
I N V I S I B L E  P R O T E C T I O N

Α Ο Ρ Α Τ Η  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α



FENCE

SCAFFOLD

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΟΡΑΤΗ

Εκτός από την τυποποιημένη παραγωγή, τα τμήματα 
αισθητήρων μπορούν να συναρμολογηθούν ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις αποστάσεις που απαιτούνται στο συστήμα.

Ο ίδιος αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
πολλαπλούς τύπους εγκατάστασης και διαφορετικές 
ανάγκες προστασίας, για την επίλυση ακόμη και των πιο 
δύσκολων αιτημάτων. 

Κάθε μέρα είναι μια πρόκληση να βρεθεί η μέγιστη 
προστασία.Το STEALTH είναι ένα αόρατο σύστημα που μας 
κάνει να είμαστε άτρωτοι, να υπερασπιστούμε τα 
πράγματα που αγαπάμε.
Τρεις ιδιαιτερότητες του συστήματος: ΕΥΕΛΙΚΤΟ, 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΑΟΡΑΤΟ.

Επιλέγοντας Stealth είναι σαν να φτιάχνετε ένα φόρεμα 
στον ράφτη, κατάλληλο για κάθε ανάγκη και τύπο 
εγκατάστασης.                                                                        

Προγραμματίζεται μέσω ενός υπολογιστή μεένα μοναδικό 
ειδικό λογισμικό, στα Windows XP ή νεότερη έκδοση. Όλοι 
οι πίνακες διαθέτουν εξόδους συναγερμού καιπαραβίασης.

Διατίθενται πίνακες για 1,2,4,6 ζώνες.
Ο πίνακας προσαρμόζεται σε όλους τους διαφορετικούς 
τύπους προστασίας: κάθε ζώνη διαχειρίζεται έως και 70 
αισθητήρες και ο πίνακας μπορεί να διαχειριστεί 
διαφορετικούς τύπους αισθητήρων και διαφορετικούς 
τύπους εγκατάστασης (τσιμέντο, γκαζόν, φράκτες κλπ.).

Η υψηλή ευελιξία αυτής της τεχνολογίας μας επιτρέπει να 
παράγουμε χαλιά από υφαντικές ύλες (χαλί, τσόχα κ.α.) 
σεκαουτσούκ ή αλουμίνιο, δημιουργώντας ευαίσθητες 
πλατφόρμες οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους. 

   Πολύ γρήγορη και αρθρωτή εγκατάσταση σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του εργοταξίου.Στερέωση μέσω 
δεματικού στις σκαλωσιές.Σύνδεση μεταξύ 
αισθητήρων μέσω συνδετήρων IP67.

Δεν απαιτείται συντήρηση ανιχνευτή, δεν περιέχει 
ηλεκτρονικό κύκλωμα και δεν απαιτεί τροφοδοσία.

Παρέχεται με επέκταση 9m με συνδέσμους για τη 
σύνδεση των αισθητήρων.

Ανιχνευτής από πλαστικό, πλήρως αδιάβροχο 
χάρηστην εποξειδική ρητίνη, προστατευμένο από 
μαγνητικά πεδία και τυχόν ηλεκτροστατικές ροές ή 
περιβαλλοντικές διαταραχές.

Ανιχνευτής σκαλωσιές,
υδρορροές, χάλκινους 
σωλήνες.

Ανιχνευτής για μεταλλικούς 
φράκτες

Εγγύηση 20 χρόνια. Διατάσεις 15 x 3 x 3 εκ.
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   Εγκατάσταση στους στύλους των φρακτών.
Οι ανιχνευτές παρέχονται σε προ-καλωδιωμένες 
γραμμές με ένα καλώδιο επαρκούς μήκους για 
εγκατάσταση μεταξύ των στύλων.
Οι ανιχνευτές εγγυώνται την παρακολούθηση 
οποιασδήποτε προσπάθειας αναρρίχησης πάνω στο 
φράχτη, με αυξημένο φιλτράρισμα από ψευδείς
συναγερμούς που προκαλούνται από δυνατούς 
ανέμους ή από φυτά που αγγίζουν τον φράχτη.
Ανιχνευτής αλουμινίου, πλήρως αδιάβροχος χάρη στην
εποξειδική ρητίνη, προστατευμένη από μαγνητικά 
πεδία και τυχόν ηλεκτροστατικές ροές.
Δεν απαιτεί τροφοδοσία ρεύματος και κανένα 
ηλεκτρονικό σύστημα στον ανιχνευτή. 
Εγγύση 20 χρόνια εγγύηση. Διαστάσεις 10 x 3,5 x 1,5 εκ.
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ανιχνευτής για προστασία 
από αναρρίχηση σε 
τοίχους, σκαλοπάτια και 
σκάλες σε σκυρόδεμα.

Οι ανιχνευτές εξασφαλίζουν ανίχνευση σε προσπάθεια 
αναρρίχησης πάνω από τον τοίχο περίφραξης ή να ανεβεί τη 
σκάλα, με αυξημένο φιλτράρισμα από ψευδείς συναγερμούς.

Ανιχνευτής αλουμινίου, πλήρως αδιάβροχος χάρη στην 
εποξειδική ρητίνη, προστατευμένος από μαγνητικά πεδία και 
τυχόν ηλεκτροστατικές ροές ή περιβαλλοντικές διαταραχές.

Οι ανιχνευτές μπορούν να είναι προ-καλωδιωμένοι με μήκος 
ανάλογα τις ανάγκες σας, μπορούν να εγκατασταθούν τόσο 
σε υπάρχοντες τοίχους όσο και κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του κτιρίου. Η τοποθέτηση σε τοίχους από 
διάτρητα τούβλα ή διάτρητα τούβλα από σκυρόδεμα πρέπει 
να ελεγχθεί.

   Ανιχνευτής για τοποθέτηση απευθείας κάτω από την 
κορυφογραμμή του προστατευτικού τοίχου. Σε περίπτωση 
βημάτων στο σκυρόδεμα, είναι δυνατή η τοποθέτησή του 
στις πλευρές ή στο σκαλοπάτι της σκάλας.

Εγγύηση 20 χρόνια. Διατάσεις 6 x 2 εκ.

Ανιχνευτής (έδαφος,  
σκυρόδεμα, άσφαλτο,  
πλακάκια, κυβόλιθοι κα)

Πλαστικός ανιχνευτής  που έχει σφραγιστεί πλήρως από 

φωτο
γραφίες

εποξειδική ρητίνη, προστατευμένος από μαγνητικά πεδία και 
πιθανά ηλεκτροστατικά ρεύματα. 

Απόσταση μεταξύ ανιχνευτών 80cm. 
Βάθος εγκατάστασης 30 ÷ 60cm εκατοστά για έδαφος. Βάθος 
εγκατάστασης 10 ÷ 20cm σε μπετό, κυβόλιθους ή κεραμίδια.

Εάν έχουμε διαφορετικές επιφάνειες πχ χώμα και πλακάκια θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαφορετική ζώνη.

Εγγύηση 15 ετών. Διαστάσεις 15 x 1,8 x 10

Απουσία συντήρησης στους αισθητήρες, δεν περιέχει 
ηλεκτρονικά κυκλώματα και δεν απαιτεί παροχής ρεύματος.
Μέγιστο 70 αισθητήρες ανά ζώνη και μέγιστη απόσταση 80 mt. 

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι το ίδιο για όλες τις 
κάρτες. Επιτρέπει την μεταβολή της ευαισθησίας της 
ζώνης, του κέρδους, του αριθμού των παλμών μετά 
τον οποίο πρέπει να λάβει χώρα ο συναγερμός, να 
τροποποιήσει κατά βούληση τιςτιμές των αλγορίθμων
απομάκρυνσης ανεπιθύμητων σημάτων, τη δοκιμή 
των σημάτων εξόδου, την γραφική αναπαράσταση 
των σημάτων εισόδου. Όλες οι προγραμματισμένες 
τιμές είναι ανεξάρτητες, ανάζώνη.




