
457

Home

Telefoane fixe şi mobile . . . . . 458
Prize telefon . . . . . 461

Sisteme de supraveghere  
şi securitate . . . . . 462
Staţii meteo . . . . . 474



H
o

m
e

Te
le

fo
a

n
e 

fi
x

e 
și

 m
o

bi
le

Te
le

fo
an

e 
fix

e 
și

 m
ob

ile
Telefoane fixe și mobile

458

KM0435

ML0586

ML0653       

ML0529.1

Telefon RUGGeD 
DUal Sim iRon 
KRUGeR&maTZ
•	Pocesor:	MT6261A
•	RAM:	32	MB
•	Memorie	internă:	64	MB
•	Dimensiune	ecran:	2	“	QCIF
•	Rezoluție:	176	x	144	px
•	Cameră
•	Radio	FM
•	Rețea:	GPRS,	EDGE,	WAP
•	Bluetooth
•	Suportă	două	cartele	SIM
•	Cititor	carduri	microSD
•	Micro	USB
•	Ieșire	pentru	căști
•	Capacitate	baterie:	2000	mAh
•	Protecție:	IP68
•	Greutate:	140	g
•	Dimensiuni:	124.5x58x21	mm

Telefon GSm 
DUal Sim m-life
•	Afișaj	1,8”	QCIF
•	Cameră	foto
•	Memorie	internă	32	MB
•	Cititor	carduri	microSD
•	Suportă	două	cartele	SIM
•	Radio	FM
•	Bluetooth
•	SMS	/	MMS
•	Lanternă	(2	LED-uri)
•	Agendă	telefonică	cu	200	de	contacte	
•	Dimensiuni:	109x46x14	mm

Telefon GSm 
SenioR m-life
•	Afișaj	2,4”
•	Cameră	foto
•	Cititor	carduri	microSD
•	Suportă	două	cartele	SIM
•	Radio	FM
•	Bluetooth
•	Calculator
•	SMS
•	Lanternă	
•	Capacitate	baterie	800	mAh
•	Dimensiuni:	102x51x19,5	mm	
•	Greutate:	98	g	(cu	baterie)

Cod CuLoare
ML0639 negru

ML0639B alb

Cod CuLoare
ML0586.1 negru

ML0586.1r roșu
ML0586.1W alb

Telefon GSm DUal Sim 
m-life
•	Afișaj	1,8”	QCIF
•	Cameră	foto
•	Memorie	internă	32	MB
•	Cititor	carduri	microSD
•	Suportă	două	cartele	SIM
•	Radio	FM
•	Bluetooth
•	SMS	/	MMS
•	Lanternă	(2	LED-uri)
•	Agendă	telefonică	cu	200	de	contacte	
•	Difuzor	20	mm
•	Dimensiuni:	109x46x14	mm

Telefon GSm DUal Sim 
m-life
•	Afișaj	1,7”	QCIF
•	Cameră	foto
•	Memorie	internă	32	MB
•	Cititor	carduri	microSD	
•	Suportă	două	cartele	SIM
•	Radio	FM
•	Bluetooth
•	SMS	/	MMS
•	Lanternă	(2	LED-uri)
•	Agendă	telefonică	cu	200	de	contacte	
•	Difuzor	20	mm
•	Dimensiuni:	109x46x14	mm

Telefon GSm SenioR 
CU DoCKinG m-life
•	Afișaj	color:	1,77''	
•	Cititor	carduri	microSD
•	Bluetooth
•	Vibrații
•	Radio	FM	
•	Lanternă
•	Buton	SOS
•	Butoane	laterale
•	Mesaje	SMS
•	Agendă	telefonică	cu	100	de	contacte
•	Alarmă,	calendar,	calculator,	
•	Player	audio
•	Acumulator:	700	mAh
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TeL-SIea220TeL-SIea120d

TeL-SIeC610IP TeL-MC6800B

Telefon VoiP C610iP SiemenS 
GiGaSeT

Telefon DeCT a120 DUo SiemenS 
GiGaSeT

Telefon DeCT 
a220 SiemenS GiGaSeT DUo
•	Caller	ID	(identificare	apelant)
•	Listă	apeluri	pierdute:	25	numere	
•	Agendă	telefonică	cu	80	de	contacte
•	Funcție	reapelare
•	Difuzor	(handsfree)
•	GAP	-	capacitatea	de	a	vă	conecta	până	la	5	receptoare
•	Ceas,	alarmă
•	10	tonuri	de	apel
•	Rază	de	acoperire	interior:	50	m	
•	Rază	de	acoperire	exterior:	300	m	

ML0656 ML0657

Telefon DeCT m-life
•	Iluminare	display	în	portocaliu
•	Funcție	CLIP	-	Caller	ID	
•	Memorare	apeluri	primite
•	Reținere	ultimele	10	apeluri
•	Afișare	durată	apel
•	Ceas
•	Posibilitatea	de	a	alege	un	ton	de	apel
•	5	nivele	de	volum	sonerie,	mute
•	Selectare	ton	/	puls
•	Afișaj	alfanumeric	14	segmente
•	Taste	de	cauciuc
•	Agendă	telefonică	50	de	intrări
•	Timp	de	așteptare:	120	ore
•	Timp	de	convorbire:	6	ore
•	Alimentare:	baterie	2	x	AAA

Telefon DeCT m-life
•	Iluminare	display	în	albastru
•	Functie	CLIP	-	Caller	ID	
•	Memorare	apeluri	primite
•	Reținere	ultimele	10	apeluri
•	Hands-free
•	Afișare	durată	apel
•	Ceas,	alarmă
•	Posibilitatea	de	a	alege	un	ton	de	apel
•	5	nivele	de	volum	sonerie,	mute
•	Selectare	ton	/	puls
•	Afișaj	alfanumeric	14	segmente
•	Taste	de	cauciuc
•	Agendă	telefonică	50	de	intrări
•	Timp	de	așteptare:	120	ore
•	Timp	de	convorbire:	6	ore
•	Alimentare:	baterie	2	x	AAA

Telefon DeCT mC6800
alb maxCom
•	Caller	ID	(identificare	apelant)
•	Memorie	pentru	10	numere	de	intrare
•	Agendă	telefonică	cu	20	de	contacte
•	Memorie	pentru	5	numere	de	ieșire
•	Pagini
•	GAP	-	capacitatea	de	a	vă	conecta	până	la	5	receptoare
•	Ceas,	alarmă
•	10	tonuri	de	apel	(5	polifonice)
•	5	nivele	de	volum	
•	Selectare	ton	/	puls
•	Blocare	tastatură
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ML0658

TeL-KX-TG2511

Telefon fix CU lCD m-life
•	Identificare	apelant	(funcție	de	operatorul	de	telefonie)
•	Memorare	apeluri	de	intrare	și	de	ieșire	
•	Apelare	ton	/	puls
•	Afișează	dată	și	oră
•	20	tonuri	de	apel	prestabilite
•	5	nivele	de	luminozitate
•	3	nivele	de	volum	sonerie
•	Funcție	alarmă
•	Dezactivare	microfon	(și	activare	muzică	de	fundal)
•	Hands-free

Telefon DeCT
PanaSoniC Kx-TG2511PDT
•	Afișare	ID	apelant	
•	Memorare	50	de	nume	și	numere
•	Afișaj	LCD	1.4	inch
•	Difuzor	în	receptor
•	Sunet	clar
•	Modul	ECO	activat	printr-un	buton
•	Funcție	One-touch	pentru	9	numere
•	Se	poate	monta	pe	perete
•	Funcția	alarmă
•	Carte	de	telefon	pentru	50	de	intrări

Telefon KTx809 maxCom
•	Carte	de	telefon	-	80	intrări
•	4	numere	directe	memorate	(M1-M4)
•	CLIP	-	funcție	de	identificare	apel	(DTMF	/	FSK)
•	Funcție	ceas,	alarmă
•	8	tonuri	de	apel
•	Meniu	7	limbi
•	Posibilitate	de	montare	pe	perete

TeL-KXT809

TeL-KX-TG2711

Telefon DeCT
PanaSoniC Kx-TG2711
•	Caller	ID	(identificare	apelant)	
•	Difuzor
•	Carte	de	telefon
•	Memorie	50	de	numere	+	nume
•	Afișaj	LCD
•	5	melodii	polifonice
•	Alarmă

TeL-KXT709

Telefon maxCom KxT709
•	Afișare	Caller	ID	in	sistemul	FSK	și	DTMF
•	Afișarea	timpului	de	conectare	
•	Funcție	CLIP
•	Memorie	pentru	99	de	numere	de	intrare
•	Memorie	18	numere	de	ieșire
•	Difuzor
•	16	tonuri	de	apel
•	Funcție	apelare	rapidă	Baby	Apel
•	Funcție	Nu	deranjați	(VIP)
•	Funcționare	Tone	/	Pulse
•	Funcție	calculator	simplu	
•	Blocare	apeluri

TeL-KX-TG1611 TeL-MC1310

Telefon DeCT maxCom 
mC1310
•	Receptor	cu	iluminare	LCD
•	Dual	Caller	ID	Mode	(DTMF	/	FSK)
•	Registru	apel	până	la	30	de	apeluri	
•	Agendă	telefonică	cu	50	intrări	(nume,	număr	și	melodie)
•	Reapelare	ultimele	10	numere
•	Difuzor
•	Compatibil	GAP	/	până	la	5	receptoare
•	Call	timer
•	Ceas	cu	alarmă
•	10	tonuri	de	sonerie,	sonerie	reglabilă
•	Tone	/	Pulse
•	Blocare	taste

TeL-SIea120

Telefon DeCT 1611 PWD 
PanaSoniC

Telefon DeCT a120 SiemenS 
GiGaSeT
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ML0390

Telefon fix
m-life
•	Memorie	pentru	10	numere	de	apelare	rapidă
•	Reapelarea	ultimului	număr
•	Mute
•	Muzică	pentru	apel	în	așteptare
•	Posibilitatea	de	montare:	pe	birou	sau	pe	perete

TeL-KXT650

Telefon maxCom KxT650
•	Funcție	repetare	ultimul	număr	format	
•	Funcția	MUTE
•	Volul	sonerie	
•	Se	poate	monta	pe	perete

Prize telefon

PRiZă Telefon 6P4C SimPlă

PRiZă UTP 8P8C CaT5

PRiZă Telefon 2xRJ11

PRiZă Telefon DUblă ST

PRiZă DUblă UTP CaT 6

PRiZă Telefon 6P4C DUblă

PRiZă DUblă UTP CaT 5

PRiZă Telefon 1xRJ11

PRiZă 8P8C

PRiZă Telefon 6P6C

TeL0020

TeL0031

TeL0051

TeL0019

TeL0029

TeL0050

TeL0016

TeL0039

TeL0028

TeL0031-6
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ZaB0100

ZaB0103

ZaB0101

ZaB0200

ZaB0102      

DRonă bee bY QUeR
•	Stabilizator	giroscopic	pe	6	axe	
•	Ideal	pentru	acrobații	aeriene
•	Telecomandă	(2,4	GHz)
•	3	viteze
•	Se	poate	utiliza	în	interior	și	în	exterior

DRonă falCon bY QUeR
•	Stabilizator	giroscopic	pe	6	axe	
•	Ideal	pentru	acrobații	aeriene
•	Telecomandă	pe	distanțe	lungi	(2,4	GHz);	la	100	m
•	3	viteze
•	Funcția	busolă
•	2	moduri	de	control	
•	Destinat	utilizării	în	aer	liber
•	Alimentare	telecomandă:	4	baterii	AA
•	Alimentare	drone:	2	baterii	reîncărcabile	7.4V	Li-polimer
•	Timp	de	încărcare:	~	150	minute
•	Dimensiuni:	60x60x11	cm

DRonă bUZUnaR QUeR                           
•	Stabilizator	giroscop	cu	6	axe
•	Acrobații	aeriene
•	Frecvență	de	lucru	telecomandă:	2.4	gHz,	până	la	80	m
•	3	trepte	de	viteză:	mică/mijlocie/mare
•	Funcție	Headless
•	Pentru	utilizare	în	interior	/	exterior
•	Baterie:	4	x	baterii	AA	1,5	V	
•	Baterie	dronă:	3.7	V	/	150	mAh	Li-Po
•	Timp	de	încărcare:	~30	min
•	Dimensiuni:	9x9x3,3	cm
•	Inclus	în	colet:	cablu	încărcare	USB,	baterie,	protecție
	 rotoare,	șurubelniță	mini,	manual	utilizare

DRonă SPaRRoW bY QUeR
•	Stabilizator	giroscopic	pe	6	axe	
•	Ideal	pentru	acrobații	aeriene
•	Telecomandă	pe	distanțe	lungi	(2,4	GHz);	la	100	m
•	3	viteze
•	2	moduri	de	control	
•	Destinat	utilizării	în	aer	liber	sau	în	interior
•	Alimentare	telecomandă:	4	baterii	AA
•	Alimentare	drone:	2	baterii	reîncărcabile	3.7	V	Li-polimer
•	Timp	de	încărcare:	~	120	minute
•	Dimensiuni:	33x33x8	cm

CameRă UniVeRSală DRone SPaRRoW
falCon QUeR
•	Rezoluție:	1280x720	PX,	30	fps
•	Fotografii:	1MP
•	Unghi	vizualizare	obiectiv:	50°
•	Slot	pentru	card	microSD	(max.	32	GB)
•	Inclus	in	colet:	cameră	foto,	cablu	pentru	transfer	de	date,	card	microSD
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CameRă SUPRaVeGHeRe 
făRă fiR WS309aS
•	Transmițător	CM208C
•	Frecvență:	2450	MHz
•	Putere	de	transmisie:	25	mW
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Consum:	<1	W
•	Temperatură	de	operare:	-10	°C	~	50	°C
•	Sursă	de	alimentare	8	V,	500	mA	sau	baterie	9	V

•	Receptor	RC211A
•	Frecvență:	2414~246	8MHz
•	Sensibilitate:	-85	dB
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC	
•	Sursă	de	alimentare	8	V,	500	mA
•	Consum:	<2	W
•	Semnal	de	ieșire:	2x	RCA

CameRă SUPRaVeGHeRe 
JK309a
•	Cameră	1/4”color	CMOS
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Numărul	efectiv	de	pixeli:	PAL:	628x582,	NTSC:	510x492
•	Rezoluție	orizontală:	380	linii
•	Iluminare	minimă:	3	LUX
•	Balans	alb:	Auto
•	Alimentare:	6~9	V,	200	mA	(mufă	2.1/5.5)
•	Temperatură	de	operare:	-20	°C~	60	°C
•	Semnal	de	ieșire:	2x	RCA
•	Dimensiuni:	38x28x16	mm

CameRă SUPRaVeGHeRe a/n 
JK309b
•	Cameră	1/3”B/W	CMOS
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Rezoluție	orizontală:	320	linii
•	Iluminare	minimă:	3	LUX
•	Alimentare:	6~9	V,	200	mA	(mufă	2.1/5.5)
•	Temperatură	de	operare:	-20	°C	~	60	°C
•	Semnal	de	ieșire:	2x	RCA
•	Dimensiuni:	38x28x16	mm

CameRă SUPRaVeGHeRe 
JK805
•	Cameră	1/4”color	CMOS
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Numărul	efectiv	de	pixeli:	PAL:	628x582,	NTSC:	510x492
•	Rezoluție	orizontală:	380	linii
•	Iluminare	minimă:	3	LUX
•	Balans	alb:	Auto
•	Alimentare:	6~9	V,	200	mA	(mufă	2.1/5.5)
•	Temperatură	de	operare:	-20	°C	~		60	°C
•	Semnal	de	ieșire:	2x	RCA

CameRă SUPRaVeGHeRe CCD 
JK907
•	Cameră	1/3”	color	CCD
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Numărul	efectiv	de	pixeli:	PAL:	500x582,	NTSC:	510x492
•	Rezoluție	orizontală:	625	linii
•	Iluminare	minimă:	0,1	LUX
•	Alimentare:	9~12	V
•	Temperatură	de	operare:	-10	°C	~	50	°C

CameRă CU fiR 004
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Ieșire	video:	75	Ohm	/	1	V	p-p
•	Compensare	automată	lumină	de	fundal
•	Temperatură	de	funcționare:	-10	°	C~	50	°C
•	Alimentare:	12	VDC/	500	mA

CameRă SUPRaVeGHeRe 
JK212 CCD
•	Cameră	1/3”	color	CCD	Sharp
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Numărul	efectiv	de	pixeli:	PAL:	512x582,	NTSC:	514x492
•	Rezoluție	orizontală:	420	linii
•	Iluminare	minimă:	1	LUX
•	Balans	alb:	Auto
•	Alimentare:	DC	12	V,	500	mA	(mufă	2.1/5.5)
•	Temperatură	de	operare:	-10	°C	~	50	°C
•	Semnal	de	ieșire:	2x	RCA

urZ0101

urZ0110

urZ0122urZ0103

urZ0105

urZ0106KoM0861
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urZ0121

urZ0109

urZ0107

urZ0749

CameRă maRSaRieR JK115 1/4 
CmoS
•	Cameră	1/4”	color	CMOS
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Numărul	efectiv	de	pixeli:	PAL:	628x582,	NTSC:	510x492
•	Rezoluție	orizontală:	380	linii
•	Nivel	de	ieșire:	1Vp-p/75	Ohm
•	Balans	alb:	Auto
•	Iluminare	minimă:	3	LUX
•	Alimentare:	6~9	V
•	Temperatură	de	operare:	-20	°C	~	60	°C

CameRă SUPRaVeGHeRe JK 
608 mini
•	Cameră	1/3”color	CCD
•	Sistem	TV:	PAL
•	Numărul	efectiv	de	pixeli:	PAL:	500x582
•	Rezoluție	orizontală:	420	linii
•	Nivel	de	ieșire:	1Vp-p/75	Ohm
•	Balans	alb:	Auto
•	Alimentare:	6~9	V,	200	mA	(mufă	2.1/5.5)
•	Tensiune	de	alimentare:	12	VDC
•	Greutate:	121	g

CameRă SUPRaVeGHeRe 
JK007b
•	Cameră	1/4”	alb/negru	CMOS
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Numărul	efectiv	de	pixeli:	PAL:	628x582,	NTSC:	510x492
•	Rezoluție	orizontală:	380	linii
•	Nivel	de	ieșire:	1Vp-p/75	Ohm
•	Balans	alb:	Auto
•	Iluminare	minimă:	0,5	LUX
•	Alimentare:	9	VDC
•	Temperatură	de	operare:	-20	°C	~	60	°C

DiSPoZiTiV SimUlaRe TV 
anTi-efRaCție
•	Dispozitiv	care	simulează	perfect	televizorul,	dând	impresia	că	cineva	este	acasă
•	12	LED-uri	(7x	alb,	2x	verde,	2x	albastru,	1x	roșu)
•	Durată	de	viață	LED-uri:	până	la	50	000	ore
•	Consum	foarte	redus	de	energie
•	Tensiune	de	alimentare:	9	V	/	DC
•	Dimensiuni:	57x85	mm

CameRă SUPRaVeGHeRe JK-868CmoS

urZ0113
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urZ0112

urZ0123

KoM0859

KoM0862

CameRă iP P2P CableTeCH
•	Senzor:	CMOS,	1/4”	color
•	Rezoluție:	640×480	(VGA),	320x240	(QVGA)
•	Lentile:	3.6	mm
•	Număr	cadre/sec:	30	fps	(QVGA),	30	fps	(VGA)	
•	Format	înregistrare	video:	MJPEG
•	Led-uri	IR:	12
•	Iluminare	minimă:	0.1	LUX
•	Unghiul	de	vizualizare:	orizontal:	270°	~	355°,	vertical:	90°	~	120°
•	Night	vision	range:	pâna	la	12	m
•	Standard	rețea:	Wi-Fi	802.11	b/g
•	Suportă:	Windows	XP	/	Vista	/	Windows	7	/	OS	X,	Windows	Phone,	iOS,	Android
•	Microfon	
•	Notificări	smartphone
•	Alimentare:	5	VDC
•	Temperatură	de	operare:	0	°C	~	50	°C,	umiditate:	20%	~	80%

CameRă CU fiR 001
•	Cameră	1/4”	CMOS
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Temperatură	de	funcționare:	-10	°C	~	50	°C
•	Alimentare:	8-12	VDC
•	Consum:	<	35	mA
•	Dimensiuni:	42x18	mm

CameRă CU fiR 003
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Ieșire	video:	75	Ohm	/	1	V	p-p
•	Compensare	automată	lumină	de	fundal
•	Temperatură	de	funcționare:	-10	°C	~	50	°C
•	Alimentare:	12	VDC/	500	mA

CameRă CU fiR 002
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Ieșire	video:	75	Ohm	/	1	V	p-p
•	Compensare	automată	lumină	de	fundal
•	Temperatură	de	funcționare:	-10	°C	~	50	°C
•	Alimentare:	12	VDC/	500	mA

CameRă CU fiR 005
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Ieșire	video:	75	Ohm	/	1	V	p-p
•	Compensare	automată	lumină	de	fundal
•	Temperatură	de	funcționare:	-10	°C	~	50	°C
•	Alimentare:	12	VDC/	500	mA

CameRă SUPRaVeGHeRe 
JK901CCD
•	Senzor:	CMOS,	1/4”	color
•	Sistem	TV:	PAL/NTSC
•	Numărul	efectiv	de	pixeli:	PAL:	512x582,	NTSC:	514x492
•	Rezoluție	orizontală:	420	linii
•	Nivelul	de	ieșire	1Vp-p/75	Ohm
•	Balans	alb:	Auto
•	Iluminare	minimă:	1	LUX
•	Alimentare:	12	VDC
•	Temperatură	de	operare:	-10	°C	~	50	°C

KoM0860

KoM0858
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urZ0146

urZ0688

urZ0669

urZ0159

urZ0156

CameRă SUPRaVeGHeRe CCD 
1/3 SonY
•	Cameră	1/3”	CCD	Sony
•	Sistem	TV:	PAL
•	Numărul	efectiv	de	pixeli:	752x582
•	Rezoluție	orizontală:	480	linii
•	Compensare	la	iluminarea	din	spate:	ON/OFF
•	Balans	alb:	Auto
•	Iluminare	minimă:	0	LUX
•	Infraroșu:	40	m
•	Alimentare:	DC12	V,	1000	mA	(mufă	2.1/5.5)
•	Temperatură	de	operare:	-20	°C	~	50	°C
•	Semnal	de	ieșire:	BNC

CameRă SUPRaVeGHeRe CCD 
1/4 SonY
•	Cameră	1/4”	CCD	Sony	
•	Numărul	de	pixeli	PAL:	510(H)	x	492(V)
•	Rezoluție	orizontală:	420	linii	TV
•	Lentile	3,6	mm,	obiectiv	fix
•	LED	IR	24	buc.
•	Distanță	de	operare	IR	20m
•	Iluminare	minimă:	0	LUX
•	Balans	alb:	Auto
•	Temperatură	de	operare:	-10	°C	~	50	°C
•	IP65
•	Alimentare:	DC	12	V,	1000	mA

CameRă SUPRaVeGHeRe 
SenZoR 1/3 inCH SonY 700
•	Cameră	1/3”	CCD	Sony	
•	Numărul	de	pixeli	PAL:	720(H)	x	576(V)
•	Rezoluție	orizontală:	700	linii	TV
•	Obiectiv	2.8	-	12	mm
•	Iluminare	minimă:	0	LUX
•	AGC	Auto
•	Compensare	la	iluminarea	din	spate:	Auto
•	Balans	alb:	Auto
•	S/N	≥60dB
•	Temperatură	de	operare:	-10	°C	~	60	°C
•	Alimentare:	DC	12V

urZ0687

urZ0668

CameRă SUPRaVeGHeRe falSă DUmmY
•	Cu	imitație	de	LED-uri	IR	și	LED-uri	roșii
•	Sursă	de	alimentare:	2x	1.5	V	AA	(nu	sunt	incluse)
•	Material:	ABS
•	Dimensiuni:	80x170	mm
•	Greutate:	350	g

CameRă SUPRaVeGHeRe falSă DUmmY
•	Cu	imitație	de	LED-uri	IR	și	LED-uri	roșii
•	Sursă	de	alimentare:	2x	1.5	V	AAA	(nu	sunt	incluse)
•	Material:	ABS
•	Dimensiuni:	55x132	mm	(cameră)	x110	mm	(suport)

CameRă SUPRaVeGHeRe falSă DUmmY
•	Cu	imitație	de	LED-uri	IR	și	LED-uri	roșii
•	Sursă	de	alimentare:	2x	1.5	V	AA	(nu	sunt	incluse)
•	Material:	ABS
•	Dimensiuni:	80x170	mm
•	Greutate:	350	g

CameRă SUPRaVeGHeRe falSă DUmmY
•	Cu	imitație	de	LED-uri	IR	și	LED-uri	roșii
•	Sursă	de	alimentare:	2x	1.5	V	AAA	(nu	sunt	incluse)
•	Material:	ABS
•	Dimensiuni:	55x132	mm	(cameră)	x	110	mm	(suport)



H
o

m
e

Si
ST

em
e 

D
e 

SU
PR

aV
eG

H
eR

e
Ca

m
er

e

467

urZ0671

urZ0295

urZ0748

urZ0670

CameRă SUPRaVeGHeRe falSă 
DUmmY
•	Aparatul	este	echipat	cu	un	senzor	de	mișcare	încorporat
•	Echipată	cu	un	LED	roșu	care	luminează	intermitent
•	Sursă	de	alimentare:	3x	1.5	V	AA	(nu	sunt	incluse)
•	Material:	ABS
•	Dimensiuni:	70x175	mm

CameRă SUPRaVeGHeRe falSă 
DUmmY
•	Aparatul	este	echipat	cu	un	senzor	de	mișcare	încorporat
•	Echipată	cu	un	LED	roșu	care	luminează	intermitent
•	Sursă	de	alimentare:	3x	1.5	V	AA	(nu	sunt	incluse)
•	Material:	ABS
•	Dimensiuni:	50x150	mm

CameRă SUPRaVeGHeRe 
falSă DUmmY
•	Imită	o	cameră	adevarată
•	Echipată	cu	un	LED	roșu	care	luminează	intermitent
•	Rezistentă	la	apă
•	Sursă	de	alimentare:	2x	1.5	V	AA	(nu	sunt	incluse)
•	Material:	aluminium	+	ABS
•	Dimensiuni:	100x320	mm

urZ0680

urZ0678

urZ0747

urZ0679

CameRă SUPRaVeGHeRe falSă DUmmY
•	Imitație	de	cameră	profesională	de	supravegheat	cu	LED-uri	IR,	LED-uri	roșii	și	senzor	de	amurg
•	Sursă	de	alimentare:	2x	1.5	V	AAA	(nu	sunt	incluse)
•	Material:	ABS	de	înaltă	calitate

CameRă SUPRaVeGHeRe falSă DUmmY
•	Cu	imitație	de	LED-uri	IR	și	LED-uri	roșii
•	Panouri	solare	încorporate	
•	Sursă	de	energie:	panouri	solare	sau	două	baterii	1.5	V	AAA	(nu	sunt	incluse)
•	Capacitate	maximă	baterii	suplimentare:	750	mAh
•	Pentru	spații	interioare	și	exterioare
•	Material:	ABS
•	Dimensiuni:	80x175	mm

CameRă SUPRaVeGHeRe falSă DUmmY
•	Cameră	de	supraveghere	falsă,	cu	senzor	de	mișcare

CameRă SUPRaVeGHeRe falSă DUmmY
•	Imitație	de	cameră	profesională	de	supravegheat	cu	LED-uri	IR,	LED-uri	roșii	și	senzor	de	amurg
•	Sursă	de	alimentare:	2x	1.5	V	AA	(nu	sunt	incluse)
•	Materiale:	aluminiu/oțel/ABS

CameRă SUPRaVeGHeRe falSă DUmmY
•	Cu	imitație	de	LED-uri	IR	și	LED-uri	roșii
•	Panouri	solare	încorporate	
•	Sursă	de	energie:	panouri	solare	sau	două	baterii	1.5	V	AA	(nu	sunt	incluse)
•	Capacitate	maximă	baterii	suplimentare:	1000	mAh
•	Pentru	spații	interioare	și	exterioare
•	Material:	ABS
•	Dimensiuni:	95x210	mm
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CableTeCH  
DVR 4 Canale H.264
•	Sistem	de	operare:	LINUX	OS
•	Compresie	video:	H.264
•	Intrare	video/audio:	4	canale	BNC
•	Ieșire	video/audio:	1	canal	BNC
•	Redare:	camere	1/4,	Remote	Play	(prin	rețea),	rapid	înainte	/	înapoi,	cadru	cu	cadru
•	Mod	de	înregistrare:	programat	/	manual	/	la	detecția	mișcării	/	alarmă
•	Număr	cadre/sec.:	PAL:	25fps,	NTSC:30fps
•	Rezoluție	înregistrare:	CIF/Half-D1/D1
•	Notificare	e-mail:	trimitere	imagini	pe	o	adresă	de	e-mail	desemnată
•	Supraveghere	prin	telefon	mobil
•	Compatibil	cu:	Windows,	Symbian,	iOS,	Blackberry	OS,	Android
•	Posibilitate	conectare	HDD	SATA	(cu	capacitate	de	până	la	2TB)
•	Protocoale	suportate:	RJ-45	(10/100	Mbps)	
•	Interfață	USB
•	Telecomandă
•	Alimentare:	DC	12	V,	3000	mA
•	Temperatură	de	operare:	0°C~50°C

CableTeCH  
KiT moniToRiZaRe 
(DVR + 4 CameRe 1/4 SonY) Ca
•	Sistem	de	operare:	LINUX	OS
•	Compresie	video:	H.264
•	Intrare	video/audio:	4	canale	BNC
•	Ieșire	video/audio:	1	canal	BNC
•	Număr	cadre/sec.:	PAL:	25fps,	NTSC:30fps
•	Rezoluție	înregistrare:	CIF/Half-D1/D1
•	Posibilitate	conectare	HDD	SATA	(cu	capacitate	de	până	la	2	TB)
•	Protocoale	suportate:	RJ-45	(10/100	Mbps)	
•	Interfață	USB
•	Telecomandă	

4 Camere:
•	Senzor:	1/4”	Sony	CCD
•	Numărul	efectiv	de	pixeli:	PAL	510x492
•	Rezoluție	orizontală:	420	linii
•	Lentile	3,6	mm,	obiectiv	fix
•	LED-uri	IR:	24	buc.
•	Iluminare	minimă:	0	LUX
•	Temperatură	de	operare:	-10°C~50°C
•	Alimentare:	DC	12V,	1000	mA
•	IP	65

DVR 4 Canale 
CU CablURi
•	Standard	video:	PAL	50	fps,	NTSC	60	fps
•	Rezoluție:	720x576	PAL,	NTSC	720x480	
•	Control	imagine:	luminozitate,	contrast,	saturație	
•	Mod	afișare	imagini	pe	ecran:	1	imagine	completă,	4	imagini,	2	imagini	
•	Alimentare:	12V	DC	/	1A	
•	Temperatură	de	operare:	-30	°C	~	60	°C

urZ0155urZ0155

urZ0158

urZ0172

dVr
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detectoare

urZ0407urZ0406 urZ0408

urZ0421

urZ0413

urZ0420

urZ0409

DeTeCToR monoxiD De 
CaRbon CableTeCH Co301 230 V
•	Monoxid	de	carbon	CO:
	50	ppm	-	150	ppm	alarmă	la	fiecare	15	minute
	>150ppm	alarmă	la	fiecare	2	minute
•	Alarmă:	indicator	LED	roșu,	alarmă	sonoră
•	Temperatură	de	operare:	-10°C	~	50°C

DeTeCToR GaZ și Co 
CableTeCH 230 V
•	6%LEL	±5%	LEL	pentru	gaz	natural	
•	150	PPM	±	100	PPM	pentru	CO
•	Indicator	alarmă	LED-ul	roșu	pâlpâie
•	Indicator	defecțiune:	LED-ul	galben	pâlpâie	+	sunet
•	Temperatură	de	operare:	-10°C	~	50°C

DeTeCToR mișCaRe PiR 
Hm-801W
•	Distanță	maximă	de	detectare:	12	m
•	Timp	de	alarmare:	3	s	/	30	s	(opțional)
•	Indicator	alarmă:	LED	roșu
•	Senzor:	senzor	infraroșu
•	Temperatură	de	operare:	-10	°C	~	50	°C

DeTeCToR fUm și monoxiD 
De CaRbon 2xR6
•	Nivel	de	alarmă	CO	(x)
	 40	ppm	≤	X	<	75	ppm,	alarmă	după	75	minute
		75	ppm	≤	X	<	200	ppm,	alarmă	după	25	minute
		200	ppm	≤	X,	alarmă	după	30-50	sec
	<	40	ppm,	resetare	alarmă
•	Indicator	alarmă:	LED	roșu
•	Indicator	funcționare	defectuoasă:	LED	galben
•	Temperatură	de	operare:	-10°C	~	50°C

DeTeCToR mișCaRe PiR 
Hm-802C
•	Compensare	automată	a	temperaturii
•	Eliminare	interferențe	RF
•	Lentile	Fresnel

DeTeCToR GaZ și monoxiD 
De CaRbon 220 V
•	GNL:	7500	ppm	(15%	LEL)
•	GPL:	2000	ppm	de	carbon	(10%	LIE)
•	Monoxid	de	carbon	CO:
	 între	50	ppm	și	150ppm,	alarmă	la	fiecare	15	minute
	 >	150	ppm,	alarmă	la	fiecare	2	minute
•	Alarmă:	lumină	LED	roșu,	alarmă	sonoră
•	Temperatură	de	operare:	-10°C	~	50°C

DeTeCToR monoxiD 
De CaRbon CableTeCH
•	Monoxid	de	carbon	CO:
	 la	50	ppm	alarmă	la	60-90	minute
	 la	100	ppm	alarmă	la	10-40	minute
	 la	300	ppm	alarmă	la	3	minute
•	Temperatură	de	operare:	4,4°C	~	37,8°C
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urZ0524

urZ0131

urZ0441

urZ0837

urZ0130

urZ0440

DeTeCToR mișCaRe Hx-103
•	Unghi	larg	de	detecție
•	Ușor	de	instalat
•	Alimentare:	9.5	-	14.5	V	DC
•	Temperatură	de	operare:	0	°C	~	55	°C
•	Temperatură	de	stocare:	-	40	°C	~		60	°C

SiSTem alaRmă WiReleSS 
DC3400
•	Receptor
•	Rază	maximă	de	acțiune	wireless	a	senzorului:	120	m
•	Alimentare:	3	baterii	tip	R14
•	Comutator	oprit	/	pornit
•	Două	setări	volum	alarmă:	Hi	/	Low
•	5	tipuri	de	melodii	pentru	alarmă
•	Senzor	infraroșu	pasiv	(încorporat)
•	Câmp	de	detectare	a	mișcării:	
unghi	de	110	°,	la	o	distanță	de	8	m
•	Alimentare:	3	baterii:	AAA

DeTeCToR mișCaRe Hx-106
•	Unghi	larg	de	detecție
•	Ușor	de	instalat
•	Alimentare:	9.6	-	16	V	DC
•	Temperatură	de	operare:	-10	°C	~	50	°C

SenZoR UlTRaSUneTe
•	Senzor	de	mișcare	de	montat	în	sisteme	de	securitate	auto

diverse

ViDeo balUn TR-1 bnC 90° 
•	Conector	BNC

ViDeo balUn bnC Pe fiR 
•	Conector	BNC	pe	cablu
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SYr2318SYr2317

SYr2308SYr2319

SYr2303SYr2301

SYr2307SYr2306

SiRenă alaRmă aUTo SaD 1-8
•	Baterie	Ni-HM	600	mA
•	Întrerupător	cu	cheie	(pe	sirenă)
•	Nivel	sunet:	118	dB
•	Putere:	20	W	
•	Alimentare:	12	V

SiRenă alaRmă PieZZo SPD402b
•	Nivel	sunet:	118	dB
•	Carcasă	din	plastic
•	Dimensiuni:	55x57	mm
•	Alimentare:	12	V	/	400	mA

SiRenă m20
•	Pentru	utilizare	în	interior
•	Semnalizare	acustică
•	Nivel	sunet:110	dB

SiRenă m19
•	Pentru	utilizare	în	interior
•	Semnalizare	acustică

SiRenă alaRmă SPD1-8
•	Nivel	sunet:	118	dB
•	Putere:	20	W	
•	Consumul	de	curent	în	timpul	funcționării	alarmei:	0,6	A
•	Alimentare:	12	V

SiRenă alaRmă bm4001P
•	Difuzor	piezo	+	bec
•	Alimentare:	13,8	V
•	Dimensiuni:	145x260x82	mm
•	Model	cu	acumulator	12	V	/	1,2	Ah	-	SYR2307

SiRenă + SemnaliZaRe aS7016
•	Pentru	utilizare	în	interior
•	Semnalizare	optică	și	acustică	(difuzor	piezo	+	bec)

SiRenă alaRmă bm4001P
•	Semnalizare	optică	și	acustică	(difuzor	piezo	+	bec)

Sirene
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CableTeCH  
inTeRfon (lf-01+Tf01)
•	2	căi
•	Verificare	acces	
•	Sistem	cu	4	fire
•	Un	ton	de	apel	-	unul	intern	de	telefon
•	Unitate	de	exterior:	192x123x31	mm
•	Unitate	de	interior:	220x85x20-40	mm	

 Conținutul coletului:
•	Unitate	de	exterior
•	Unitate	de	interior
•	Accesorii	pentru	montare
•	Ghid	de	utilizare

CableTeCH  
inTeRfon CU 2 UniTăți De inTeRioR
•	Distanță	de	operare:	până	la	450	m	
•	Tensiune	de	intrare:	100-240	VAC,	50/60Hz
•	Tensiune	de	ieșire	alimentator:	12	V	DC	/	1000	mA
•	Temperatură	de	operare:	-20	°C	~	+	40°C	 	 	

	
  Conținutul pachetului:
•	Unitate	de	interior:	2	buc.
•	Unitate	de	exterior:	1	buc.
•	2	alimentatoare	
•	Accesorii	fixare

Interfoane

urZ0165

urZ0322
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CableTeCH  
ViDeo-inTeRfon (TK-881b+Tm-01b)
•	2	căi
•	Verificare	acces
•	Funcție	alarmă
•	Ieșiri	audio	-	video
•	Cameră	cu	LED-uri	infraroșu
•	Oprire	automată
•	Afișaj	B/W	CRT	4"
•	Unghi	de	vizualizare:	78°
•	Unitate	de	exterior:	192x123x31	mm
•	Unitate	de	interior:	222x186x55	mm	

	
 Conținutul coletului:
•	Cameră	pentru	exterior
•	Monitor	interfon
•	Accesorii	pentru	montare
•	Sursă	de	alimentare	(DC	13V	/	1A)
•	Ghid	de	utilizare

CableTeCH  
ViDeo inTeRfon 
7 inCH ColoR ToUCH Panel
•	2	căi
•	Verificare	acces
•	Monitorizare
•	16	melodii
•	Cameră	cu	LED-uri	infraroșu
•	Butoane	iluminate
•	Dimensiuni		LCD:	7.0"	TFT,	800x480
•	Unghi	de	vizualizare:	78°
•	Unitate	de	exterior:	150x50x38	mm
•	Unitate	de	interior:	256x162x22	mm	

 Conținutul coletului:
•	Unitate	de	exterior
•	Unitate	de	interior
•	Accesorii	pentru	montare
•	Ghid	de	utilizare
•	Sursă	de	alimentare	(DC	13	V	/	1A)

CableTeCH  
ViDeo-inTeRfon  
CU eCRan ColoR
•	Unitate	de	exterior	robustă	și	rezistentă	la	apă,	carcasă	din	aluminiu
•	Ecran	color	7	inch,	consum	redus	de	energie
•	Funcție	de	deschidere	ușă
•	Vizualizarea	persoanelor	de	la	intrare
•	16	melodii	la	alegere
•	Reglaj	volum	sonerie	și	volum	conversație
•	Reglaj	luminozitate	și	saturație	imagine
•	Sursă	de	alimentare	și	cablu	de	15	m	inclus	
•	Posibilitatea	de	montare	pe	perete
•	Tensiune	de	alimentare:	100-240	VAC,	50/60	Hz
•	Timp	de	convorbire:	120	s	±	10	%
•	Timp	de	monitorizare:	40	sec	±	10	%
•	Iluminare	minimă:	2	lux
•	Rezoluție	cameră	CCD:	420	linii	TV
•	Unghi	de	vizualizare:	92°
•	Temperatură	de	operare:	-	20°C	~		40°C		 	 	

 Conținutul coletului:
•	Unitate	interioară
•	Unitate	exterioară
•	Carcasă	unitate	exterioară	
•	Sursă	de	alimentare
•	Cablu:	15	m

urZ0166

urZ0168

urZ0321
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Stații meteo

urZ0858urZ3215

STație meTeo GloSSY KemoT
•	Ecran	LCD	color
•	Afișare	temperatură	din	exterior	/	interior
•	Grafică	cu	fazele	lunii	
•	Ceas	cu	sincronizare	radio	DCF77
•	Temperatură	interioară:	0	°C	~	50	°C
•	Temperatură	exterioară:	-20	°C	~	60	°C
•	Distanță	de	transmisie	de	până	la	30	m

STație meTeo Gb521
•	Afișaj	cu	LED	cu	iliminare	din	spate
•	Ceas	controlat	DCF
•	Temperatură	interioară:	0	°C	~	50	°C
•	Temperatură	exterioară:	-20	°C	~	60	°C
•	Calendar	până	în	anul	2099
•	Pictograme	indicatoare	de	tendință	de	evoluție	a	vremii	
•	Distanță	de	transmisie	de	până	la	60	m

STație meTeo Gb520
•	Ecran	LCD	color
•	Afișare	temperatură	din	exterior	/	interior
•	Afișarea	fazelor	lunii	și	a	mareelor,	afișare	presiune	atmosferică
•	Avertizare	de	îngheț
•	Ceas	cu	sincronizare	radio	DCF77
•	Calendar	până	în	anul	2099
•	Temperatură	interioară:	0	°C	~	50	°C
•	Temperatură	exterioară:	-20	°C	~	60	°C
•	Umiditate:	internă	și	externă,	gamă	măsurabilă	între	20%	-95%
•	Distanță	de	transmisie	de	până	la	30	m

Cod CuLoare
urZ0859 negru
urZ0860 alb


