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Η εταιρεία TTeletek Electronics τα προϊόντα της οποίας αντιπροσωπεύει στην χώρα
μας η SShop4security είναι ήδη γνωστή σε περισσότερες από 60 χώρες και είναι μια
από τις πιο δυνατές εταιρείες στον σχεδιασμό και στην παραγωγή συστημάτων πυ-
ρανίχνευσης. ∆ιαθέτει πλήρη γκάμα συστημάτων συμβατικής και addressable πυ-
ρανίχνευσης προσφέροντας εξαιρετικές λύσεις σε πλήθος εφαρμογών. Όλα τα
προϊόντα παράγονται αποκλειστικά στην Ευρώπη(ISO 9001:2000), είναι πλήρως
προσαρμοσμένα στις διεθνείς πιστοποιήσεις και σύμφωνα πάντα με τους ευρω-
παϊκούς κανονισμούς (EN54 ) και καλύπτονται με 2 χρόνια εγγύηση. Αναφορικά με
την σειρά πινάκων συμβατικής πυρανίχνευσης SensoMAG που διαθέτει ανταπο-
κρίνονται ιδανικά στις ανάγκες και τις προσδοκίες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- κτίρια γραφείων, σχολεία, σούπερ μάρκετ κλπ με χώρο έως 3000m2. Η σειρά
SensoMag αποτελείται από τέσσερις διαφορετικούς τύπους πινάκων, παρέχοντας
από δύο έως και δεκαέξι ζώνες (2-4-8-16 Ζώνες) με μέγιστη χωρητικότητα 512 α-
νιχνευτές (μέγιστο έως 32 ανιχνευτές ανά ζώνη). Η μεγάλη πρόσοψη σε συνδυα-
σμό με την ποικιλία πλήκτρων διαχείρισης, εξασφαλίζουν ότι η ενημέρωση για ο-
ποιοδήποτε συμβάν γίνεται άμεσα αντιληπτή, ώστε να εκτελεστούν το συντομότερο
οι απαιτούμενες ενέργειες. Επίσης παρέχουν την δυνατότητα ελέγχου του συ-
στήματος με πολύ απλά βήματα. Ο σύγχρονος σχεδιασμός, προσφέρει ευκολία
στη χρήση και την εγκατάσταση, σε συνδυασμό με την άνευ προγραμματισμό γρή-
γορη εγκατάστασή, τους καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικούς για τους χρήστες και τους
εγκαταστάτες. 
Οι συγκεκριμένοι πίνακες μπορούν να εγκατασταθούν σε συνδυασμό με μια πλη-
θώρα υλικών καινοτόμου σχεδιασμού όπως: πυρανιχνευτές με ένδειξη συντήρη-
σης, βάσεις πυρανιχνευτών για αδιάλειπτη λειτουργία της ζώνης ακόμα και όταν
κάποιος πυρανιχνευτής αφαιρεθεί καθώς και βάσεις πυ-
ρανιχνευτών με έξτρα χώρο για διευκόλυνση συνδε-
σμολογιών. Υποστηρίζουν λειτουργία αντιστοίχησης
ζωνών-σειρήνων και ευκολία χειρισμού για τον έ-
λεγχο ζωνών, παράκαμψη ζωνών και σειρήνων.
Μερικά ακόμα από τα χαρακτηριστικά που είναι δια-
θέσιμα στους πίνακες της σειράς SensoMag είναι
τα ενδεικτικά Led στην πρόσοψη του πίνακα για κάθε
ζώνη και σφάλμα, 2 ελεγχόμενες έξοδοι σειρήνας και
η ανεξάρτητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για κάθε ζώνη
ή σειρήνα. Η λειτουργία πραγματοποιείται με 1 μπαταρία 12 V/7 Ah ενώ παράλ-
ληλα υποστηρίζουν δυνατότητα ελέγχου με τεστ ενός άτομου και δυνατότητα λει-
τουργίας (Master-Slave και Repeater έως 1000 μέτρα, Double Action, Instant Action,
Class Change). 
Shop4security (www.shop4security.gr), τηλ.: 2102813515 sm
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