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Προκειμένου να προσφέρει την ιδανικότερη λύση για κάθε 
τύπο εγκατάστασης η Politec διαθέτει μια εκτεταμένη γκά-
μα προϊόντων στη κατηγορία των υπέρυθρων δεσμών αλλά 
και λύσεων με συνδυασμό υπέρυθρης και μικροκυματικής 
τεχνολογίας. Τα προϊόντα της POLITEC ομαδοποιούνται σε 
πολλές υποκατηγορίες - οικογένειες όπως:
PARVIS, λεπτοί στύλοι για τοποθέτηση στο έδαφος, που αν 
είναι επιθυμητό, δέχονται στην κορυφή τους και φωτιστικό 
κήπου, σε ύψη 120 / 160 / 200 / 250 / 300 cm, εξοπλισμένοι 
με 2 ως 8 διπλές οπτικές κεφαλές RX / ΤΧ εμβέλειας 
100m, σε τεχνολογίες MES ή DUAL.
SANDOR, στύλοι γενικής χρήσης για προσαρ-
μογή σε τοίχο (ή και σε στύλο), σε ύψη 50 / 100 
/ 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm, εξοπλι-
σμένοι με 2 ως 8 διπλές οπτικές κεφαλές RX / ΤΧ 
εμβέλειας 100m, σε τεχνολογίες PLUS, DUAL, QUAD 
ή ESA.
MANA, στύλοι high end με ενσωματωμένο τροφοδο-
τικό 230VAC και χώρο για μπαταρία 7Ah, για τοποθέ-
τηση στο έδαφος, σε ύψη 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 
350 / 400 cm, εξοπλισμένοι με 4 ως 16 διπλές οπτικές 
κεφαλές RX / ΤΧ εμβέλειας 250m ή 100m. Επίσης δια-
τίθενται μοντέλα με μικροκυματική δέσμη εμβέλειας 
250m και προαιρετικά 4 ως 8 οπτικές κεφαλές RX / ΤΧ.
ADEBUS, κεντρικός πίνακας και λογισμικό διαχείρισης 
/ παρακολούθησης, που επικοινωνεί με τις ανωτέρω 
δέσμες μέσω δικτύου RS485 και παρέχει εξόδους για 
σύνδεση με πίνακα συναγερμού, απλοποιώντας κατά 
πολύ την καλωδίωση σε μια εγκατάσταση.
SADRIN, ζευγάρια υπέρυθρων δεσμών για προστασία 
παραθύρων - μπαλκονοπορτών, σε ύψη 50 / 100 / 150 
/ 200 / 250 / 300 / 350 cm και εμβέλεια 15m (μαύρο 
χρώμα) ή 5m (λευκό χρώμα). 

Η POLITEC, με έδρα την Ιταλία, είναι μια 
εξειδικευμένη εταιρεία με μεγάλη εμπειρία 
στις υπέρυθρες δέσμες εξωτερικού 
χώρου διαθέτοντας μια τεράστια γκάμα 
προϊόντων. 
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ALES, ζευγάρια υπέρυθρων δεσμών, γενικής χρήσης, εμ-
βέλειας 60 ή 120m.

NAT SENSOR, mini ανιχνευτής κίνησης IR+MW με 
κάλυψη τύπου κουρτίνας και εμβέλεια 12m, IP 65, 
ιδανικός για παράθυρα, μπαλκόνια, κ.λπ.
WIRELESS ALES / SADRIN / PARVIS / SANDOR, 
ασύρματες εκδόσεις χαμηλής κατανάλωσης των 

ανωτέρω δεσμών, που τροφοδοτούνται από εν-
σωματωμένες μπαταρίες και συνδυάζονται με ο-

ποιοδήποτε ασύρματο πομπό της αγοράς, επιτρέπο-
ντας την εγκατάστασή τους, χωρίς καλωδιώσεις και 
μερεμέτια.
HYBRID PARVIS / SANDOR, εκδόσεις χαμηλής κατα-
νάλωσης των ανωτέρω δεσμών, με ενσωματωμένες 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αυτονομίας ως και 3 
μηνών, για απομακρυσμένες περιοχές, με πιθανότητα 
παρατεταμένων διακοπών παροχής ρεύματος.
SOLAR PARVIS / SANDOR, εκδόσεις χαμηλής κατα-
νάλωσης των ανωτέρω δεσμών, με ενσωματωμένα 
ηλιακά φωτοβολταϊκά panels και επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες, που συνδυάζονται με οποιοδήποτε ασύρ-
ματο πομπό της αγοράς, επιτρέποντας την εγκατάστα-
σή τους, χωρίς καλωδιώσεις και μερεμέτια.
Οι δέσμες της POLITEC, υποστηρίζουν εύκολη ρύθ-
μιση SMA (Single Man Alignment) και πολλές άλλες 
δυνατότητες και χαρακτηριστικά.
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