJEKTÍVVEL, 

40M IR, IP66
VS-AHVB2-255      VS-AHVB5-256           

DÓMKAMERA 4IN1, 
 3,6MM-ES OBJEKTÍVVEL, 

20M IR, IP66
VS-AHFD2-262    VS-AHFD5-263     

DÓMKAMERA 4IN1, 
2,8-12MM-ES OBJEKTÍVVEL,  

30M IR, IP66
VS-AHVD2-270     VS-AHVD5-271      

A Mach Power termékeivel segítjük azokat a telepítőket, 
akiknek mindennapos problémát okoz az ismert videotechni-
kai márkák piacán tapasztalható folyamatos árverseny.

A számtalan weboldalon publikált alacsony árakat sok esetben a 
végfelhasználók pillanatok alatt elérik, így a felmérésre, a kiadott 
árajánlatra fordított idő, energia kárba vész.

A Mach Power termékeket raktárról, 2 éves azonnali cseregaran-
ciával kínáljuk, garantálva, hogy e-kereskedelemben sehol nem 
található meg hazánkban egyetlen Mach Power professzionális 
videotechnikai eszköz sem. A több, mint 10 éves tapasztalattal 
rendelkező olaszországi Mach Power Nápolyban közel 3 millió 
Euro-nyi raktárkészletet biztosít, támogatva a hazai értékesítést 
is. A Mach Power eszközökről kizárólag szűk körben, szakembe-
rek számára nyújtunk tájékoztatást egy zárt Facebook csoport-
ban, melyet a www.machpower.hu oldalon keresztül érhetnek 
el az érdeklődők. Facebook fiókkal nem rendelkező ügyfelek a  
info@zmax.hu email címen kérhetnek telepítői árlistát. A Mach 
Power eszközök szabadáras termékek, még csak javaslatot sem 
teszünk a továbbértékesítési árakkal kapcsolatban.
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5in1 digitális rögzítők (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)

Rack szekrény IP wifi 2MP-es szett

VS-XHVR4C5M-284

4 CSATORNÁS HIBRID RÖGZÍTŐ, 
5MP/6FPS

VS-XHVR8C5M-250

8 CSATORNÁS HIBRID RÖGZÍTŐ, 
5MP/6FPS

VS-XHVR16-246

16 CSATORNÁS HIBRID RÖGZÍTŐ, 
5MP/6FPS

AR-664WB

MACHPOWER RACK SZEKRÉNY, FALI, 
6U 600X450X370, ÜVEG AJTÓ, FEKETE

VS-KIT4W2-276

1DB 8CSATORNÁS WIFI NVR, H265+, MAX. 5MP FELBONTÁS,  
1DB LAN, MAX 1DB HDD, 4DB 2MP WIFI IP KOMPAKT KAMERA, 

3,6MM, WDR, IR 25M, IP66 4DB 12V/0,5A TÁPEGYSÉG

VS-XHVR4C4K-285

4 CSATORNÁS HIBRID RÖGZÍTŐ, 
8MP/8FPS, 5MP/12FPS

VS-XHVR8C4K-286

8 CSATORNÁS HIBRID RÖGZÍTŐ, 
8MP/8FPS, 5MP/12FPS

VS-XHVR16C4K-280

16 CSATORNÁS HIBRID RÖGZÍTŐ, 
8MP/8FPS, 5MP/12FPS
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Lépésérzékelők
- a láthatatlan védelem
Hazánkban egyedül cégünk kínál évtizedes tapasztalattal olyan lépésérzékelőket, amelyek megbízhatóan, az időjárás változásitól függet-
lenül kifogástalanul működnek. A geoszeizmikus szenzorok akár talajba, akár betonozott felületek alá telepíthetők. Az érzékelés kizáró-
lag a függőleges irányú nyomás hatására történik, ezért oldalirányból érkező rezgések, nyomáshullámok nem befolyásolják a rendszer 
működését. Ellentétben más technológiát alkalmazó lépésérzékelő rendszerekkel, a DEA érzékelői nem igényelnek karbantartást, sem 
időszakos beállítás-módosítást az évszakok változásaihoz igazodva.

SISMA CP – talajba telepíthető lépésérzékelők

A rendszer geoszeizmikus érzékelőkből áll, amelyek érzékelik azokat a rezgéseket 
(szeizmikus hullámokat), amelyeket egy elhaladó ember lépései generálnak. Az érzé-
kelők két külön kommunikációs csatornát használnak, a láncon egymás mellett elhe-
lyezkedő szenzorok így egyszerre érzékelik az áthaladó személyt és erről a jelfeldolgo-
zó központba párhuzamosan küldenek információt. Riasztás kizárólag akkor jön létre, 
amikor mind a két, egymás melletti érzékelő jelez a központ felé. Ennek – és a precíz 
jelfeldolgozásnak – köszönhetően a környezeti zajok egyáltalán nem okoznak téves 
riasztásokat, ugyanakkor minden áthaladást detektál a rendszer.

Milyen elemekből épül fel?

A SISMA CP rendszer az érzékelő láncból és a jelfeldolgozó központból áll. Az érzékelők 
10, 30 és 50 méteres, elővezetékezett láncokban elérhetőek. A különböző hosszúságú 
érzékelő láncok lehetővé teszik, hogy a védelmi sávokat a helyszínhez igazodva ala-
kítsuk ki.

Milyen előnyei vannak?

Mivel az érzékelő lánc 60 centiméterre a föld alatt helyezkedik el, ezért a rendszer te-
lepítése után is minden általános kerti munkát zavartalanul lehet végezni. A konkurens 
termékekhez képest nagyobb telepítési mélység garantálja azt is, hogy a csapadék 
mennyiségének változása és egyéb időjárási tényezők nem befolyásolják a SISMA CP 
kifogástalan működését.

SISMA CA – lépésérzékelők betonozott felületek alá

Egy szép ház homlokzatára, falaira sok esetben nem kíván a tulajdonos érzékelőket elhelyezni, 
de a kertben, a kerítésen sem szeretne látni semmit. A biztonság ugyanakkor természetesen 
fontos a bent lévő tárgyi értékek és a tulajdonos szerettei miatt is. Ilyen esetekben javasoljuk a 
SISMA CA lépésérzékelőket, melyeket a ház körüli betonozott vagy kövezett szegély alatt elhe-
lyezve biztonsággal jeleznek minden esetben, ha valaki a nyílászárók vagy akár a fal közelébe 
lép. Elhelyezhetők teraszok járólapjai alatt, lépcsőkben, de akár széles kerítésfalak tetejébe épít-
ve is, vagy gépkocsibeállók alá.

Milyen elemekből épül fel?

Hasonlóan a talajba telepített lépésérzékelő rendszerekhez, a betonozható detektorok is piezo-
szeizmikus érzékelő modulokból épülnek fel. Az alapbetonra az érzékelőket úgy helyezzük el, 
hogy egyenként egy speciális 50x50 centiméteres gumilap közepére kerüljenek. Az így rögzített 
elemeket 6-10 centiméter vastag betonréteggel borítjuk (a gumilap szintjéhez viszonyítva). Erre 
a felületre járólap letehető, a rendszer érzékenységét az nem befolyásolja.

Milyen előnyei vannak?

A betonozott érzékelők az időjárás változásokkal szemben ellenállók és kisállatok sem okoznak 
téves riasztást. Láthatatlanok és mivel egyáltalán nem szokványos az alkalmazásuk a behatoló 
nagy valószínűséggel nem számít ilyen jellegű detektálásra. Az érzékelőkre a gyártói 20 év ga-
ranciát vállaljuk mi is – megfelelő minőségű kivitelezés mellett.

Az irodánknál található külső bemutató területen a lépésérzékelőink is bármikor tesztelhetőek. 
Jöjjön el hozzánk és próbálja ki ön is a SISMA CP és CA termékeinket!
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NEMTEK elektromos kerítések – 
kelet-európai képviselet

Több, mint 15 éves tapasztalattal és rengeteg 
referenciával rendelkezve kínáljuk a dél-afrikai 
NEMTEK elektromos kerítéseket és kiegészítő-
it. Cégcsoportunkhoz tartozó holland székhelyű 
Topguard számos nyugat-európai országban 
kizárólagos forgalmazási jogokkal rendelkez-
ve kínálja ezeket a megbízható, aktív védelmi 
rendszereket. Kelet-Európában a budapesti Top-
guard iroda (a Perimax-szal azonos címen) látja 
el ugyanezt a tevékenységet 2020 novemberétől. 
Ezzel a lépéssel a régióban megnövelt raktár-
készlettel, kiterjedt műszaki háttértámogatással 
állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Az elektromos kerítésekről

Azon ügyfeleinknek, akik úgy ítélik meg, hogy az egyes kültéri védelmi érzékelők által szolgáltatott 
jelzések nem elegendőek, olyan megoldást javaslunk, amely a passzív érzékelésen túl aktív vé-
delmet is biztosít. Az elektromos kerítés – melyet hivatalosan lehet Magyarországon is használni 
a törvényi előírások betartása mellett – azon kívül, hogy nem csak érzékeli a behatolási kísérletet, 
de megérintésekor kellemetlen áramütést okoz. A védelem hatékonysága nem csak a behatolási 
kísérletek alkalmával történő áramütés miatt nagyobb, hanem egy hagyományos érzékelővel vagy 
kamerás rendszerrel szemben az elektromos kerítés visszatartó ereje miatt is.

Hogyan működik?

Az elektromos kerítés vagy a meglévő kerítés belső felén, vagy afölött helyezkedik el, minden-
képpen úgy, hogy véletlenül a kerítés külső oldalán elhaladó személyek ne tudják megérinteni. 
A speciális alumínium ötvözetből készült huzalokon nagyfeszültségű, de az élet kioltására nem 
alkalmas impulzusok futnak végig. Amennyiben valaki a huzalok egyikét megérinti, a kellemetlen 
élményen kívül riasztást is okoz a rendszerben.

Milyen elemekből épül fel?

Az energiaadó szolgáltatja a nagyfeszültségű impulzusokat és figyeli a huzalszakadást, illetve a 
rövidzárlatot. Mindkét eset riasztásnak minősül, ugyanis huzalszakadás lehet vágás eredménye 
is, rövidzár pedig keletkezhet átmászási kísérlet során összeérintett huzalok esetén. Az alumínium 
ötvözetű huzalokat úgynevezett izolátorok tartják megfelelő távolságra a fém oszlopoktól vagy a 
kerítéstől. Számtalan kiegészítőt kínálunk még a fentieken kívül, így a gépjármű kapuk, személy-
bejárók esetén is képesek vagyunk a megfelelő védelmet kialakítani.

Irodánkban mintarendszer működik, bemutatását előre egyeztetett időpontban nagyon szívesen 
vállaljuk.



Raktárról azonnal! Országos házhozszállítás! További információk és rendelés:
www.zmax.hu

www.perimax.huINGYEN KISZÁLLÍTÁS
20 000 Ft nettó vásárlás esetén

Zmax Biztonságtechnikai Kft.
1192 Budapest, Nádasdy utca 2.

+361 2829940, +361 2808397, +361 2808395

info@zmax.hu

Nyitva tartás:
H-Cs: 8.00 – 17.00

P: 8.00 – 15.00


