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Съдържание:  

Всички предлагани продукти отговарят на европейските норми 
и стандарти за надеждност и качество и са придружени със 
съответните сертификати. АНДИ предлага различни технологични 
решения съобразявайки се с особеностите и спецификата на всеки 
един обект и желанията на клиента. 

Дружеството има изградена дистрибуторска мрежа в цялата 
страна и собствени офиси в Пловдив, София, Варна, Бургас, Стара 
Загора, Велико Търново и Кърджали. 

АНДИ притежава сертификати за достъп до класифицирана 
информация ниво “СЕКРЕТНО” и е сред компаниите, одобрени за 
участие при изграждане на международни обекти на НАТО.

АНДИ е една от водещите компании на българския пазар в 
проектирането, изграждането и поддръжката на системи за сигурност, 
слаботокови и електроинсталации. 

Фирмата е изключителен представител за България на световно 
признати компании в областта на системите за сигурност като Sony 
Professional Solutions, Samsung, Fujinon, Avigilon, Tecnoalarm, Dahua, 
Foscam, Avision, SBI, Competition, Satel, Anson, Southwest Microwave, 
Job Detectomat, Xtralis, FirePro, Tyco и др. 

От края на 2010 г. АНДИ предлага продукти собствено производство, 
някои от които са NetCom Guard, SmartPark и GSM комуникатори. 

стр.  
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HDCVI
HDCVIHD видео сигнал

Аудио

Данни и PTZ контрол

Коаксиален 
кабел до 500м

HDCVI схема

HDCVI е нова технология разработена от Dahua, чрез която се 
предава висококачествен видеосигнал, аудио и данни по коаксиален 
кабел на дълги разстояния.

HD-CVI

PSS

PSS е безплатната версия на софтуера на Dahua, чрез която може да котролирате 
цялостно своите системи за видеонаблюдение.

PSS позволявa:
• Свързаност до 1000 камери, до 64 образа на 1 екран
• Поддържа цифрови записващи устройства, видео сървъри, IP камери, декодери и др. 
• PTZ контрол
• Двупосочен звуков сигнал
• Поддържа декодери и матрици за видео стена
• Алармени събития: сигнал от устройство, детекция на движение, загуба на 
видеосигнал, маскиране и др.

DMSS

DMSS е софтуера на Dahua, чрез който може да 
контролирате своите системи за видеонаблюдение 
през мобилно устройство.

Безплатните версии на софтуера са:
• iDMSS – за iOS
• gDMSS – за Android
• DMSS –  за Windows

DSS

DSS7016
Mрежови видeoрекордер (NVR) и център за контрол на видеонаблюдението 
– Intel core процесор, 8GB DDR3 RAM, LCD дисплей, показващ статус и 
настройки, 1 основен HDD и 15 HDD за запис (всеки до 4TB), Raid функция - Sin-
gle, Raid0, Raid1, Raid5. 4 1000Mbps Ethernet порта, 4 USB и 1 RS232 COM порта, 
поддържа GIS map (Google, RasterMap) карти,  E-map поддържа до 200 канала 
на 1 екран, ONVIF, вградена отворена SDK платформа, максимум: 2000 канала, 
500 устройства, 10 000 акаунта и 1000 онлайн потрбителя, 1000 алармени 
канала в секунда, oт 10W до 200W консумация при запълнени всички слотове за 
HDD.                                                                     

DSS4004
Mрежови видeoрекордер (NVR) и център за контрол на 
видеонаблюдението за до 500 камери с 64bit 4 ядрен CPU, 4GB RAM, 4 
бр. 100/1000Mbps Ethernet порта, 1 RS232, 1 RS485, 4 USB порта, HDD – 
вграден 1ТВ, място за 2 HDD 3.5“ или 4 HDD 2.5“, 2 HDMI изхода и 1 VGA, 
вградена отворена SDK платформа, до 300Mbps входящ и до 300Mbps 
изходящ трафик, до 100Mbps скорост на запис, размер 440х43.65х398.7мм, 
240V, 50W.                                                      

HDCVI характеристики:
• Предаване по коаксиален кабел на видео с HD и 
FULL HD качество, данни и двупосочно аудио. 
• Дистанционно настройване на камери чрез OSD 
меню или PSS.
• Дистанционен контрол на PTZ камери.
• Сигналът запазва пълното си качество на 500м при 
HD и 300м при FULL HD без усилватели.
• Ефикасен начин за осъвременяване на вече 
изградена система с коаксиален кабел.
• Пренос на сигнал без закъснение и наблюдение в 
реално време.



2.4МР HDCVI КАМЕРИ

HDCVI  Решения  за  Видеонаблюдение  

HAC-HFW2220R-Z
• 2.4 MP Gen II HD-CVI 
• 1/2.8 ” CMOS Exmor 
сензор, 0.01 Lux в цветен 
режим, 0 Lux (IR on)

•  1920x1080 с 25кад/сек, 
1280х720 с 50кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Моторизиран 2.7-12мм 
обектив

•  Интелигентен IR до 30м, 
True Day&Night

•  3D-DNR, BLC, AES, 
AGC, 1984х1225 
ефективни пиксела,, 
настройка по 
коаксиален кабел, 
превключване на 
HDCVI/ стандартен 
видеоизход

•  IP66 oт -300С до +600С
•  12VDC, 3.5W

HAC-HDBW-2220R-Z
• 2.4 MP Gen II HD-CVI 
• 1/2.8 ” CMOS Exmor 
сензор, 0.01 Lux в цветен 
режим, 0 Lux (IR on)

•  1920x1080 с 25кад/сек, 
1280х720 с 50кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Моторизиран 2.7-12мм 
обектив

•  Интелигентен IR до 30м, 
True Day&Night

•  3D-DNR, BLC, AES, 
AGC, 1984х1225 
ефективни пиксела,, 
настройка по 
коаксиален кабел, 
превключване на 
HDCVI/ стандартен 
видеоизход

•  IP66 oт -300С до +600С
•  12VDC, 3.5W

 
HAC-HFW2220S
• 2.4 MP Gen II HD-CVI 
• 1/2.8 ” CMOS Exmor 
сензор, 0.01 Lux в цветен 
режим, 0 Lux (IR on)

•  1920x1080 с 25кад/сек, 
1280х720 с 50кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Обектив 3.6мм
•  Интелигентен IR до 20м, 
True Day&Night

•  3D-DNR, BLC, 
D-WDR, AES, AGC, 
AWB, настройка по 
коаксиален кабел, 
превключване на 
HDCVI/ стандартен 
видеоизход

•  IP66 oт -300С до +600С
•  12VDC, 3.5W

HAC-HDW2220М
• 2.4 MP Gen II HD-CVI 
• 1/2.8 ” CMOS Exmor 
сензор, 0.01 Lux в цветен 
режим, 0 Lux (IR on)

•  1920x1080 с 25кад/сек, 
1280х720 с 50кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Обектив 3.6мм
•  Интелигентен IR до 20м, 
True Day&Night

•  3D-DNR, BLC, 
D-WDR, AES, AGC, 
AWB, настройка по 
коаксиален кабел, 
превключване на 
HDCVI/ стандартен 
видеоизход

•  IP66 oт -300С до +600С
•  12VDC, 3.5W

2 МР HDCVI КАМЕРИ

SD59230-HC
• 2 MP HD-CVI 
• 1/2.8” CMOS Exmor 
сензор, 0.05 Lux в цветен 
режим, 0.005 Lux в ч/б

•  1920x1080 с 25кад/сек, 
1280х720 с 50кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  30х оптично увеличение, 
16x цифрово увеличение

•  True Day&Night, IR 100m
•  Маскиране на 24 зони

•  Pan 360о, Tilt от -15 
до +90о, 255 Preset 
позиции, управление 
по коаксиален кабел 
или RS-485,  BLC, HLC, 
D-WDR, ATW, AGC, 3D-
DNR, 2 алармени входа 
и 1 изход, 1 аудио вход

•  IP66, термостатиран 
кожух с вентилатор, 
отопление и стойка

•  24VAC, 25W

HAC-HDW1200R-VF
• 2 MP HD-CVI 
• 1/2.7” CMOS ензор,    
0.01 Lux в цветен режим, 
0 Lux (IR on)

•  1930х1088 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Интелигентен IR до 30м, 
True Day&Night

•  Варифокален 2.7-12мм 
обектив

•  2D-DNR, AES, AGC, 
AWB, настройка по 
коаксиален кабел

•  IP67 oт -300С до +600С
•  12VDC, 3.8W

SD42212I-HC
• 2 MP HD-CVI 
• 1/2.8” CMOS Exmor 
сензор, 0.05 Lux в цветен 
режим, 0.005 Lux в ч/б

•  1920x1080 с 25кад/сек, 
1280х720 с 50кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  12х оптично увеличение
•  True Day&Night
•  Маскиране на 24 зони

•  Pan 360о, Tilt от -2 
до +90о, 255 Preset 
позиции, управление 
по коаксиален кабел 
или RS-485,  BLC, HLC, 
D-WDR, ATW, AGC, 3D-
DNR, 2 алармени входа 
и 1 изход, 1 аудио вход

•  -100С до +500С
•  24VAC, 10 W

2 МР HDCVI КАМЕРИ

SD63230I-HC
• 2 MP HD-CVI 
• 1/2.8” CMOS Exmor 
сензор, 0.05 Lux в цветен 
режим, 0.005 Lux в ч/б

•  1920x1080 с 25кад/сек, 
1280х720 с 50кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  30х оптично увеличение, 
16x цифрово увеличение

•  True Day&Night
•  Маскиране на 24 зони

•  Pan 360о, Tilt от -15 
до +90о, 255 Preset 
позиции, управление 
по коаксиален кабел 
или RS-485,  BLC, HLC, 
D-WDR, ATW, AGC, 3D-
DNR, 2 алармени входа 
и 1 изход, 1 аудио вход

•  IP66, термостатиран 
кожух с вентилатор, 
отопление и стойка

•  24VAC, 25W

HAC-HFW2220D 
• 2 MP HD-CVI 
• 1/3 ” CMOS сензор,    
0.05 Lux в цветен режим, 
0 Lux (IR on)

•  1920x1080 с 25кад/сек, 
1280х720 с 50кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Обектив 8мм

•  Интелигентен IR до 
50м, True Day&Night

•  3D-DNR, BLC, 
D-WDR, AES, AGC, 
AWB, настройка по 
коаксиален кабел

•  Стойка
•  IP66 oт -300С до +600С
•  12VDC, 8W

HAC-HFW1200R
• 2 MP HD-CVI 
• 1/2.7” CMOS ензор,    
0.01 Lux в цветен режим, 
0 Lux (IR on)

•  1930х1088 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Обектив 3.6мм

•  Интелигентен IR до 
20м, True Day&Night

•  2D-DNR, AES, AGC, 
AWB, настройка по 
коаксиален кабел

•  IP67 oт -300С до +600С
•  12VDC, 3.5W

HAC-HDW1200R
• 2 MP HD-CVI 
• 1/2.7” CMOS ензор,    
0.01 Lux в цветен режим, 
0 Lux (IR on)

•  1930х1088 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Обектив 3.6мм

•  Интелигентен IR до 
20м, True Day&Night

•  2D-DNR, AES, AGC, 
AWB, настройка по 
коаксиален кабел

•  IP67 oт -300С до +600С
•  12VDC, 3.5W
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HDCVI  Решения  за  Видеонаблюдение  

1.4МР HDCVI КАМЕРИ

HAC-HFW2120R-Z
• 1.4 MP Gen II HD-CVI
• 1/3” CMOS Exmor сензор,
0.01 Lux в цветен режим,
0 Lux (IR on)
• 1305х1049 ефективни
пиксела, 50/25 кад/сек
некомпресиран сигнал
• Моторизиран 2.7-12мм
обектив
• Интелигентен IR до 30м,
True Day&Night

• 3D-DNR, BLC, AES,
AGC, 1305х1049
ефективни пиксела,,
настройка по
коаксиален кабел,
превключване на
HDCVI/ стандартен
видеоизход
• IP66 oт -300С до +600С
• 12VDC, 3.5W

HAC-HDBW2120R-Z
• 1.4 MP Gen II HD-CVI
• 1/3” CMOS Exmor сензор,
0.01 Lux в цветен режим,
0 Lux (IR on)
• 1305х1049 ефективни
пиксела, 50/25 кад/сек
некомпресиран сигнал
• Моторизиран 2.7-12мм
обектив
• Интелигентен IR до 30м,
True Day&Night

• 3D-DNR, BLC, AES,
AGC, 1305х1049
ефективни пиксела,
настройка по
коаксиален кабел,
превключване на
HDCVI/ стандартен
видеоизход
• IP66 oт -300С до +600С
• 12VDC, 3.5W

 
HAC-HFW2120S 
• 1.4 MP Gen II HD-CVI
• 1/3 ” CMOS Exmor
сензор, 0.01 Lux в цветен
режим, 0 Lux (IR on)
• 1305х1049 ефективни
пиксела, 50/25 кад/сек
некомпресиран сигнал
• Обектив 3.6мм
• Интелигентен IR до 30м,
True Day&Night

• 3D-DNR, BLC,
D-WDR, AES, AGC,
AWB, настройка по
коаксиален кабел,
превключване на
HDCVI/ стандартен
видеоизход
• IP67 oт -300С до +600С
• 12VDC, 4.7W

HAC-HFW2120D-B
• 1.4 MP Gen II HD-CVI
• 1/3 ” CMOS Exmor
сензор, 0.01 Lux в цветен
режим, 0 Lux (IR on)
• 1305х1049 ефективни
пиксела, 50/25 кад/сек
некомпресиран сигнал
• Обектив 8мм
• Интелигентен IR до 80м,
True Day&Night

• 3D-DNR, BLC,
D-WDR, AES, AGC,
AWB, настройка по
коаксиален кабел,
превключване на
HDCVI/ стандартен
видеоизход
• IP66 oт -300С до +600С
• 12VDC, 4.7W

1 МР HDCVI КАМЕРИ

SD59120I-HC
• 1 МР HD-CVI
• 1/3” Exmor CMOS сензор,
0.05 Lux в цветен режим,
0.005 Lux в ч/б режим,
0 Lux (IR on)
• 1280х960 с 50кад/сек
некомпресиран сигнал
• 20х оптично увеличение
• IR до 100м, True Day&Night
• Pan 3600, Tilt от -15 до
+900, 255 Preset позиции,

RS-485, BLC, HLC,
DWDR, ATW, AGC,
2D/3D DNR, маскиране
на 24 зони
• 2 алармени входа и 1
изход, 1 аудио вход
• IP66, термостатиран
кожух, отопление и
стойка
• 24VAC, 25W

HAC-HFW1100R-VF
• 1 MP HD-CVI
• 1/2.9” CMOS сензор, 0.01
Lux в цветен режим, 0 Lux
(IR on)
• 1280х720 с 25кад/сек
некомпресиран сигнал
• Варифокален обектив
2.7-12мм
• Интелигентен IR до 30м,
True Day&Night

• 3D-DNR, BLC, AES,
AGC, AWB, настройка
по коаксиален кабел,
превключване на
HDCDVI/ стандартен
видеоизход
• IP66 oт -300С до +600С
• 12VDC, 4W

HAC-HF3101P
• 1.3 MP HD-CVI
• 1/3 ” CMOS сензор,
0.01 Lux в цветен режим,
0,001 Lux в черно-бял
• 1280х960 ефективни
пиксела, 50/25 кад/сек
некомпресиран сигнал
• Управление на
автоирисен обектив
• True Day&Night
• WDR 120dB

• 3D-DNR, BLC, AES,
AGC, AWB, OSD
menu, настройка по
коаксиален кабел,
превключване на
HDCVI/ стандартен
видеоизход
• Вход за микрофон
• IP66 oт -300С до +600С
• 12VDC, 3.5W

1.3 МР HDCVI КАМЕРИ

SD50120-HC
• 1 МР HD-CVI
• 1/3” Exmor CMOS сензор,
0.05 Lux в цветен режим,
0.005 Lux в ч/б режим
• 1280х960 с 50кад/сек
некомпресиран сигнал
• 20х оптично увеличение
• Pan 3600, Tilt от -15 до
+900, 255 Preset позиции,
RS-485, BLC, HLC,

DWDR, ATW, AGC,
2D/3D DNR, маскиране
на 24 зони
• 2 алармени входа и 1
изход, 1 аудио вход
• IP67, IK10,
термостатиран кожух,
отопление и стойка
• 24VAC, 19W

HAC-HFW1100D-B 
• 1 MP HD-CVI
• 1/3” CMOS сензор,
0.01 Lux в цветен
режим, 0 Lux(IR on)
• 1280х960 ефективни
пиксела, 50/25 кад/сек
некомпресиран сигнал
• Обектив 8мм
• Интелигентен IR до
50м, True Day&Night

• 3D-DNR, AES, AGC,
AWB, настройка по
коаксиален кабел,
превключване на
HDCDVI/стандартен
видеоизход
• IP66 oт -300С до +600С
• 12VDC, 7.7W

HAC-HDW1100R
• 1 MP HD-CVI
• 1/2.9” CMOS сензор,
0.05 Lux в цветен
режим, 0 Lux (IR on)
• 1280х720 с 25кад/сек
некомпресиран сигнал
• Обектив 3.6мм
• Интелигентен IR до
20м, True Day&Night

• 3D-DNR, BLC,
D-WDR, AES, AGC,
AWB, настройка по
коаксиален кабел,
превключване на
HDCDVI/стандартен
видеоизход
• IP66 oт -300С до +600С
• 12VDC, 3.5W

HAC-HDW2120М
• 1.4 MP Gen II HD-CVI
• 1/3 ” CMOS Exmor
сензор, 0.01 Lux в цветен
режим, 0 Lux (IR on)
• 1305х1049 ефективни
пиксела, 50/25 кад/сек
некомпресиран сигнал
• Обектив 3.6мм
• Интелигентен IR до 20м,
True Day&Night

• 3D-DNR, BLC,
D-WDR, AES, AGC,
AWB, настройка по
коаксиален кабел,
превключване на
HDCVI/ стандартен
видеоизход
• IP66 oт -300С до +600С
• 12VDC, 3.5W

SD42112I-HC
• 1 MP HD-CVI
• 1/3” CMOS Exmor сензор,
0.05 Lux в цветен режим,
0.005 Lux в ч/б
• 1280х720 с 50кад/сек
некомпресиран сигнал
• 12х оптично увеличение
• True Day&Night
• Маскиране на 24 зони

• Pan 360о, Tilt от -2
до +90о, 255 Preset
позиции, управление
по коаксиален кабел
или RS-485, BLC, HLC,
D-WDR, ATW, AGC, 3D-
DNR, 2 алармени входа

и 1 изход, 1 аудио вход
• -100С до +500С
• 24VAC, 10 W

HAC-HDW1100R-VF
• 1 MP HD-CVI
• 1/2.7” CMOS сензор,
0.01 Lux в цветен
режим, 0 Lux(IR on)
• 1280х720 с 25кад/сек
некомпресиран сигнал
• Варифокален обектив
2.7-12мм
• Интелигентен IR до
30м, True Day&Night

• 2D-DNR, AES, AGC,
AWB, настройка по
коаксиален кабел,
превключване на
HDCDVI/стандартен
видеоизход
• IP67 oт -300С до +600С
• 12VDC, 2.8W
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HDCVI  Решения  за  Видеонаблюдение  

1 МР HDCVI КАМЕРИ

HAC-HFW-1100R
• 1 MP HD-CVI 
• 1/2.9” CMOS сензор, 0.01 
Lux в цветен режим, 0 Lux 
(IR on)

•  1280х720 с 25кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Обектив 3.6мм
•  Интелигентен IR до 20м, 
True Day&Night

•  3D-DNR, BLC, 
D-WDR, AES, AGC, 
AWB, настройка по 
коаксиален кабел, 
превключване на 
HDCDVI/ стандартен 
видеоизход

•  IP66 oт -300С до +600С
•  12VDC, 3.5W

HAC-HDW1000R
• 1 MP HD-CVI 
• CMOS сензор, 0.01 Lux 
в цветен режим, 0 Lux 
(IR on)

•  1280х720 с 25кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Обектив 3.6мм
•  Интелигентен IR до 15м, 
True Day&Night

•  2D-DNR, AES, 
настройка по 
коаксиален кабел, 
превключване на 
HDCDVI/ стандартен 
видеоизход

•  -300С до +600С
•  12VDC, 2.5W

HDCVI КАМЕРИ AVISION

AVS-CVI-F220VF
• 2 MP HD-CVI 
• 1/2.7” CMOS сензор,    
0.05 Lux в цветен режим, 
0 Lux (IR on)

•  1920х1080 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Интелигентен IR до 60м, 
True Day&Night

•  Варифокален 2.8-12мм 
обектив

•  Превключваем CVI/
аналогов изход

•  2D-DNR, BLC, AES, 
AGC, AWB, настройка 
по коаксиален кабел

•  IP66 oт -100С до +550С
•  12VDC, 6W

AVS-CVI-Y220VF
• 2 MP HD-CVI 
• 1/2.7” CMOS сензор,    
0.05 Lux в цветен режим, 
0 Lux (IR on)

•  1920х1080 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Интелигентен IR до 30м, 
True Day&Night

•  Варифокален 2.8-12мм 
обектив

•  Превключваем CVI/
аналогов изход

•  2D-DNR, BLC, AES, 
AGC, AWB, настройка 
по коаксиален кабел

•  IP66 oт -100С до +550С
•  12VDC, 6W

AVS-CVI-D220VF
• 2 MP HD-CVI 
• 1/2.7” CMOS сензор,    
0.05 Lux в цветен режим

•  1920х1080 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Варифокален 2.8-12мм 
обектив

•  Превключваем CVI/
аналогов изход

•  2D-DNR, BLC, AES, 
AGC, AWB, настройка 
по коаксиален кабел

•  От -100С до +550С
•  12VDC, 2W

HAC-HUM3100B
• 1 MP HD-CVI мини
• 1/2.9” CMOS сензор, 
0.01 Lux в цветен 
режим, 0 Lux(IR on)

•  1280х720 с 25кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Обектив 3.6мм pin hole
•  Размери 30х30х19мм

•  2D-DNR, AES, 
настройка по 
коаксиален кабел, 
превключване на 
HDCDVI/стандартен 
видеоизход

•  12VDC, 3.5W

HAC-HDW1000R
• 1 MP HD-CVI 
• CMOS сензор, 0.01 Lux 
в цветен режим, 0 Lux 
(IR on)

•  1280х720 с 25кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Обектив 3.6мм
•  Интелигентен IR до 15м, 
True Day&Night

•  2D-DNR, AES, 
настройка по 
коаксиален кабел, 
превключване на 
HDCDVI/ стандартен 
видеоизход

•  IP66 oт -300С до +600С
•  12VDC, 2.5W

AVS-CVI-F220
• 2 MP HD-CVI 
• 1/2.7” CMOS сензор,    
0.05 Lux в цветен режим, 
0 Lux (IR on)

•  1920х1080 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Интелигентен IR до 20м, 
True Day&Night

•  Обектив 3.6мм
•  Превключваем CVI/
аналогов изход

•  2D-DNR, BLC, AES, 
AGC, AWB, настройка 
по коаксиален кабел

•  IP66 oт -100С до +550С
•  12VDC, 6W

AVS-CVI-Y220
• 2 MP HD-CVI 
• 1/2.7” CMOS сензор,    
0.05 Lux в цветен режим, 
0 Lux (IR on)

•  1920х1080 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Интелигентен IR до 20м, 
True Day&Night

•  Обектив 3.6мм
•  Превключваем CVI/
аналогов изход

•  2D-DNR, BLC, AES, 
AGC, AWB, настройка 
по коаксиален кабел

•  IP66 oт -100С до +550С
•  12VDC, 4.8W

AVS-CVI-F210VF
• 1 MP HD-CVI 
• 1/3” CMOS сензор,     
0.05 Lux в цветен режим, 
0 Lux (IR on)

•  1280х720 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Интелигентен IR до 40м, 
True Day&Night

•  Варифокален 2.8-12мм 
обектив

•  AES, AGC, AWB, 
настройка по 
коаксиален кабел

•  IP66 oт -100С до +550С
•  12VDC, 5.5W

AVS-CVI-Y210VF
• 1 MP HD-CVI 
• 1/3” CMOS сензор,     
0.01 Lux в цветен режим, 
0 Lux (IR on)

•  1280х720 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Интелигентен IR до 30м, 
True Day&Night

•  Варифокален 2.8-12мм 
обектив

•  AES, AGC, AWB, 
настройка по 
коаксиален кабел

•  IP65 oт -100С до +550С
•  12VDC, 4.8W

AVS-CVI-D210VF
• 1 MP HD-CVI 
• 1/3” CMOS сензор,     
0.05 Lux в цветен режим

•  1280х720 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Варифокален 2.8-12мм 
обектив

•  AES, AGC, AWB, 
настройка по 
коаксиален кабел

•  От -100С до +550С
•  12VDC, 2W

AVS-CVI-D210
• 1 MP HD-CVI 
• 1/3” CMOS сензор,     
0.05 Lux в цветен режим

•  1280х720 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Обектив 3.6мм

•  AES, AGC, AWB, 
настройка по 
коаксиален кабел

•  От -100С до +550С
•  12VDC, 2W

AVS-CVI-P220
• 2 MP HD-CVI Pinhole
• 1/2.9” CMOS сензор,    
0.05 Lux в цветен режим

•  1984х1105 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Pinhole обектив 3.7мм

•  Превключваем CVI/
аналогов изход

•  2D-DNR, BLC, AES, 
AGC, AWB, настройка 
по коаксиален кабел

•  т -100С до +550С
•  12VDC, 0.8W

AVS-CVI-М210
• 1 MP HD-CVI в PIR
• 1/2.9” CMOS сензор,     
0.05 Lux в цветен режим

•  1280х720 ефективни 
пиксела, 25 кад/сек 
некомпресиран сигнал

•  Обектив 3.7мм

•  2D-DNR, BLC, AES, 
AGC, AWB, настройка 
по коаксиален кабел

•  От -100С до +550С
•  12VDC, 0.7W
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 HCVR4104С-S2
 4-канален Tribrid HCVR, 100 кад/сек запис при 720р, 3 
режима на работа - режим 1: 4 HDCVI или аналогови 
камери; режим 2: 3 HDCVI или аналогови камери + 1 
IP камера; режим 3: 2 HDCVI или аналогови камери + 
2 IP камери

 HCVR4108С-S2
 8-канален Tribrid HCVR, 109 кад/сек запис при 720р 
(1*720p на 25 кад/сек +7 на 12 кад/сек) и 200 при 
960H,  3 режима на работа - режим 1: 8 HDCVI или 
аналогови камери; режим 2: 7 HDCVI или аналогови 
камери + 1 IP камера; режим 3: 6 HDCVI или 
аналогови камери + 2 IP камери

 HCVR4116HS-S2
 16-канален Tribrid HCVR, 205 кад/сек запис при 720р 
(1*720p на 25 кад/сек +15 на 12 кад/сек) и 400 при 
960H, 3 режима на работа - режим 1: 16 HDCVI или 
аналогови камери; режим 2: 15 HDCVI или аналогови 
камери + 1 IP камера; режим 3: 14 HDCVI или 
аналогови камери + 2 IP камери

Общи характеристики:
 H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 4TB), 1 VGA и  
HDMI изходи, 1 аудио вход/ 1 изход, RS485, 2 USB

 Oграничение за IP камери – 1080р и до 4096 kbs на 
IP камера

 HCVR4104HE-S2
 4-канален Tribrid HCVR, 100 кад/сек запис при 
1280x720, 3 режима на работа: режим 1: 4 HDCVI 
или аналогови камери; режим 2: – 3 HDCVI или 
аналогови камери + 1 IP камера; режим 3: 2 HDCVI 
или аналогови камери + 2 IP камери; 4 алармени 
входа/3 изхода

 
 HCVR4108HE-S2
 8-канален Tribrid HCVR, 109 кад/сек запис при 
1280x720 (1*720p на 25 кад/сек +7 на 12 кад/сек) 
и 200 при 960H, 3 режима на работа: режим 1: 8 
HDCVI или аналогови камери; режим 2: 7 HDCVI или 
аналогови камери + 1 IP камера; режим 3: 6 HDCVI 
или аналогови камери + 2 IP камери; 8 алармени 
входа/3 изхода 

 
 HCVR4116HE-S2
 16-канален Tribrid HCVR, 400 кад/сек запис до 
1280x720, (1*720p на 25 кад/сек +15 на 12 кад/сек) 
и 400 при 960H, 3 режима на работа: режим 1: 16 
HDCVI или аналогови камери; режим 2: 15 HDCVI 
или аналогови + 1 IP камера; режим 3: 14 HDCVI или 
аналогови + 2 IP камери; 16 алармени входа/3 изхода

Общи характеристики:
 H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 4TB), 1 VGA и  
HDMI изходи, 4 аудио входа/ 1 изход, RS485, 2 USB, 
oграничение за IP камери – 1080р и до 4096 kbs на 
IP камера

HCVR

 HCVR7104C-S2
 4-канален Tribrid HCVR, 100 кад/сек запис при 
1920x1080, 3 режима на работа: режим 1: 4 HDCVI 
или аналогови камери; режим 2: 3 HDCVI или 
аналогови камери + 1 IP камера; режим 3: 2 HDCVI 
или аналогови камери + 2 IP камери

  HCVR7108Н-S2
  8-канален Tribrid HCVR, 200 кад/сек запис при 
1920x1080 или 720р, 3 режима на работа: режим 1: 8 
HDCVI или аналогови камери; режим 2: 7 HDCVI или 
аналогови камери + 1 IP камера; режим 3: 6 HDCVI 
или аналогови камери + 2 IP камери

Общи характеристики:
  H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 4TB), 1 VGA и  
HDMI изходи, 1 аудио вход/ 1 изход, RS485, 2 USB

 Oграничение за IP камери – 1080р и до 4096 kbs на IP 
камера

  HCVR5208A-S2
  8-канален Tribrid HCVR, 200 кад/сек запис до 
1280x720, 100 кад/сек запис при 1920x1080, 3 режима 
на работа: режим 1: 8 HDCVI или аналогови камери; 
режим 2: 7 HDCVI или аналогови камери + 1 IP камера; 
режим 3: 6 HDCVI или аналогови камери + 2 IP камери; 
8 алармени входа/3 изхода

 
 HCVR5216A-S2
 16-канален Tribrid HCVR, 400 кад/сек запис до 
1280x720, 200 кад/сек запис при 1920x1080, 3 режима 
на работа: режим 1: 16 HDCVI или аналогови камери; 
режим 2: 15 HDCVI или аналогови + 1 IP камера; 
режим 3: 14 HDCVI или аналогови + 2 IP камери; 16 
алармени входа/3 изхода

Общи характеристики:
 H.264 компресия, 2 SATA HDD (до 8TB), ограничение 
за IP камери – 1080р и до 4096 kbs на IP камера, 1 
VGA и HDMI изходи, 4 аудио входа / 1 изход

 HCVR5104H-S2
 4-канален Tribrid HCVR, 100 кад/сек запис до 
1280x720, 50 кад/сек запис при 1920x1080, 3 режима 
на работа: режим 1: – 4 HDCVI или аналогови камери; 
режим 2: – 3 HDCVI или аналогови камери + 1 IP 
камера; режим 3: 2 HDCVI или аналогови камери + 2 
IP камери 

 
 HCVR5108H-S2
 8-канален Tribrid HCVR, 200 кад/сек запис при 
1280x720, 100 кад/сек запис при 1920x1080, 3 режима 
на работа: режим 1: 8 HDCVI или аналогови камери; 
режим 2: 7 HDCVI или аналогови камери + 1 IP 
камера; режим 3: 6 HDCVI или аналогови камери + 2 
IP камери 

 
 HCVR5116H-S2
 16-канален Tribrid HCVR, 400 кад/сек запис до 
1280x720, 200 кад/сек запис при 1920x1080, 3 режима 
на работа: режим 1: 16 HDCVI или аналогови камери; 
режим 2: 15 HDCVI или аналогови + 1 IP камера; 
режим 3: 14 HDCVI или аналогови + 2 IP камери

Общи характеристики:
 H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 4TB),
1 VGA и  HDMI изходи, 1 аудио вход/ 1 изход, RS485, 2 
USB, oграничение за IP камери – 1080р и до 4096 kbs 
на IP камера

 HCVR7204A-V2
 4-канален Tribrid HCVR, 100 кад/сек дисплей и запис 
при 1920x1080, 3 режима на работа: режим 1: 4 
HDCVI или аналогови камери; режим 2: 3 HDCVI или 
аналогови камери + 1 IP камера; режим 3: 2 HDCVI 
или аналогови камери + 2 IP камери; 4 алармени 
входа/3 изхода

  HCVR7208A-S2
  8-канален Tribrid HCVR, 200 кад/сек запис при 
1920x1080 или 720р, 3 режима на работа: режим 1: 8 
HDCVI или аналогови камери; режим 2: 7 HDCVI или 
аналогови камери + 1 IP камера; режим 3: 6 HDCVI 
или аналогови камери + 2 IP камери; 8 алармени 
входа/3 изхода

Общи характеристики:
  H.264 компресия, 2 SATA HDD (до 8TB), 1 VGA и  
HDMI изходи, 4 аудио входа/ 1 изход, RS485, 2 USB

 Oграничение за IP камери – 1080р и до 4096 kbs на IP 
камера

 HCVR4232AN-S2
 32-канален Tribrid HCVR, 800 кад/сек запис до 
1280x720, 3 режима на работа: режим 1: 32 HDCVI или 
аналогови камери; режим 2: 30 HDCVI или аналогови + 
2 IP камера 1080p; режим 3: 28 HDCVI или аналогови 
+ 4 IP камери 720p, H.264 компресия, 2 SATA HDD (до 
8TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход/ 1 изход, 
RS485, режими на запис – постоянен, при детекция на 
движение, пред и след алармен запис, наблюдение 
през мобилен телефон, вграден Web server, IP/TCP, 
CMS, 2 USB, управление с мишка, DC12V/2A, 15W

iHCVR

 DH-iHCVR5104H-F
 4-канален Hybrid i-HCVR, 1 канал с интелигентна 
детекция на лица, 100 кад/сек запис при 1280x720, 
наблюдение на живо с 1080р, 3 режима на работа: 
режим 1: 4 HDCVI камери; режим 2: 3 HDCVI камери + 
1 IP камера; режим 3: 2 HDCVI камери + 2 IP камери, 
ограничение за IP камери – 720р и до 4096 kbs на IP 
камера; H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 4TB), 1 
VGA и HDMI изходи, 1 аудиовход / изход, наблюдение 
през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android), вграден 
Web server, IP/TCP, CMS, 2 USB, RS485, управление с 
мишка и IR дистанционно, DC12V/2A, 10W
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PFA121
• Водоустойчива разпределителна кутия за 
външен монтаж на камери

• IP66, тегло: 0.5 кг.; товар до 3 кг.
• Материал: aлуминий
• Размер – 134x134х55мм

PFA122
• Водоустойчива разпределителна кутия за 
външен монтаж на камери

• IP66, тегло: 0.5 кг.; товар до 3 кг.
• Материал: aлуминий
• Размер – 134x134х55мм

PFA123
• Водоустойчива разпределителна кутия за 
външен монтаж на камери

• IP66, тегло: 0.6 кг.; товар до 3 кг.
• Материал: aлуминий
• Размер – 134x134х51мм

PFA130
• Разпределителна кутия за монтаж на 
камери

• Тегло: 0.4 кг.; товар до 3 кг.
• Материал: aлуминий
• Размер – Ф138x42мм

PFA140
• Водоустойчива кутия-стойка за 
захранване за SD камери

• Тегло: 1.7 кг.; товар до 8 кг.
• Материал: aлуминий, стомана
• Размер – 297x248х107мм

PFA120
• Стойка-кутия за връзки за SD камери
• Тегло: 0.5 кг.; товар до 7 кг.
• Материал: aлуминий
• Размер – 115x160х37мм

PFA151
• Стойка за ъгъл
• Тегло: 1.7 кг.; товар до 10 кг.
• Материал: стомана
• Размер – 243x170х138мм

PFA140
• Стойка за стенен монтаж на куполни 
камери

• Тегло: 1 кг.; товар до 1 кг.
• Материал: aлуминий и ABS
• Размер – 160x120x74мм

ИНФРАЧЕРВЕНИ ПРОЖЕКТОРИ  

ИНФРАЧЕРВЕНИ ПРОЖЕКТОРИ
• Инфрачервено осветление от 30 до 150м
• Светлинен ъгъл от 15°, 30°, 45°, 90°, 160°
• За външен и вътрешен монтаж, IP65/66
• LED диоди 
• 12VDC, от 10W до 74W

ГРЪМОЗАЩИТИ И ИЗОЛАТОРИ 

 АНДИ предлага богата 
гама от гръмозащити и 
изолатори за защита по 
захранване, по коаксиален 
кабел, по LAN и по усукана 
двойка, с цел максимална 
гъвкавост при свързване на 
аналогови и IP камери.

NKB-1000 
Клавиатура за управление  управление на PTZ 
камери и записващи устройства DAHUA с 3D 
джойстик и LCD дисплей. Управление по LAN TCP/IP, 
RS232, RS485.

КЛАВИАТУРИ ТВЪРДИ ДИСКОВЕ 

 Анди предлага високо-качествени хард 
дискове на компаниите Western Digital 
и Toshiba от 500GB до 4ТВ.
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МОБИЛЕН HCVR

 MCVR5104
 • 4-канален мобилен хибриден цифров видеорекордер
 • 4 HDCVI или аналогови камери, 2 канала 1080р + 2 канала 720р, 100 кад/сек запис 
• Меню на български, 4 аудио входа, 7 алармени входа, 2 алармени изхода, 1  SATA (дo 2TB), VGA  и 
аналогов изход

• H.264 компресия 6 нива за настройка качеството на изображението, детекция на движение 
• 7 алармени входа, 2 алармени изхода 6 нива за настройка качеството на изображението
• Hаблюдение през мобилен телефон
• Слот за SD карта, 1 USB, вграден Web server, LAN, IP/TCP
• 9-36VDC, 15W, размери 200х178х50мм

Опции с WiFi, GPS или WCDMA (3G):
MCVR5104-G - с вграден GPS
MCVR5104-GC - с вграден GPS и WCDMA (3G)
MCVR5104-GCW - с вграден GPS, WCDMA (3G) и WiFi

АКСЕСОАРИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



Аксесоари  за  видеонаблюдение

Активни видеотрансмитери и видеоприемници,  
пасивни видеотрансивери (балуни), осигуряващи  
предаване на видео сигнали от 300 до 3600метра.  

ПРЕДАВАНЕ НА ВИДЕОСИГНАЛ 
ПО УСУКАНА ДВОЙКА  

ПРЕНОС НА ВИДЕОСИГНАЛ И ДАННИ 
ПО ОПТИЧЕН КАБЕЛ  

EB-DV1010
 Комплект приемник и предавател за 
пренос на 1 видеосигнал и един канал 
данни RS-485 (за управление на PTZ 
камери) по едно оптично влакно (sin-
glemode), до 40 км, SC конектор, с 
включено захранване (звук, управляеми 
изходи, телефон-опции).

EB-DV4010
 Комплект приемник и предавател за 
пренос на 4 видеосигнала и един канал 
данни RS-485 (за управление на PTZ 
камери) по едно оптично влакно (sin-
glemode), до 40 км, SC конектор, с 
включено захранване (звук, управляеми 
изходи, телефон-опции).

EB-DV8010
 Комплект приемник и предавател за 
пренос на 8 видеосигнала и един канал 
данни RS-485 (за управление на PTZ 
камери) по едно оптично влакно (sin-
glemode), до 40 км, SC конектор, с 
включено захранване (звук, управляеми 
изходи, телефон-опции).

• Захранващи 
блокове: 
W12VDC 8P/4A 
W12VDC 4P/5A 
W12VDC 9P/10A 
W12VDC1P3.5AB 
STD-0312S
XED-1212S
XED-2013S

XED-3013S  
XED-6012T
XED-10012T 
STD-6012TA 
STD-2024S 
STD-3024S 
XED-5013
XED-8013  

ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ

Анди предлага различни типове 
обективи на  FUJINON. Всеки от тях има 
следните общи характеристики: DC Drive, 
асферичен и ND филтър за  работа с 
високочувствителни камери. 
Предлагани модели: 
• 1/3”, 1.4–3.1мм, F 1.4, Fish-Eye 
• 1/3”, 2.5–6мм, F 1.2 
• 1/3”, 2.7–13.5мм, F1.3, Day&Night 
• 1/3”, 2.8–8.0мм, F 0.95 
• 1/3”, 3.0–8.0мм, F 0.95 
• 1/3”, 2.9–8мм, F 0.95, Day&Night 
• 1/3”, 5–50мм, F 1.3 
• 1/3”, 5–50мм, F 1.6, Day&Night 
• 1/2”, 3.6–18мм, F 1.8, Day&Night 
• 1/2”, 7–70мм, F 1.8  

CCTV ОБЕКТИВИ

• Обективи с фиксирана бленда 
• Обективи с автоматична и 
ръчна бленда
• Варифокални oбективи 
• Моторизирани Zoom обективи  

ОБЕКТИВИ FUJINON – FUJIFILM JAPAN 
С АВТОМАТИЧЕН И РЪЧЕН ИРИС  

• Видео и аудио превключватели 
• Видеоразпределители 1 вход / 4(8) изхода 
• Системи за безжично предаване на сигнала 
• Стойки за вътрешен и външен монтаж 
• Кожуси за камери с вентилатор, отопление,
  инфрачервено осветление, скрито
  окабеляване в стойката
• Микрофони  

ПЕРИФЕРИЯ 

FWL-43X8370C 
43” LED 4K цветен монитор, резолюция 
3840х2160, ъгъл на виждане 178°, 4 HDMI 
вход+аудио, 1 композитни видео входa, 
1 RGB/HD15 вход, аудио изходи (L/R) за 
високоговорители 10W+10W, RJ45, RS-
232C, 1 аналогов аудио изход (L/R), LAN, 
Wi-Fi, 220VAC, 72W. 

FWL-48W705C
48” LED 1080p Full HD цветен монитор, 
резолюция 1920х1080, ъгъл на виждане 
178°, 4 HDMI входa+аудио, 1 композитни 
видео входa, 1 RGB/HD15 вход, аудио 
изходи (L/R) за високоговорители 
10W+10W, RJ45, RS-232C, 1 аналогов 
аудио изход (L/R), LAN, Wi-Fi, 220VAC, 
46W. 

FWL-40W705C
40” LED 1080p Full HD цветен монитор, 
резолюция 1920х1080, ъгъл на виждане 
178°, 4 HDMI входa+аудио, 1 композитни 
видео входa , 1 RGB/HD15 вход, аудио 
изходи (L/R) за високоговорители 5W+5W, 
RJ45, RS-232C, 1 аналогов аудио изход 
(L/R), LAN, Wi-Fi, 220VAC, 44W. 

ЦВЕТНИ МОНИТОРИ SONY
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ЦВЕТНИ МОНИТОРИ LG 

LG 42LB561
42” (106.7cm) цветен монитор, резолюция 
- 1920x1080 яркост - 400cd/m2, Triple XD™ 
Engine, звук - 2x10W , ъгъл на видимост 178°, 
Цифров тунер, 1 - VGA, 2 - HDMI, 1 - TV, 1 - 
USB, 1 - RS-232C, 220VAC, 44W.

LG 27EA53VQ-P
27” (68.58cm) цветен монитор, резолюция 
- 1920x1080, яркост - 300cd/m2, ъгъл на 
видимост 178°, 1-HDMI, 1-DVI, 220VAC, 32W.

LG 22MP57VQ-P
21.5” (54.61cm) цветен монитор, резолюция 
- 1920x1080, яркост - 250cd/m2, ъгъл на 
видимост 178°, 1-HDMI, 1-VGA, 220VAC, 23W.

LG 22-M37A
21.5” (54.61cm) цветен монитор, резолюция 
- 1920x1080, време за реакция - 5ms, яркост 
- 200cd/m2, ъгъл на видимост H/V - 90/65°, 
1-VGA, 220VAC, 23W.

LG 19-M37A
18.5” (46.99cm) цветен монитор, резолюция 
- 1366x768, яркост - 200cd/m2, ъгъл на 
видимост H/ V - 90/65°, 1-VGA, 220VAC, 15W

SMT-4032 
40” LЕD цветен монитор, резолюция 
1920х1080, 120Hz, 16.7M цвята, яркост 
350cd, контраст 5000:1, опресняване на 
картината през 8ms, ъгъл на виждане 
178°,  HDMI,  DVI видео входове, 1-VGA, 
220VAC, 108W. 

SMT-3223 
32” LCD цветен монитор, резолюция 
1366х768, 60Hz PAL / NTSC, 16.7M 
цвята, размер на пиксела 0.294х0.294мм, 
яркост 300cd, контраст 1000:1, 
опресняване на картината през 8 ms, 
ъгъл на виждане 160°, 2 композитни 
видео входа, 1-VGA, 220VAC, 150W. 

SMT-2232 
22” LЕD цветен монитор, резолюция 
1920х1080, 75Hz PAL / NTSC, 16.7M 
цвята, яркост 250cd, контраст 1000:1, 
опресняване на картината през 5 ms, 
ъгъл на виждане 160°, 2 композитни 
видео входа, HDMI , VGA, 220VAC, 35W. 

ЦВЕТНИ МОНИТОРИ SAMSUNG 

Аксесоари  за  видеонаблюдение
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ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ПОНИЖЕНА ВИДИМОСТ  

SCB-9060
• Разстояние за откриване на 
автомобили до 1000м, на човек до 360м 
• Мicrobolometer IFOV сензор, 320(H)
x240(V) ефективни пиксели 8~14μm 
• Спектрален диапазон, мин. доловима 
температурна разлика 0.08° 
• 30 кад/сек, аналогов видеоизход 
• Обектив 14мм, зрителен ъгъл 30.1° 
• Цифрово увеличение (1.1 ~ 4X), sharp-
ness 6 нива 
• Екранно меню, 2D+3D шумов филтър 
с 4 нива 
• 1 алармен изход със задействане при 
детекция на температурна разлика 
• 2 нива на температура на обекта ниско 
(-40°C~150°C), високо (0°C~540° C) 
• IP66, работна температура от -30°C ~ 
+55°C 
• Протокол RS-485 (Samsung Techwin & 
Pelco-D), размери ø104x123х352mm 
• Захранване 24V AC, 50/60 Hz, 10.5W.

Термовизионни водоустойчиви камери за нощно виждане. Камерите използват съвременна технология за визуализиране 
на инфрачервеното изображение. Подходящи са за мониторинг на близки и средни разстояния и предлагат детайлно и ясно 
изображение, благодарение на високотехнологичния сензор и широкоъгълен обектив.

SCB-9080
• Разстояние за откриване на 
автомобили до 2000м, на човек до 1200м 
• Мicrobolometer IFOV сензор, 320(H)
x240(V) ефективни пиксели 8~14μm 
• Спектрален диапазон, мин. доловима 
температурна разлика 0.08° 
• 30 кад/сек, аналогов видеоизход 
• Обектив 50мм, зрителен ъгъл 8.6° 
• Цифрово увеличение (1.1 ~ 4X), sharp-
ness 6 нива 
• Екранно меню, 2D+3D шумов филтър 
с 4 нива 
• 1 алармен изход със задействане при 
детекция на температурна разлика 
• 2 нива на температура на обекта ниско 
(-40°C~150°C), високо (0°C~540° C) 
• IP66, работна температура от -30°C ~ 
+55°C 
• Протокол RS-485 (Samsung Techwin & 
Pelco-D), размери ø104x123х352mm 
• Захранване 24V AC, 50/60 Hz, 10.5W.



IP  Решения  за  

Основни  
подобрения и 
предимства на 
DEPA Advanced в 
сравнение с DEPA:  

Интелигентна  
детекция на движение  

Камерата анализира  
15  кадъра назад и 
отхвърля  фалшивите 
алармени сигнали, 
породени от паразитни  
шумове на картината 
като  сенки, отблясъци, 
падащи  листа, дъжд, 
движение на  клони и 
водна повърхност.  
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RealShot Manager 
Advanced  

При камерите с DEPA Advanced функция 
видео контролната информация (Meta data) 
се филтрира в самите мрежови камери. 
По този начин допълнително се редуцира 
информационния трафик между камерата 
и записващото устройство и значително се 
намалява натоварването на мрежата. 

При DEPA Advanced са въведени нови 
функции, които могат да задействат аларма -  
при напръскване на обектива на камерата със 
спрей, промяна на позицията на камерата, или 
промяна на фокуса. По този начин значително 
се увеличава сигурността на системата срещу 
нежелани действия от нарушители. 

При DEPA Advanced се въвежда нова 
функция за контрол на безопасността – Audio 
Content Analysis – на основата на сравнение 
на аудио нива и характеристики на шума в 
помещението. Системата постоянно анализира 
нивото и характеристиката на аудиото (шума) 
в помещението, и може да задейства аларма 
при детекция на звукове с различни хара-
ктеристики от тази на фоновия шум. 

Това е софтуер на Sony, 
изграден върху JPEG, 
MPEG4 платформа за 
видеомониторинг по 
мрежа. 

Защо SONY? 
Sony осигурява  
комплексно решение 
за мониторинг: 
камери, рекордери и 
управляващ софтуер.
 

Какво представлява софтуера RealShot Manager? 
Real Shot Manager Advanced е софтуер на SONY за гледане в  реално 
време, запис и търсене на видео и аудио от SONY мрежови камери  
и енкодери. Софтуерът кодира видео сигнала по платформите на 
JPEG,  H.264 и MPEG-4, а аудио сигнала чрез G711/G726 компресия. 
Софтуерът  може да се поръча с лиценз за 1,  4,  9, 16  или 32 камери.

Основни функции:  
• Интуитивен и лесен за използване интерфейс;
• Автоматично и бързо регистриране на SONY мрежови камери;  
• Опростени и изчерпателни функции за запис;
• Интелигентно търсене на записи;
• Възможност за включване на втори монитор; 
• Възможност за запазване и бързо зареждане на специализирани     
изгледи по желание на потребителя; 
• Поддържа мрежови камери от други производители (ONVIF). 

RealShot Manager съдържа и следните интелигентни функции:  
• Надеждна детекция на “забравени” предмети
• Детекция на липсващи обекти в обозначена 
наблюдавана зона с програмируеми параметри 
• Отчитане на броя на преминали посетители по 
предварително зададено направление
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SONY представя  
своята DEPA Advanced технология - най-новата 
интелигентна система за анализ и трансфер 
на видео и контролна информация (Мета Дата) 
между камери, енкодери и записващи устройства, 
изградена на основата на системата DEPA.  

Интелигентна активна 
детекция на обекти с 
генериране на алар-
мено събитие (e-mail, 
алармен изход): 

Други нови SONY технологии: 
1. Easy Focus – автоматично 
фокусиране чрез натискане 
на бутон на камерата или 
чрез софтуерна команда 
от компютър – спестява се 
време при инсталация. 

2. View-DR – функция за подобряване на види-
мостта на детайлите в картината при големи 
разлики в осветеността. Чрез тази функция каме-
рите на SONY постигат най-високия динамичен 
обхват в индустрията – 130dB за HD камери и 
90dB за Full HD камери. 

Появяващи се и 
изчезващи обекти от 
предварително зададена 
виртуална зона; 

Преместване на обекти 
между предварително 
зададени зони; 

Отчитане на преви-
шаване на броя на хора 
и обекти в определено 
пространство;

Преминаване на 
обекти с предварително 
зададен размер през 
виртуална граница и 
отчитане посоката на 
тяхното преминаване;

Броене на хора, пре-
минаващи през виртуални 
линии.

Маскиране на 
определени зони от 
изображението 

Маскирането е от полза, 
когато потребителят 
желае определени 
зони от картината да 
не се наблюдават или 
записват. В повечето 
случаи е възможно да 
се маскират няколко 
зони едновременно 
в полезрението на 
камерата.  

3. Вандалоустойчивите модели 
на SONY са с най-високия клас 
на устойчивост – IK10. Това 
обозначение показва нивото на 
защита на корпуса на камерата 
от механичен удар на базата 
на международния стандарт 
IEC62262. IK10 показва, че 
камерата може да устои на удар с 5кг предмет от 
разстояние 40см. Sony са провели тестове, който 
доказва, че камерите всъщност издържат на 
многократни удари с десеткилограмов чук.

Real Shot Manager Lite 
– безплатен 9-канален 
софтуер за мониторинг 
и запис на Sony IP 
камери и видеосървъри, 
лесен за използване 
интерфейс, до три 
клиента, поддържа HD и 
Full HD камери, работи 
с Windows XP, Vista, 
Windows 7 и Windows 
Server 2008. 



МЕГАПИКСЕЛОВИ IP КАМЕРИ МЕГАПИКСЕЛОВИ IP КАМЕРИ

SNC-EB602R
• 1.37 мегапикселова водоустойчива мрежова 
Full HD камера 

• 1/3” Sony “Exmor” CMOS сензор
• Day&Night с механичен IR филтър 
• 0.05 Lux в цветен режим, 0 Lux в B/W (IR on) 
• Инфрачервено осветление с IR LED до 30м
• Mоторизиран автоирисен варифокален 
обектив 3-9мм 

• Автоматично фокусиране (Easy Focus) 
• View-DR – функция за подобряване на 
видимостта (90dB) 

• H.264, JPEG, 30 кад/сек с резолюция 
1280x1024 

• XDNR шумов филтър, Visibility Enhancer 
• Детекция на движение и звук, алармено 
включване и маскиране на зони  

• IP66, PoE, 10W.
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SNC-EP580
• 2.0 мегапикселова HD високоскоростна 
мрежова куполна камера 

• 1/2.8 Exmor CMOS сензор 
• 20х оптично/12x цифрово увеличение 
• Pan 340°, Tilt -15° до +90º 
• Day&Night с механичен IR филтър 
• 1.7 Lux в цветен режим, 0.3 Lux в B/W режим 
• MPEG-4, H.264, 25 кад/сек при резолюция 
1080p 

• 2D-DNR шумов филтър, WDR, двупосочно 
предаване и приемане на звук, 1 аудио вход и 
1 изход, 2 алармени входа, 1 алармен  изход, 
детекция на движение, алармено включване  
и маскиране на зони, слот за SD карта, 256 
Presets 

• HiPoE, 24VAC/12VDC, 25W 
* За външен монтаж - SNC-EP580 Outdoor, IP66

SNC-EP521
• D1 (720x576) високоскоростна мрежова   
куполна камера 

• 1/2.8 Exmor CMOS сензор 
• 36х оптично/12x цифрово увеличение 
• Pan 340°, Tilt -15° до +90º 
• Day&Night с механичен IR филтър 
• 1.7 Lux в цветен режим, 0.3 Lux в B/W режим 
• MPEG-4, H.264, 25 кад/сек при резолюция 1080p 
• DNR шумов филтър, Wide-D, двупосочно 
предаване и приемане на звук, 1 аудио вход и 
1 изход, 2 алармени входа, 1 алармен изход, 
детекция на движение, алармено включване 
и маскиране на зони, слот за SD карта,  256 
Presets 

• HiPoE, 24VAC/12VDC, 25W 
* за външен монтаж - SNC-EP521 Outdoor, IP66 

SNC-EB632R
• 2.14 мегапикселова водоустойчива 
мрежова Full HD камера 

• 1/2.9” Sony “Exmor” CMOS сензор
• Day&Night с механичен IR филтър 
• 0.1 Lux в цветен режим, 0 Lux в B/W (IR on) 
• Инфрачервено осветление с IR LED до 30м
• Mоторизиран автоирисен варифокален 
обектив 3-9мм 

• Автоматично фокусиране (Easy Focus) 
• View-DR – функция за подобряване на 
видимостта (90dB) 

• H.264, JPEG, 30 кад/сек с резолюция 
1920x1080 

• XDNR шумов филтър, Visibility Enhancer 
• Детекция на движение и звук, алармено 
включване и маскиране на зони  

• IP66, PoE, 10W.

SNC-HM662
• 5.0 мегапикселова куполна Fish-Eye камера
• 10 кад/сек с резолюция 2560 x 1920, 30 кад/сек 
с резолюция 1920x1080

• 1/2.5 Sony Progressive scan сензор 
• Day&Night 
• 0.7 Lux в цветен режим, 0.3 Lux в B/W режим 
• Fish-eye обектив 1мм. 
• Образ 1800 или 3600 – 11 по 2 режима на 
работа

• View-DR – функция за подобряване на 
видимостта (90dB) 

• XDNR шумов филтър, Visibility Enhancer 
• Интелигентна детекция на движение и звук, 
алармено включване и маскиране на зони, 
детекция на лица

• Вграден микрофон
• 1 алармени вход, 2 ал. изхода 
• IP66, IK 10, PoE, 12VDC, 6W

3600

SNC-VB630
• 2.14 мегапикселова мрежова Full HD камера
• 60 кад/сек с резолюция 1920x1080 
• 1/2.9 Exmor CMOS сензор 
• Day&Night с механичен IR филтър 
• 0.1 Lux в цветен режим, 0.07 Lux в B/W режим 
• Aвтоирисен варифокален обектив 2.8-8мм 
• Автоматично фокусиране (Easy Focus) 
• View-DR – функция за подобряване на 
видимостта (90dB) 

• H.264 (60 кад/сек), JPEG (60 кад/сек) при 
макс. резолюция 1920x1080 

• XDNR шумов филтър, Visibility Enhancer 
• Интелигентна детекция на движение и звук, 
алармено включване и маскиране на зони, 
детекция на лица 

• Двупосочно предаване и приемане на звук 2 
алармени входа, 2 ал. изхода 

• PoE, 24VAC/12VDC, 6W 

SNC-EB630B
• 2.14 мегапикселова мрежова HD камера 
• 1/2.9 Exmor CMOS сензор 
• Day&Night с механичен IR филтър 
• 0.1 Lux в цветен режим, 0.07 Lux в B/W 
• Aвтоирисен варифокален обектив 2.8-8мм 
• Автоматично фокусиране (Easy Focus) 
• View-DR – функция за подобряване на 
видимостта  (90dB) 

• H.264, JPEG (30 кад/сек) при макс.  
резолюция 1920x1080

• XDNR шумов филтър, Visibility Enhancer 
• Интелигентна детекция на движение и др. 
• PoE, 24VAC/12VDC, 6W.

Видеонаблюдение  

SNC-VM772R
• 20 мегапикселова IP куполна  4K 
вандалоустойчива камера 

• Exmor R CMOS сензор 
• Day&Night с механичен IR филтър 
• 0.06 Lux в цветен режим, 0 Lux в B/W режим 
• H264: 30 fps (3840 x 2160)/10 fps (1920 x 1080), 
JPEG: 2.5 fps (5472 x 3648) 

• Автоирисен варифокален обектив 8.8-25.7мм 
• Автоматично фокусиране (Easy Focus) 
• View-DR еквивалентен на 90dB, XDNR шумов 
филтър,DEPA Advanced интелигентни функции, 
интелигентна детекция на движение, детекция 
на лица, анализ на сцена, мултитракинг до 
4 обекта, HDMI видеоизход, микрофонен 
и линеен аудио вход, 2 алармени входа, 
2 алармени изхода, 9-канален безплатен 
софтуер за запис - RSM Lite 

• IK10, IP66, Onvif, PoE, 24VAC/12VDC, 13W



МЕГАПИКСЕЛОВИ IP КАМЕРИ

SNC-XM632
• 2.14 мегапикселова вандалоустойчива (IK10) 
мрежова HD мини куполна камера 

• 1/2.9 Exmor CMOS сензор 
• Day&Night
• 0.3 Lux в цветен и 0.18 Lux в B/W режим 
• Вграден фиксиран обектив 2.8мм 
• 30 кад/сек с резолюция 1920x1080
• View-DR – функция за подобряване на 
видимостта (90dB) 

• XDNR шумов филтър, Visibility Enhancer 
• Интелигентна детекция на движение и звук
• Вграден микрофон
• Слот за SD карта
• IP66, PoE, 10W

SNC-XM631
• 2.14 мегапикселова вандалоустойчива (IK10) 
мрежова HD мини куполна камера 

• 1/2.9 Exmor CMOS сензор 
• Day&Night
• 0.3 Lux в цветен и 0.18 Lux в B/W режим 
• Вграден фиксиран обектив 2.8мм 
• 30 кад/сек с резолюция 1920x1080
• View-DR – функция за подобряване на 
видимостта (90dB) 

• XDNR шумов филтър, Visibility Enhancer 
• Интелигентна детекция на движение и др.
• IP66, PoE, 4W

SNC-EM630
• 2.14 мегапикселова IP Full HD камера
• 1/2.9 Exmor CMOS сензор 
• Day&Night 
• 0.1 Lux в цветен режим, 0.07 Lux в B/W 
режим 

• Вграден автоирисен варифокален 
обектив 3–9мм 

• MPEG-4, H.264, JPEG (30 кад/сек) при 
резолюция 1920x1080, View-DR (90dB)

• Детекция на движение, автоматичен 
фокус, моторизиран зум, XDNR, Dual 
streaming

• PoE, 24VAC/12VDC, 5W

SNC-EM600
• 1.4 мегапикселова мрежова HD куполна 
камера 

• 1/3 Exmor CMOS сензор 
• Day&Night 
• 0.05 Lux в цветен режим, 0.04 Lux в B/W 
режим 

• Вграден автоирисен варифокален обектив 
3–9мм 

• MPEG-4, H.264, JPEG (30 кад/сек) при 
резолюция 1280x1024, View-DR (130dB)

• Детекция на движение, автоматичен фокус, 
моторизиран зум, XDNR, Dual streaming

• PoE, 24VAC/12VDC, 5W

SNC-CH110 
• 1.3 мегапикселова HD мрежова камера 
• 1/3.8 CMOS сензор 
• Day&Night 
• Вграден фиксиран обектив 2.3мм 
• MPEG4, H.264, JPEG (30 кад/сек) при 
резолюция 1280x960

• PoE, 10W 
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SNC-VМ630
• 2.14 мегапикселова мрежова куполна           
Full HD камера 

• 60 кад/сек с резолюция 1920x1080 
• 1/2.9 Exmor CMOS сензор 
• Day&Night с механичен IR филтър 
• 0.1 Lux в цветен режим, 0.07 Lux в B/W режим 
• Aвтоирисен варифокален обектив 3-9мм 
• Автоматично фокусиране (Easy Focus) 
• View-DR – функция за подобряване на 
видимостта (90dB) 

• H.264 (60 кад/сек), JPEG (60 кад/сек) при 
макс. резолюция 1920x1080 

• XDNR шумов филтър, DIS, BLC
• Интелигентна детекция на движение и звук, 
алармено включване и маскиране на зони, 
детекция на лица 

• Двупосочно предаване и приемане на звук 
• 2 алармени входа, 2 ал. изхода 
• PoE, 24VAC/12VDC, 6W 
*SNC-VM631 – с вандалоустойчив корпус, IK10

SNC-EB600B
• 1.37 мегапикселова мрежова HD камера 
• 1/2.9 Exmor CMOS сензор 
• Day&Night с механичен IR филтър 
• 0.05 Lux в цветен режим, 0.04 Lux в B/W 
• Aвтоирисен варифокален обектив 3-8мм 
• Автоматично фокусиране (Easy Focus) 
• View-DR – функция за подобряване на 
видимостта  (90dB) 

• H.264, JPEG (30 кад/сек) при макс.  
резолюция 1280x1024 

• XDNR шумов филтър, Visibility Enhancer 
• Интелигентна детекция на движение и др. 
• PoE, 24VAC/12VDC, 6W.

SNC-EB600
• 1.37 мегапикселова мрежова HD камера 
• 1/3 Exmor CMOS сензор 
• Day&Night с механичен IR филтър 
• 0.05 Lux в цветен режим, 0.04 Lux в B/W
• Aвтоирисен варифокален обектив 3-8мм 
• Автоматично фокусиране (Easy Focus) 
• View-DR – функция за подобряване на 
видимостта  (130dB) 

• H.264, JPEG (30 кад/сек) при макс.  
резолюция 1280x1024 

• XDNR шумов филтър, Visibility Enhancer 
• Интелигентна детекция на движение и др.
• PoE, 5W

IP  Решения  за  

SNC-VB600
• 1.37 мегапикселова мрежова HD камера 
60 кад/сек  с резолюция 1280x1024 

• 1/3 Exmor CMOS сензор 
• Day&Night с механичен IR филтър 
• 0.05 Lux в цветен режим, 0.04 Lux в B/W 
режим 

• Aвтоирисен варифокален обектив 3-8мм 
• Автоматично фокусиране (Easy Focus) 
• View-DR – функция за подобряване на 
видимостта  (130dB) 

• H.264 (60 кад/сек), JPEG (60 кад/сек) при 
макс.  резолюция 1280x1024 

• XDNR шумов филтър, Visibility Enhancer 
• Интелигентна детекция на движение и 
звук, алармено включване и маскиране на 
зони, детекция  на лица 

• Двупосочно предаване и приемане на звук 
• 2 алармени входа, 2 ал. изхода 
• PoE, 24VAC/12VDC, 6W 



МЕГАПИКСЕЛОВИ IP КАМЕРИ

IP ВИДЕОСЪРВЪРИ

МРЕЖОВ ВИДЕОРЕКОРДЕР

СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАПИС
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SNC-DH110
• 1.3 мегапикселова HD мини куполна камера
• Day/Night
• 1/3.8 Sony Progressive Scan CMOS сензор
• Oбектив 2.3мм
• JPEG/MPEG-4/H.264 30 кад/сек 1280x960, 
Dual streaming, вграден WEB сървър

• DEPA интелигентни функции, интелигентна 
детекция на движение 

• 1 алармен вход, аналогов видео изход за 
настройки

• PoE, 2.4W

SNT-EX101  SNT-EX104
 Мрежов видеосървър с вградени 
интелигентни функции за конвертиране на 
аналогови сигнали в цифрови при пренос 
през мрежа 

• 4-канален (EX104) / 1-канален (EX101) 
• H.264, MPEG-4, JPEG, D1 (720x576), 4CIF 
(768x576), VGA (640x480), CIF (384x288), 25 
кад/сек, при D1 резолюция, dual stream 

• Детекция на обекти, детекция на движение, 
алармено включване 

• 1USB порт

 SNT-EP104
 • 4-канален мрежов видеосървър за 
конвертиране на аналогови сигнали в 
цифрови при пренос през мрежа 

• H.264, MPEG-4, JPEG, D1 (720x576), 4CIF 
(768x576), VGA (640x480), CIF (384x288), 25 
кад/сек, при D1 резолюция, dual stream

NSR-500
16-канален NVR (24-канален с NSBK-CL05), 
до 12TB HDD (6 SATA HDDs), RAID 0, 
1 (1+0), RAID 5 или RAID 5 + Hot spare, 
MPEG-4, H.264 и JPEG, 25 кад/сек за всеки 
канал, iSCSI, audio out (stereo mini jack), 
analog video monitor out (RGB D-sub 15-pin), 
4 USB, RS232C (за UPS), 8 алармени 
входа/8 алармени изхода, автоматично 
откриване на свър-заните IP камери в 
мрежата, лесни настройки на системата 
чрез интуитивни процедури (стъпка по 
стъпка).

 * Възможност за включване на до 16 
аналогови камери чрез платка NSBK-EB05 
(опция) 

SNC-CX600W
• 3 MP HD безжична мрежова камера
• 1/4 Sony Exmor CMOS сензор, Day/Night
•  Фиксиран обектив 1.83мм
• Вграден Web сървър, H.264, JPEG, 30 кад/
сек с резолюция 1280x720

•  Вграден WiFi, IEEE802.11b/g/n, WPS, View-
DR LT-C, 60dB, XDNR, DIS, ATW-PRO, AGC

•  Вграден PIR датчик, бяло LED осветление 
с обсег 3м, вграден микрофон и говорител

•  Маскиране на 20 зони, DEPA Advanced – 
интелигентен видео-анализ, IP/TCP, UDP, 
HTTP, HTTPS, ARP, IGMP, ICMP

•  Наблюдение през мобилен телефон, 
аналогов видеоизход за настройки, слот 
за micro SD карта, ONVIF S, 9-канален 
безплатен софтуер за запис - RSM Lite

• Включен захранващ адаптер 5VDC, 5W 

RSM Lite
 Безплатен 9-канален софтуер за мониторинг и запис на Sony IP 
камери и видео сървъри, запис по разписание, по детекция на 
движение, поддръжка на HD и Full HD камери, работи с Windows 
XP, Vista, Windows7, лесен за използване интерфейс.

IMZ-NSM
”Realshot Manager Advanced” - софтуер за мониторинг и запис. 
Мултиплициращи се екранни схеми, гъвкав планов и алармен 
запис, пред и след алармен и ръчен запис на изображение и 
звук, едновременно наблюдение на живо, възпроизвеждане и 
запис, бързо търсене по дата, време и аларма, дефиниране 
на потребителски достъп, logging отчети,  детекция на оставен 
предмет, изчезване на предмет от зоната на наблюдение, броене 
на хора и автомобили, алармено известяване.

Видеонаблюдение  

SNC-VM600
• 1.37 мегапикселова мрежова куполна HD 
камера 60 кад/сек с резолюция 1280x1024 

• 1/3 Exmor CMOS сензор 
• Day&Night с механичен IR филтър 
• 0.05 Lux в цветен режим, 0.04 Lux в B/W режим 
• Aвтоирисен варифокален обектив 2.8-8мм 
• Автоматично фокусиране (Easy Focus) 
• View-DR – функция за подобряване на 
видимостта (130dB) 

• H.264 (60 кад/сек), JPEG (60 кад/сек) при макс. 
резолюция 1280x1024 

• XDNR шумов филтър, Visibility Enhancer 
• Интелигентна детекция на движение и звук, 
алармено включване и маскиране на зони, 
детекция на лица 

• Двупосочно предаване и приемане на звук 
• 2 алармени входа, 2 ал. изхода 
• PoE, 24VAC/12VDC, 6W 
*SNC-VM601 – с вандалоустойчив корпус 



SAMSUNG произвежда пълна гама 
от IP продукти за изграждане на 
цялостни интелигентни системи за 
видеонаблюдение. Портфолиото 
от IP продукти (iPOLIS) включва 
от 1.3MP до 3MP камери, енкодери 
и записващ софтуер. Някои от по-
важните функции и възможности 
на IP системите на SAMSUNG са: 

Интелигентни функции  
за видео анализ, вградени в камерите на SAMSUNG – 
пресичане на виртуална линия, влизане или излизане 
на обект от виртуална зона, появил се/изчезнал обект 
в зона, детекция на движение, детекция на лица, 
промяна на сцената.  

  SAMSUNG smart codec – ROI  
(Regions Of Interest) – система за софтуерно ограждане 
на част от изображението, където камерата ще 
предава с максимално качество, като останалата 
част от картината ще бъде с по-ниско качество с цел 
намаляване на размера на предаваните файлове и 
интернет трафика. 

  Full HD WDR –  
широк динамичен обхват.  

andi-bg.com  

  Remote focus control – 
дистанционно фокусиране на камерата 
чрез софтуера на SAMSUNG.  

 Детекция на лица  

  Multiple Codec and Multiple Streaming – IP камерите на   
SAMSUNG компресират картината в популярните 
формати - H.264, MJPEG и MPEG-4. Някои модели имат 
и функцията Dual Streaming, т.е. могат едновременно 
на предават два потока видео с различна компресия и 
качество. 

  SSDR –  
функция за подобряване на видимостта в по-тъмните 
участъци от картината.  

  SSNR III –  
2D+3D шумов филтър – подходящ за сцени с ниска 
осветеност. Подобрява видимостта чрез намаляване 
на шума в картината.  
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Нормално компресиран образ
 (Голям размер на файла)  

Умно компресиран образ
 (Намален размер на файла)  

   Маскиране
на до 32 зони, като зоните могат да бъдат с различни 
геометрични форми. 

 IP Решения за  



МЕГАПИКСЕЛОВИ IP КАМЕРИ МЕГАПИКСЕЛОВИ IP КАМЕРИ

SND-L6013R
• 2 мегапикселова IP камера Day&Night 
• 1/ 2.9“ PS 2.19M CMOS сензор, 0.15 Lux в цветен режим
• Обектив 3.6мм, True Day&Night, IR до 15м 
• SSNR шумов филтър, DWDR, BLC, ATW, вграден Web 
сървър, H.264, MJPEG, MPEG-4 компресия, 25 кад/сек с 
резолюция 1920x1080, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, 
PPoE, SMTP, FTP протоколи, детекция на движение 1 
аудио вход, слот за micro SD/SDHC/SDXC карта до 32Gb, 
ONVIF, за вътрешен монтаж, от -10° до +55° PoE, 5.4W.

SNF-8010
• 5.0 мегапикселова куполна Fish-Eye IP камера
• 1/1,8” 6mp CMOS сензор, 0.2 Lux в цветен режим, 0,02 
Lux в B/W режим

• Обектив тип рибешко око 1,8мм 360°, Day&Night
• Triple streaming, вграден Web сървър, SSDR, SSNR 
шумов филтър , H.264, 20 кад/сек при 2560 x 2048, 
TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, PPoE, SMTP, FTP 
протоколи, детекция на движение 1 аудио вход, слот 
за micro SD/SDHC/SDXC карта до 32Gb, ONVIF, за 
вътрешен монтаж от-10° до +55° ,12VDC, PoE, 8.7W.
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SNP-6201 
• 2 мегапикселова високоскоростна мрежова 
куполна Day&Night камера с механичен IR 
филтър 

• 20х оптично/8х цифрово увеличение 
• 1/3“ PS CMOS сензор 
• SSNR III, SSDR, HLC, BLC, ATW, AGC, 
Pan 360°, Tilt от -50 до 1850, вграден 
Web сървър, H.264, MJPEG, 30 кад/сек с 
резолюция 1920x1080 (1080p), двупосочно 
аудио, 4 алармени входа, 2 алармени 
изхода, детекция на движение, интелигентен 
видео анализ, ROI (Smart codec), функции 
„огледало“ и вертикално преобръщане на 
изображението, PAL композитен видеоизход 
за настройки, слот за SD/SDHC карта, за 
вътрешен монтаж, 24VAC, 25W

* за външен монтаж - SNP-6200H, 60W 

SNP-6200RH
• 2 MP високоскоростна куполна Day&Night 
камера

•  1/3” PS CMOS сензор, 1.5 Lux в цветен 
режим, 0.1 Lux в черно-бял режим, 0 Lux (IR 
on)

•  IR до 100метра, True Day&Night 
•  20х оптично /8х цифрово увеличение
•  SSNRIII шумов филтър 2D+3D, SSDR 
– подобрява на видимостта в тъмните 
участъци от картината, HLC, BLC, ATW, 
AGC, Pan 360°, Tilt от -50 до 1850, вграден 
Web сървър, H.264, MJPEG, 30 кад/сек с 
резолюция 1920x1080 (1080p), двупосочно 
аудио, 4 алармени входа, 3 алармени 
изхода, детекция на движение, интелигентен 
видео анализ, ROI (Smart codec), IP/TCP, 
DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP 
протоколи, функции „огледало“ и вертикално 
преобръщане на изображението, PAL 
композитен видеоизход за настройки, слот 
за SD/SDHC карта, за външен монтаж, IP66, 
IK10, 24VAC, 90W

SNP-3371TH
• Високоскоростна мрежова куполна 
Day&Night камера с механичен IR филтър 

• 37х оптично /12х цифрово увеличение 
• 1/4“ Vertical Double Density Interline CCD 
сензор 

• 470000 пиксела, 550 TVLine 0.7 Lux в цветен 
режим, 0.0027 Lux (color sens-up), 0.03 Lux в 
черно-бял режим 

• Auto Tracking – автоматично проследяване 
на обекти, WDR 50dB, SSNRII шумов 
филтър, BLC, HLC, Tilt от -5° до 185°, 
вграден Web сървър, H.264, МJPEG, 
MPEG-4, 25 кад/сек с резолюция 704x576, 
двупосочно аудио, 4 алармени входа, 2 
алармени изхода, детекция на движение, 
интелигентен видео анализ, функции 
„огледало“ и вертикално преобръщане на 
изображението, PAL композитен видеоизход, 
слот за SD/SDHC карта, за външен монтаж, 
IP66, 24VAC, 60W

SNV-6084R
•  2.4 MP вандалоустойчива IP камера
• 1/2.8” 2.38M CMOS сензор, 0.1 Lux в цветен режим
• Day&Night с механичен IR филтър
•  Моторизиран Варифокален Aвтоирисен обектив 3-8.5мм
•  Инфрачервено осветление до 15м
•  SSSNRIII 2D+3D шумов филтър, WDR 100dB, SSDR, 
BLC, ATW, Defog, вграден Web сървър, H.264, MJPEG, 
MPEG-4 компресия, 60 кад/сек с резолюция 1920x1080, 
TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, PPoE, SMTP, FTP 
протоколи, детекция на движение, хоризонтално и 
вертикално преобръщане на изображението, маскиране 
на 32 зони, интелигентен видео анализ (тамперинг, 
виртуални линии, влизане/излизане от зона, появил се/
изчезнал обект, детекция на лица), двупосочно аудио, 
1 аудио вход, 1 аудио изход, 1 алармен вход/ изход, 
PAL композитен видеоизход за настройки, слот за 
micro SD/SDHC/SDXC карта, ONVIF, IP66, IK10, PoE, 
12VDC/24VAC, 13.5W

SNP-3120
• Високоскоростна мрежова куполна 
Day&Night камера с механичен IR филтър 

• 12х оптично /16х цифрово увеличение 
• 1/4“ Exview HAD PS CCD сензор 
• D1 резолюция, 600 TVLine 0.7 Lux в цветен 
режим, 0.001 Lux (color sens-up), 0.07 Lux в 
черно-бял режим 

• WDR 50dB, XDR (eXtended Dynamic 
Range), BLC, Tilt от -5° до 185°, вграден Web 
сървър, H.264, МJPEG, MPEG-4, 25 кад/сек 
с резолюция 704x576, двупосочно аудио, 
2 алармени входа, 2 алармени изхода, 
детекция на движение, IP/TCP, DHCP, 
DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP протоколи, 
функция за вертикално преобръщане на 
изображението, PAL композитен видеоизход, 
слот за SD/SDHC карта, за вътрешен 
монтаж, HiPoE, 24VAC, 45W

SNV-L6083R
• 2 мегапикселова вандалоустойчива IP камера Day&Night 
• 1/ 2.9“ PS 2.19M CMOS сензор, 0.095 Lux в цветен режим
• Варифокален обектив 2.8-12мм, True Day&Night, IR до 
15м 

• SSNR шумов филтър, DWDR, BLC, ATW, вграден Web 
сървър, H.264, MJPEG, MPEG-4 компресия, 25 кад/сек с 
резолюция 1920x1080, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, 
PPoE, SMTP, FTP протоколи, детекция на движение 1 
аудио вход, слот за micro SD/SDHC/SDXC карта до 32Gb, 
ONVIF, IP66, IK10, от -30° до +55° PoE, 5.8W.

SND-6083
•  2.4 MP куполна IP камера
•  1/2.8” PS Exmor 2.38M CMOS сензор, 0.1 Lux в цветен 
режим, 0.01 Lux в ч/б режим

•  Aвтоирисен обектив 3-8.5мм, Simple Focus
• SSNRIII 2D+3D шумов филтър, WDR 100dB, BLC, 
ATW, DIS, Defog, вграден Web сървър, H.264, MJPEG 
компресия, 60 кад/сек с резолюция 1920x1080, TCP/IP, 
DHCP, DNS, DDNS, HTTP, PPoE, SMTP, FTP протоколи, 
детекция на движение, хоризонтално и вертикално 
преобръщане на изображението, маскиране на 32 зони, 
интелигентен видео анализ (тамперинг, виртуални линии, 
влизане/излизане от зона, появил се/изчезнал обект, 
аудио детекция, детекция на лица), двупосочно аудио, 
1 аудио вход, 1 аудио изход, 1 алармен вход, 1 алармен 
изход, PAL композитен видеоизход за настройки, слот за 
micro SD/SDHC/SDXC карта, ONVIF, PoE, 12VDC, 11W
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Видеонаблюдение  

SND-L6083R
• 2 мегапикселова IP камера Day&Night 
• 1/ 2.9“ PS 2.19M CMOS сензор, 0.095 Lux в цветен 
режим

• Варифокален обектив 2.8-12мм, True Day&Night, IR 
до 15м 

• SSNR шумов филтър, DWDR, BLC, ATW, вграден 
Web сървър, H.264, MJPEG, MPEG-4 компресия, 25 
кад/сек с резолюция 1920x1080, TCP/IP, DHCP, DNS, 
DDNS, HTTP, PPoE, SMTP, FTP протоколи, детекция 
на движение 1 аудио вход, слот за micro SD/SDHC/
SDXC карта до 32Gb, ONVIF, за вътрешен монтаж, от 
-10° до +55° PoE, 5.9W.



МЕГАПИКСЕЛОВИ IP КАМЕРИ МЕГАПИКСЕЛОВИ IP КАМЕРИ

SNB-5001
• 1.3 мегапикселова мрежова камера Day&Night 
• 1/3“ PS CMOS сензор, WiseNet DSP 
• 0.7 Lux в цветен режим, 0.07 Lux в черно-бял режим 
• SSNR шумов филтър, SSDR – подобрява на 
видимостта в  тъмните участъци от картината 
BLC, ATW, вграден Web  сървър, H.264, MJPEG 
компресия, 30 кад/сек с резолюция 720p, максимална 
резолюция 1280x1024, multiple  streaming, двупосочно 
аудио, 1 алармен вход, 1 алармен  изход,  детекция 
на движение, тамперинг, функции „огледало“ и 
вертикално преобръщане на изображението, PAL  
видеоизход за настройки, ONVIF, слот за micro SD/
SDHC  карта, PoE, 12VDC, 4.3W
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IP  Решения  за  

SND-5061
• 1.3 мегапикселова мрежова куполна вандалоустойчива 
камера Day&Night 

• 1/3“ PS CMOS сензор, WiseNet DSP 
• 0.7 Lux в цветен и черно-бял режим 
• Варифокален автоирисен обектив 3-8.5мм 
• SSNR шумов филтър, SSDR – подобрява на видимостта 
в тъмните участъци от картината BLC, ATW, вграден Web 
сървър, H.264, MJPEG компресия, 30 кад/сек с резолюция 
720p, максимална резолюция 1280x1024, multiple stream-
ing, 1 алармен вход, 1 алармен изход, детекция на 
движение, тамперинг, функции „огледало“ и вертикално 
преобръщане на изображението, PAL видеоизход за 
настройки, ONVIF, PoE, 12VDC/24VAC, 4.3W
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SNO-6084R
•  2.4 MP IP камера
•  1/2.8” PS Exmor 2.38M CMOS сензор, 0.1 Lux в 
цветен режим

• Mоторизиран варифокален автоирисен обектив 
3-8.5мм, Simple Focus, True Day&Night, IR до 30м

•  SSNRIII 2D+3D шумов филтър, WDR 100dB, 
SSDR, BLC, ATW, Defog, вграден Web сървър, 
H.264, MJPEG, MPEG-4 компресия, 60 кад/сек 
с резолюция 1920x1080, TCP/IP, DHCP, DNS, 
DDNS, HTTP, PPoE, SMTP, FTP протоколи, 
детекция на движение, хоризонтално и вертикално 
преобръщане на изображението, маскиране на 
32 зони, интелигентен видео анализ (тамперинг, 
виртуални линии, влизане/излизане от зона, 
появил се/изчезнал обект, аудио детекция, 
детекция на лица), двупосочно аудио, 1 аудио 
вход, 1 аудио изход, 1 алармен вход, 1 алармен 
изход, PAL композитен видеоизход за настройки, 
слот за micro SD/SDHC/SDXC карта, ONVIF, IP66, 
IK10, PoE, 12VDC/24VAC, 17W

SNO-L6083R
•  2 MP IP камера
•  1/2.9” PS 2.19M CMOS сензор, 0.095 Lux в цветен 
режим

• Варифокален обектив 2.8-12мм, True Day&Night, 
IR до 20м

•  SSNR шумов филтър, DWDR, BLC, ATW, вграден 
Web сървър, H.264, MJPEG, MPEG-4 компресия, 
25 кад/сек с резолюция 1920x1080, TCP/IP, DHCP, 
DNS, DDNS, HTTP, PPoE, SMTP, FTP протоколи, 
детекция на движение 1 аудио вход, слот за micro 
SD/SDHC/SDXC карта до 32Gb, ONVIF, IP66, IK10, 
от -30° до +55° PoE, 6W.

SNB-7002
•  3 MP IP камера 
•  1/3” 3.1MP PS CMOS сензор, 0.7 Lux, WiseNet II DSP, 
True Day&Night 

•  Full HD WDR 96dB, SSNRIII шумов филтър, AutoBack 
Focus, SSDR – подобрява видимостта в тъмните 
участъци от картината, HLC, H.264, MJPEG, MPEG-
4, 30 кад/сек с резолюция 1080p, макс. резолюция 
2048x1536, multiple streaming, Smart codec (ROI), 
двупосочно аудио (вграден микрофон), интелигентен 
видео анализ, 1 алармен вход, 1 алармен изход, 
детекция на движение, TCP/IP, функции „огледало“ 
и вертикално пре-обръщане на изображението, PAL 
видеоизход за настройки, ONVIF, слот за micro SD/
SDHC карта, PoE, 12VDC, 9W

SNB-6004
•  2.4 MP IP камера
•  1/2.8” PS Exmor 2.38M CMOS сензор, 0.1 Lux в 
цветен режим, 0.01 Lux в ч/б режим

•  True Day&Night, P-iris, SSNRIII 2D+3D шумов филтър, 
WDR 120dB, SSDR, BLC, ATW, Defog, вграден 
Web сървър, H.264, MJPEG компресия, 60 кад/
сек с резолюция 1920x1080, TCP/IP, DHCP, DNS, 
DDNS, HTTP, PPoE, SMTP, FTP протоколи, RS-485, 
детекция на движение, хоризонтално и вертикално 
преобръщане на изображението, маскиране на 
32 зони, интелигентен видео анализ (тамперинг, 
виртуални линии, влизане/излизане от зона, появил 
се/изчезнал обект, аудио детекция, детекция на лица), 
двупосочно аудио, 1 аудио вход, 1 аудио изход, 1 
алармен вход, 1 алармен изход, PAL композитен 
видеоизход за настройки, слот за micro SD/SDHC/
SDXC карта, ONVIF, PoE, 12VDC/24VAC, 12.5W

SNB-5004
•  1.3 MP IP камера
•  1/3” PS Exmor CMOS сензор, 0.5 Lux в цветен режим, 
0.005 Lux в ч/б режим

•  Day&Night с механичен IR филтър, P-iris, SSNRIII 
2D+3D шумов филтър, WDR 130dB, SSDR, BLC, 
ATW, , вграден Web сървър, H.264 60 кад/сек при 
резолюция 1280x1024, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, 
HTTP, PPoE, SMTP, FTP,  детекция на движени, 
маскиране на 32 зони, интелигентен видео анализ ( 
виртуални линии, влизане/излизане от зона, появил 
се/изчезнал обект, аудио детекция, детекция на лица), 
двупосочно аудио, 1 аудио вход, 1 аудио изход, 1 
алармен вход/изход, видеоизход за настройки, слот 
за micro SD карта, ONVIF, PoE, 12VDC/24VAC, 12.5W

SNO-L6013R
•  2 MP IP камера
•  1/2.9” PS 2.19M CMOS сензор, 0.15 Lux в цветен 
режим

• Обектив 3.6мм, True Day&Night, IR до 20м
•  SSNR шумов филтър, DWDR, BLC, ATW, вграден 
Web сървър, H.264, MJPEG, MPEG-4 компресия, 
25 кад/сек с резолюция 1920x1080, TCP/IP, DHCP, 
DNS, DDNS, HTTP, PPoE, SMTP, FTP протоколи, 
детекция на движение 1 аудио вход, слот за micro 
SD/SDHC/SDXC карта до 32Gb, ONVIF, IP66, от 
-30° до +55° PoE, 6W.

СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАПИС  

NET-I ware
 Професионален софтуер за мониторинг, 
запис и управление по мрежа на IP камери 
Samsung, алармен контрол, детекция на 
движение, запис по разписание, постоянно 
или по алармени събития, записи с 
резолюция до QXGA (2048x1536), бързо 
и лесно търсене по дата, време или 
събитие, дефиниране на потребителски 
достъп, поддръжка на 32 групи и 32 
потребителя, log отчети, H.264/MJPEG/
MPEG-4 компресия, контрол на до 23 
твърди диска, Е-mail известяване при 
аларма, двупосочно аудио, авто-матично 
обновяване на софтуерната версия, 
автоматично търсене на Samsung IP 
камери в мрежата

• 64 канален - SNS-SF064
• 32 канален - SNS-SF032 
• 16 канален - SNS-SF016 „БЕЗПЛАТЕН“ 
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IP ВИДЕОСЪРВЪР  

SPE-400
• 4-канален мрежови видеосървър за 
конвертиране на аналогови сигнали в 
цифрови при пренос през мрежа, вграден 
Web-сървър (стартиране чрез обикновен 
web-браузер или управляващ софтуер) 

• H.264, MPEG-4/MJPEG, 25 кад/сек. с 
резолюция 704х576 

• RS-485 за управление на PTZ камери 
Samsung, Pelco 

• 1 алармен вход, 1 алармен изход 
• Детекция на движение, двупосочно 
аудио, TCP/ IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, 
SMTP, FTP, PPPoE протоколи, слот за 
SD/SDHC карта, до 10 дистанционни 
потребителя едновременно, захранване 
12VDC, 15W 

SPE-101
• 1-канален компактен мрежови 
видеосървър за конвертиране на 
аналогови сигнали в цифрови при 
пренос през мрежа, вграден Web-сървър 
(стартиране чрез обикновен web-браузер 
или управляващ софтуер) 
• H.264, MPEG-4/MJPEG, 25 кад/сек с 
резолюция 704х576 

• RS-485 за управление на PTZ камери 
Samsung, Pelco 

• Детекция на движение, двупосочно 
аудио, TCP/ IP, DHCP, DNS, DDNS, 
HTTP, SMTP, FTP, PPPoE протоколи, 
до 10 дистанционни потребителя 
едновременно, ONVIF, PoE, 12VDC, 3.2W 

SRN-1670D
 16-канален мрежови видeoрекордер 
(NVR), 25  кад/сек. с резолюция 
704х576 за всеки канал,  или 6 кад/
сек с резолюция до 2MP (1080p) за  
всеки канал, Linux ОС, вграден Web 
сървър,  H.264, MJPEG, предалармен и 
следалармен  запис, търсене по дата/
час/събитие, мониторинг  чрез NET-i 
viewer/Webviewer, до 5 SATA HDD,  2 
eSATA, поддръжка на DVD writer, 3 USB, 
VGA/ HDMI изходи, 16 алармени входа, 
4 алармени  изхода, поддържа до 16 
канала аудио (Network  audio support), 1 
аудио изход (RCA), Е-мейл  известяване 
при аларма, контрол на SAMSUNG  PTZ 
камери, до 10 дистанционни потребителя  
едновременно, контрол с мишка или 
дистанционно, 220VАC, 60W  

SRN-1000
 64-канален мрежови видeoрекордер 
(NVR), запис с до 100Mbps, трансмисия 
с до 64Mbps, работи с резолюции от CIF 
до 5MP, Linux ОС, вграден Web сървър, 
H.264, MJPEG, MPEG-4, предалармен 
и следалармен запис, търсене по дата/
час/събитие, запис на събития по 
интелигентен видео анализ за SAMSUNG 
IP камери (ако функциите се поддържат 
от камерата), мониторинг през SSM-8000, 
Net-I viewer, Smart Viewer 4.0, до 8 SATA 
HDD, 2 eSATA, 16 алармени входа, 4 
алармени изхода, поддържа до 64 канала 
аудио (по мрежа), Е-мейл известяване 
при аларма, контрол на SAMSUNG 
IP PTZ камери, до 10 дистанционни 
потребителя едновременно, настройки 
през Internet Explorer (с изключение на 
64-каналната версия), ONVIF – работи 
със SONY, DAHUA и AVIGILON IP камери, 
220VАC, 45W.

*С включен твърд диск 1TB

МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)  

Видеонаблюдение  
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Технически акценти на софтуера ACC: 
Запис с висока резолюция, използвайки минимално 
дисково пространство 
Експорт на видео без загуба на качество
Менажиране на трафика и дисковото пространство
Менажиране на POS (Point-Of-Sale) система – възможност 
за показване на видеозаписи, синхронизирани по време с 
информация за финансови транзакции 
Възможност за интеграция и разширение 
Възможност за наблюдение през мобилен телефон

 Enterprise  

 AVIGILON е канадска 
компания специализираща 
в производството на 
мегапикселови камери (от 1MP 
до 29MP), енкодери, сървъри и 
софтуер за видеонаблюдение 
на обекти с високи изисквания 
за сигурност: стадиони, летища, 
пристанища, обществени 
сгради, казина, военни бази, 
атомни и топлоелектрически 
централи и др. 

 Високата резолюция осигурява едновременното наблюдение 
на големи  площи и същевременно възможността за зумиране 
в желан участък от  картината с отлично разпознаване на 
отличителни белези, регистрационни табели и други важни 
подробности. 

 Качеството на картината е отлично не само при наблюдение 
на живо, но и на  запис. Това се дължи на факта, че в 
процеса на кодиране и запис няма загуба  на информация, 
благодарение на използването на една от най-добрите  
технологии за видео компресия - H.264. 

 Камерите на AVIGILON зползват уникалната технология за 
пакетен пренос на данни през мрежа - HDSM – High Definition 
Stream Management. Този метод осигурява почти постоянен 
поток от информация без сериозно натоварване на мрежата, 
което е изключително важно при избирането на мегапикселови 
IP камери. По този начин се осигурява безпроблемна 
експлоатация на системата за видеонаблюдение, без моменти 
на загуба на картина. 

 Комбинацията от интелигентни хардуерни и софтуерни 
решения на AVIGILON подпомага бързото откриване на 
желаната информация във видео архива, което спестява 
времето за реакция в случай на аларма.

 От икономическа 
гледна точка е важно 
да се отбележи, че една 
камера на AVIGILON може 
да замени множество 
други камери с по-ниска 
резолюция, като по 
този начин се спестяват 
средства за окабеляване, 
захранване, труд и 
поддръжка на системата за 
видеонаблюдение. 

AVIGILON КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР

 Софтуерът за наблюдение и запис ACC на AVIGILON 
се предлага в три версии: Core – за по-малки обекти, с 
по-малък брой функции, Standart – за малки и средни 
обекти, с основни функции и Enterpise – за по-големи 
обекти, с пълна функционалност. Oтдолу е сравнителната 
таблица за трите версии на софтуера: 

 Standard   Core

 48
 24  
 5  
 Да  

 Да   Да  

 Да  
 Да  
 Да  

 Да  

 Да  

 Да  

 Да  

 Да  

 Да  
 Да   Да   Да  

 Не   Не  

 Не   Не  

 Не   Не  

 Да   Да 

 Да  

 Не  
 Не  
 Не  

 Да  
 Да  
 Не  

 Да  
 Неограничен  
 Неограничен  
 128 

 Да  

 Да  

 2  
 1  
 24 

 Функционалност

 Брой камери на един сървър  
 Едновременни връзки с 1 сървър

 Клиентски лицензи на 1 сървър

 HDSM  

 Работи с HD, HD H.264,
 Панорамни камери

 HD Професионални камери

 Карти / Maps

 Уеб страници / Web Pages  

 Джойстик контрол
 Joystick Support

 Видео експорт на живо
 Live Export

 Търсене по аларма
 Alarm Search

 HD LPR 
 (License Plate Recognition)

 Търсене на събития по LPR  

 ONVIF  
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AVIGILON КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР

LPR (License Plate Recognition) – софтуер 
за разпознаване на регистрационни табели 
(автомобилни номера)

Софтуерът LPR осигурява разпознаване на автомобилни 
номера при скорости до 180 km/h през деня и нощта. Ин-
формацията се записва в база данни и след това може да 
се изтегля при различни критерии за търсене.

Avigilon Analytics – камери с вградени аналитични 
функции

Технологията Avigilon Analytics осигурява разпознаване 
и катеригоризиране на движещи се обекти в 
три групи: хора, автомобили и други. Advanced 
pattern recognition се характеризира с анализ на формата 
и начина на движение на пикселите, изграждащи даден 
обект.

Аналитични функции:

• Влизане в зададена зона
• Излизане от зададена зона
• Пресичане на виртуална линия с оказана посока
• Детекция на обект, движещ се в противоположна 

посока
• Детекция при хаотично движение
• Застояване на обект в зона

КАМЕРИ С ВГРАДЕНИ АНАЛИТИЧНИ 
ФУНКЦИИ

H.264 компресия, по-ниско ниво на видеошум и по-малък трафик, 
MJPEG, 1/3“ WDR сензор, Day&Night с механичен IR филтър, 
моторизиран обектив с инфрачерна корекция, P-iris, дистанционно 
управление на Zoom и Focus, цифров Pan/Tilt/Zoom в реално време 
и на запис, HDSM, 1 аудио вход и 1 аудио изход, 1 алармен вход, 1 
алармен изход, PAL аналогов видеоизход, AWB, BLC, маскиране на 4 
зони, UDP, TCP, SOAP, DHCP, ONVIF.

3.0-H3A-BO1-IR
3 мегапикселова булет Full HD IP камера, инфра-
червено осветление до 60м, вграден варифокален 
автоирисен обектив 3-9мм, 20 кад/сек при 2048x1536, 
30 кад/сек при 1920x1080, 0.2 Lux в цветен режим, 
WDR 100dB, PoE, IP66, 24VAC /12-24VDC
*3.0W-H3A-BO2-IR – с варифокален автоирисен 
обектив 9-22мм
*3.0C-H3A-BO1-IR – 0.1 Lux в цветен режим 

2.0-H3A-BO1-IR
2 мегапикселова булет Full HD IP камера, 
инфрачервено осветление до 60м, вграден 
варифокален автоирисен обектив 3-9мм, 30 кад/сек 
при 1920x1080, 0.2 Lux в цветен режим, WDR 100dB, 
PoE, IP66, 24VAC (28VA), 12-24VDC (22W) 
*2.0W-H3A-BO2-IR – с варифокален автоирисен 
обектив 9-22мм
*2.0C-H3A-BO1-IR – 0.1 Lux в цветен режим

1.0-H3A-BO1-IR
1 мегапикселова булет HD IP камера, инфрачервено 
осветление до 60м, вграден варифокален 
автоирисен обектив 3-9мм, 30 кад/сек при 1280x720, 
0.2 Lux в Fцветен режим, динамичен обхват 69dB, 
PoE, IP66, 24VAC (28VA), 12-24VDC (22W) 
*1.0W-H3A-BO2-IR– с варифокален автоирисен 
обектив 9-22мм
*1.0C-H3A-BO1-IR – 0.1 Lux в цветен режим

3.0-H3А-DO1
3 мегапикселова куполна Full HD IP камера, 20 кад/ 
сек при 2048x1536, 30 кад/сек при 1920x1080, 0.2 Lux 
в цветен режим, 0.02 Lux в черно-бял режим, WDR 
100dB, PoE, 24VAC/12VDC, 5W
*3.0-H3A-DO2 –с варифокален автоирисен обектив 
9-22 мм
*3.0C-H3A-DO1 – 0.1 Lux в цветен режим

2.0-H3А-DO1
2 мегапикселова куполна Full HD IP камера, 30 кад/ 
сек при 1920x1080, 0.2 Lux в цветен режим, 0.02 Lux 
в черно-бял режим, динамичен обхват 69dB, PoE, 
24VAC/12VDC, 5W
*2.0-H3A-DO2 – с варифокален автоирисен обектив 
9-22 мм
*2.0C-H3A-DO1 – 0.1 Lux в цветен режим

1.0-H3А-DO1
1 мегапикселова куполна HD IP камера, 30 кад/
сек при 1280x720, 0.2 Lux в цветен режим, 0.02 Lux 
в черно-бял режим, динамичен обхват 69dB, PoE, 
24VAC/12VDC, 5W
*1.0-H3A-DO2 – с варифокален автоирисен обектив 
9-22 мм
*1.0C-H3A-DO1 – 0.1 Lux в цветен режим

МЕГАПИКСЕЛОВА GOLF-BALL KAMEPA

1.0-H3M-DO1     2.0-H3M-DO1
Mини куполна HD IP камера, H.264 компресия с 
по-ниско ниво на видеошума и по-малък трафик, 
MJPEG, 0.6 Lux в цветен режим, обектив 2.8мм, 
dynamic range 72.4dB, AWB, цифров Pan/Tilt/Zoom 
в реално време и на запис, HDSM, Shutter control–
автоматично и ръчно, детекция на движение с избор 
на чувствителност, UDP, TCP, SOAP, DHCP, ONVIF, 
IP66, PoE, 4W.

1.0-H3M-DO1
1 мегапиксел, 30 кад/сек при 1280x720p

2.0-H3M-DO1
2 мегапикселa, 30 кад/сек при 1920x1080p

andi-bg.com  19  

Видеонаблюдение  



ВИСОКОСКОРОСТНИ КУПОЛНИ IP КАМЕРИ

1/2.8“ Progressive scan CMOS сензор, подобрена H.264 
компресия с по-ниско ниво на видеошума и по-малък 
трафик, MJPEG, Day&Night с механичен IR филтър, 0.4 
Lux в цветен режим, 0.04 Lux в ч/б режим, цифров Pan/
Tilt/Zoom в реално време и на запис, висока скорост на 
въртене - 450°/сек, HDSM, WDR 100dB, Shutter control–
автоматично и ръчно, детекция на движение с избор на 
чувствителност, аудиовход и аудиоизход, 2 алармени 
входа, 2 алармени изхода, PAL аналогов видеоизход, 
AWB, BLC, маскиране на 4 зони, UDP, TCP, SOAP, DHCP, 
ONVIF, външен монтаж IP66, IK09, 24VAC/24VDC, 44W, 
PoE Plus (25W). 

2.0W-H3PTZ-DP20 
2MP, 20x оптично увеличение, 12x цифрово 
увеличение, 30 кад/сек при 1920x1080 (Full HD)

1.0W-H3PTZ-DP20 
1MP, 20x оптично увеличение, 12x цифрово 
увеличение, 30 кад/сек при 1280x720 (HD)

H.264 компресия с по-ниско ниво на видеошум и по-малък 
трафик, MJPEG, Day&Night с механичен IR филтър, 
моторизиран обектив 3-9мм с инфрачерна корекция, P-iris, 
дистанционно управление на Zoom и Focus, цифров Pan/
Tilt/Zoom в реално време и на запис, HDSM, аудиовход 
и аудиоизход, 1 алармен вход, 1 алармен изход, PAL 
аналогов видеоизход, AWB, BLC, маскиране на 4 зони, 
UDP, TCP, SOAP, DHCP, ONVIF.

5.0-H3-B2
5мегапикселова Full HD IP камера, 13 кад/сек при 
2592x1944, 30 кад/сек при 1920x1080, 0.3 Lux в цветен 
режим, 0.03 Lux в черно-бял режим, динамичен обхват 
69dB, PoE, 24VAC/12VDC, 6W

2.0-H3-B2
2 мегапикселова куполна  Full HD IP камера, 30 кад/ 
сек при 1920x1080, 0.2 Lux в цветен режим, 0.02 Lux  
в черно-бял режим, динамичен обхват 69dB, PoE,  
24VAC/12VDC, 6W

3.0-H3-B2
3 мегапикселова Full HD IP камера, 20 кад/сек при 
2048x1536, 30 кад/сек при 1920x1080, 0.2 Lux в цветен 
режим, 0.02 Lux в черно-бял режим, WDR 100dB, PoE, 
24VAC/12VDC, 6W

1.0-H3-B2
1 мегапикселова куполна Full HD IP камера, 30 кад/ сек 
при 1280x720, 0.2 Lux в цветен режим, 0.02 Lux в черно-
бял режим, динамичен обхват 69dB, PoE, 24VAC/12VDC, 
6W

КОРПУСНИ IP КАМЕРИ

AVIGILON NETWORK VIDEO RECORDER 
(NVR)

ЕНКОДЕРИ С ВГРАДЕНИ АНАЛИТИЧНИ 
ФУНКЦИИ

4 аналогови канала

VAA-А4-S40GB
VAA-А4-S500GB

4 IP канала

VAA-I4-S40GB
VAA-I4-S500GB

Общи характеристики:
• Вграден видео анализ
• Вградена памет 40GB/500GB
• Управление на PTZ
• Лесна инсталация

VMA-AS1-8P2
8-канален мрежови видeoрекордер (NVR), работи с камери с резолюция 
до 29MP, H.264, MJPEG, max. bandwidth 10Mbps общо за всички канали, 
с инсталиран Avigilon Core Video Management Software, 8 PoE порта, два 
мониторни изхода, HDD 2TB.

VMA-AS-24P09
24-канален мрежови видeoрекордер (NVR), работи с камери с 
резолюция до 29MP, H.264, MJPEG, max. bandwidth 32 Mbps общо за 
всички канали, с инсталиран Avigilon Standart Video Management Soft-
ware, 24 PoE порта, два мониторни изхода, HDD 9TB.

VMA-AS-16P06
16-канален мрежови видeoрекордер (NVR), работи с камери с резолюция 
до 29MP, H.264, MJPEG, max. bandwidth 32 Mbps общо за всички канали, 
с инсталиран Avigilon Standart Video Management Software, 16 PoE порта, 
два мониторни изхода, HDD 6TB.

HIGH DEFINITION ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ  

12L-H4PRO-B 
12 мегапикселова (4608x2592) High Definition Profes-
sional IP камера, 27.2 мм Progressive scan interline 
transfer CCD матрица, H.264 12 кадъра в секунда при 
пълна резолюция,  0.005 Lux (LightCatcher™ Technol-
ogy), обектив EF, Dynamic range - 70db, Shutter control 
– автоматично и ръчно (от 1 до 1/8000сек), детекция 
на движение с избор на чувствителност, автоматичен 
и ръчен ирис, автоматичен и ръчен контрол на 
фокуса, AWB, BLC, до 4 зони на маскиране, цифров 
Pan/Tilt/Zoom в реално време и на запис, алармен 
вход и изход, аудио вход/изход, слот за SD карта 
до 64GB RS-485, PoE, UDP, TCP, DHCP, Zeroconf 
протоколи, сигурност – SSL, 24VAC/12-24VDC, 10W. 

8L-H4PRO-B 
8 мегапикселова (3840x2160) High Definition Profes-
sional IP камера, 27.2 мм Progressive scan interline 
transfer CCD матрица, H.264 12 кадъра в секунда при 
пълна резолюция,  0.005 Lux (LightCatcher™ Technol-
ogy), обектив EF, Dynamic range - 70db, Shutter control 
– автоматично и ръчно (от 1 до 1/8000сек), детекция 
на движение с избор на чувствителност, автоматичен 
и ръчен ирис, автоматичен и ръчен контрол на 
фокуса, AWB, BLC, до 4 зони на маскиране, цифров 
Pan/Tilt/Zoom в реално време и на запис, алармен 
вход и изход, аудио вход/изход, слот за SD карта 
до 64GB RS-485, PoE, UDP, TCP, DHCP, Zeroconf 
протоколи, сигурност – SSL, 24VAC/12-24VDC, 10W.

29MP-HD-PRO-C 
29 мегапикселова (6576×4384) High Definition Profes-
sional IP камера, 35мм Progressive scan interline 
transfer CCD матрица, JPEG2000, 2 кадъра в секунда 
при пълна резолюция, 0.1 Lux (F1.4), обектив EF, 
Dynamic range - 64db, Shutter control – автоматично 
и ръчно (от 2 до 1/60000сек), детекция на движение 
с избор на чувствителност, автоматичен и ръчен 
ирис, автоматичен и ръчен контрол на фокуса, AWB, 
BLC, до 4 зони на маскиране, цифров Pan/Tilt/Zoom 
в реално време и на запис, алармен вход и изход, 
RS-485, PoE, UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf 
протоколи, сигурност – SSL, 24VAC/12-24VDC, 13W, 
без обектив.

16L-H4PRO-B 
16 мегапикселова (4944x3280) High Definition Profes-
sional IP камера, 28.4 мм Progressive scan interline 
transfer CCD матрица, H.264 10 кадъра в секунда 
при пълна резолюция,  0.005 Lux (LightCatcher™ 
Technology), обектив EF, Dynamic range - 70db, Shut-
ter control – автоматично и ръчно (от 1 до 1/8000сек), 
детекция на движение с избор на чувствителност, 
автоматичен и ръчен ирис, автоматичен и ръчен 
контрол на фокуса, AWB, BLC, до 4 зони на 
маскиране, цифров Pan/Tilt/Zoom в реално време 
и на запис, алармен вход и изход, аудио вход/
изход, слот за SD карта до 64GB RS-485, PoE, UDP, 
TCP, DHCP, Zeroconf протоколи, сигурност – SSL, 
24VAC/12-24VDC, 10W.
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4К IP МЕГАПИКСЕЛОВИ КАМЕРИ

WiFi IP МЕГАПИКСЕЛОВИ КАМЕРИ

WiFi МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ 
УСТРОЙСТВА (NVR)

4К МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ 
УСТРОЙСТВА (NVR)

PC-K100W
• 1,3 MP IP камера Day&Night 
• 1/3” Aptina CMOS сензор 
• Обектив 3.6мм 
• 0.1 Lux в цветен режим 
• Светодиоди с бяла светлина с обхват 10м 
• PIR сензор с обхват 6м 
• 1280х960 с 15 кад/сек, 1280х720 с 25 кад/сек, 
H.264, MJPEG, dual streams, IP/TCP, HTTP, FTP, 
DHCP, 3GPP наблюдение през мобилен телефон, 
D-WDR, 2D DNR, HLC, маскиране на 4 зони, 
вградени микрофон и високоговорител, слот за 
micro SD карта, WiFi, безплатен софтуер за запис 
на 1000 камери

• 12VDC, 4W 

IPC-HD1000C-W
•  1 MP IP вандалоустойчива мини куполна камера
•  1280х720 с 25 кад/сек
•  1/4” 1Megapixel progressive scan CMOS сензор
•  Oбектив 3.6мм, 0.1 Lux в цветен режим
•  3D DNR, BLC, HLC, D-WDR, H.264, MJPEG, dual 
streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, наблюдение 
през мобилен телефон, ePTZ, безплатен софтуер 
за запис на 1000 камери

•  WiFi (802.11b/g/n), за вътрешен монтаж
•  PoE, 12VDC, 2.5W

IPC-HDBW1000E-W
•  1 MP IP вандалоустойчива куполна камера
•  1280х720 с 25 кад/сек
•  1/4” 1Megapixel CMOS сензор
•  Oбектив 3.6мм, IR до 30м
•  0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on)
•  3D DNR, BLC, HLC, D-WDR, H.264, MJPEG, 
dual streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 
наблюдение през мобилен телефон, ePTZ, 
безплатен софтуер за запис на 1000 камери

•  WiFi (802.11b/g/n), за външен монтаж, IP66
•  IK10, PoE, 12VDC, 4W

IPC-HFW4800E
•  8 MP IP водоустойчива Day&Night камера 
•  IR до 30 метра
•  1/2.3” 4K progressive scan CMOS сензор
•  Oбектив 4мм
•  3840×2160 със 7 кад/сек, 2048×1536 и 1080р с 
25 кад/сек, c механичен IR филтър

•  0.1 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял 
режим (IR on)

•  3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, D-WDR, H.264, 
MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, наблюдение 
през моб. телефон, безплатен софтуер за запис 
на 1000 камери

•  За външен монтаж, IP66
•  PoE,12VDC, 7.5W

IPC-HF8120E
•  12 MP IP Day&Night камера
•  1/2.3” 12Megapixel CMOS сензор
•  4000×3000 с 15 кад/сек, 3840×2160 и 1080р с 25 
кад/сек, c механичен IR филтър

•  0.01 Lux в цветен режим, 0,001 Lux в ч/б режим
•  Смарт фокус, ултра Defog, 3D DNR, AWB, AGC, 
BLC, HLC, D-WDR, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, 
FTP, DHCP, наблюдение през моб. телефон, 
безплатен софтуер за запис на 1000 камери

• RS485, 2 алармени входа и 1 изход
•  Слот за Micro SD карта (до 128GB)
•  PoE,12VDC/24V AC, 12W

NVR4104C-W
•  4-канален мрежови видeoрекордер (NVR), 
WiFi (безжична комуникация), работи с камери 
с резолюция до 5MР (2560×1920), работи с IP 
камери DAHUA, SONY, SAMSUNG, Linux ОС, 
вграден Web сървър, H.264, MJPEG, max. Band-
width 80Mbps общо за всички канали, предалармен 
и следалармен запис, търсене по дата/час/
събитие, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS 
(мобилен телефон - iPhone, iPad, Android, Windows 
Phone), до 1 SATA HDD (до 4TB), 2 USB, 1 VGA и 
1 HDMI изходи, Е-мейл известяване при аларма, 
детекция на движение, аларма при загуба на 
видео сигнал, управление на PTZ камери, до 128 
дистанционни потребителя едновременно, контрол 
с мишка или дистанционно, ONVIF 2.0, размери 
205x205mm, 12VDC, 2A, 10W.

DH-NVR4216-4K
•  16-канален мрежови видeoрекордер (NVR), 
работи с камери с резолюция до 12MP 
(4000x3000), работи с IP камери DAHUA, 
SONY, SAMSUNG, Linux ОС, вграден Web 
сървър, H.265/H.264/MJPEG кодиране и запис 
на 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 
720P и по-ниски, max. bandwidth 256 Mbps 
общо за всички канали, търсене по дата/
час/събитие, мониторинг чрез CMS/ Web 
viewer/DMSS (мобилен телефон - iPhone, 
iPad, Android, Windows Phone), до 2 SATA 
HDD (до 12TB), 2 USB, 1VGA и 1HDMI изходи, 
RS232, RS485, 8 алармени входа, 3 алармени 
изхода, Е-мейл известяване при аларма, 
детекция на движение, аларма при загуба 
на видео сигнал, управление на PTZ камери, 
до 128  потребителя едновременно, контрол 
с мишка или дистанционно, ONVIF, размери 
375x285x50mm, 12VDC/4А, 8.7W.
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IPC-HF5200P
• 2MP IP камера Day&Night с механичен IR филтър 
• 1/2.8” 2Mp Exmor CMOS сензор 
• 0.1 Lux в цветен режим, 0.01 Lux в ч/б режим 
• 1920x1080 (1080p) с 25 кад/сек, H.264, MJPEG, 
dual streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 3GPP 
наблюдение през мобилен телефон, вход за 
микрофон, ePTZ, RS-485, 2 алармени входа, 1 
алармен изход, слот за SD карта до 32GB, без 
обектив, PAL аналогов изход,

 • PoE, 24VAC/12VDC, 6W 

IPC-HDB4300F-PT
•  3 MP IP управляема Pan-Tilt (±180º/90º) 
вандалоустойчива куполна Day&Night камера

•  1/3” CMOS сензор, 2048x1536 с 20 кад/сек, 
1920х1080 с 25 кад/сек, 0.01 Lux в цветен режим

•  Oбектив 3.6мм
•  3D шумов филтър, BLC, HLC, D-WDR, вграден 
микрофон, H.264, MJPEG, dual streams, IP/TCP, 
HTTP, FTP, наблюдение през моб. телефон, слот 
за Micro SD карта до 64GB

•  IP66, PoE,12VDC, 3W

IPC-HDB4100F-PT
•  1.3 MP IP управляема Pan-Tilt (±180º/90º) 
вандалоустойчива куполна Day&Night камера

•  1/3” CMOS сензор,1280х960 с 25 кад/сек, 0.01 
Lux в цветен режим

•  Oбектив 3.6мм
•  3D шумов филтър, BLC, HLC, D-WDR, вграден 
микрофон, H.264, MJPEG, dual streams, IP/TCP, 
HTTP, FTP, наблюдение през моб. телефон, 
слот за Micro SD карта до 64GB

•  IP66, PoE,12VDC, 3W

SD6583A-HN
•  3 MP високоскоростна IP камера
• 1/3” CMOS сензор, 2048x1536 с 13 кад/сек, 1080p 
с 25 кад/сек, 0.05 Lux в цветен режим, 0.005 Lux в 
ч/б режим

•  20х оптично увеличение, 16x цифрово увеличение, 
True Day&Night

•  WDR (100dB при 1080p), 2D/3D DNR, BLC, HLC, 
ATW, AGC, Pan 360º, Tilt -2º~90º, вграден Web 
сървър, H.264, MJPEG, Dual streaming, IP/TCP, 
UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, RS-485 (DH-SD, 
Pelco P/D протоколи), 1 аудио вход, 1 аудио изход, 
7 aлармени входа, 2 алармени изхода, 255 Presets, 
аналогов видео изход за настройки, ONVIF 2.0, 
слот за microSD карта

•  IP67, термостатиран кожух с отопление
•  24VAC, 40W

IPC-HF3500P
•  5 MP IP Day&Night камера
• 1/2.5” 5Mp Aptina CMOS сензор, 0.6 Lux в цветен, 
0.08 Lux в ч/б режим, 2560x1920 с 8 кад/сек, Full 
HD 1080p с 25 кад/сек, True Day&Night

•  H.264, MJPEG, dual streams, двупосочно аудио, 
IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 3GPP наблюдение през 
мобилен телефон, ePTZ, RS-485, 1 алармен вход/
изход, слот за SD карта до 32GB, PAL аналогов 
изход, без обектив

•  PoE, 24VAC/12VDC, 6W

IPC-HF3300P
• 3 MP IP камера Day&Night с механичен IR филтър 
• 1/2.8 Progressive Scan Exmor CMOS сензор 
• 0.2 Lux в цветен режим, 0.1 Lux в черно-бял режим 
• 1920x1080 (1080p) с 25 кад/сек, 2048x1536 с 15 
кад/сек, H.264, MJPEG, dual streams, IP/TCP, HTTP, 
FTP, DHCP, 3GPP наблюдение през мобилен 
телефон, вход за микрофон, ePTZ, RS485, 2 
алармени входа, 1 алармен изход, слот за SD 
карта до 32GB, без обектив, PAL аналогов изход

•  PoE, 24VAC/12VDC, 10W

SD32203S-HN
•  2 MP високоскоростна IP куполна камера
•  1/2.8” Exmor CMOS сензор, 1920x1080 с 25 кад/
сек, 0.05 Lux в цветен режим, 0.005 Lux в ч/б режим

• 3х оптично увеличение, 16x цифрово увеличение, 
True Day&Night

•  DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ATW, AGC, Pan 
360º, Tilt 0º-90º, вграден Web сървър, H.264, 
MJPEG, Dual streaming, IP/TCP, UDP, ICMP, HTTP, 
FTP, DHCP, 1 аудио вход, 1 аудио изход, 255 Pre-
sets, маскиране на 24 зони, слот за microSD карта 
до 64GB, ONVIF S

•  IP66, IK10, PoE, 12VDC, 10W

SD-42212S-HN
•  2 MP високоскоростна IP куполна камера
•  1/2,8” Exmor CMOS, 1920x1080 с 25 кад/сек, 0.05 
Lux в цветен режим, 0.005 Lux в ч/б режим

• 12х оптично увеличение, 16x цифрово увеличение, 
True Day&Night

•  DWDR, 2D/3D шумов филтър, BLC, HLC, ATW, 
AGC, Pan 0-355º, Tilt 0.1º-80º, Web сървър, H.264, 
MJPEG, Dual streaming, IP/TCP, UDP, ICMP, 
HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход, 1 аудио изход, 2 
aлармени входа, 1 алармен изход, 255 Presets, 
слот за Micro SD карта, за вътрешен  монтаж

•  PoE+ 24VAC, 12W

SD59230S-HN
•  2 MP високоскоростна IP куполна камера
•  1/2.8” CMOS сензор, 1920x1080 с 25 кад/сек, 0.05 
Lux в цветен режим, 0.005 Lux в ч/б режим

• 20х оптично увеличение, 16x цифрово увеличение, 
True Day&Night, IR 100м

•  D-WDR, Ultra DNR, BLC, HLC, ATW, AGC, Pan 360º, 
Tilt -15º~90º, вграден Web сървър, H.264, MJPEG, 
Dual streaming, IP/TCP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, 
DHCP, 1 аудио вход, 1 аудио изход, 2 aлармени 
входа, 1 алармени изход, 255 Presets, слот за 
microSD карта, ONVIF S

•  IP66, термостатиран кожух с отопление
•  24VAC, 23W
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SD59120S-HN
•  1.3 MP високоскоростна IP куполна камера
•  1/3” CMOS сензор, 1280x960 с 25 кад/сек, 0.05 
Lux в цветен режим, 0.005 Lux в ч/б режим

• 20х оптично увеличение, 16x цифрово 
увеличение, True Day&Night, IR 100м

•  D-WDR, Ultra DNR, BLC, HLC, ATW, AGC, Pan 
360º, Tilt -15º~90º, вграден Web сървър, H.264, 
MJPEG, Dual streaming, IP/TCP, UDP, ICMP, 
HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход, 1 аудио изход, 2 
aлармени входа, 1 алармени изход, 255 Presets, 
слот за microSD карта, ONVIF S

•  IP66, термостатиран кожух с отопление
•  24VAC, 23W

PTZ12230-IRB-N
•  2 MP високоскоростна IP позиционираща система
•  1/2.8” Exmor CMOS сензор, 1920x1080 с 25 кад/
сек, 0.05 Lux в цветен режим, 0.005 Lux в ч/б режим

• 30х оптично увеличение, 16x цифрово увеличение, 
True Day&Night, IR 300м

•  D-WDR, Ultra DNR, BLC, HLC, ATW, AGC, Pan 360º, 
Tilt 90º~45º, вграден Web сървър, H.264, MJPEG, 
IP/TCP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход, 
1 аудио изход, 7 aлармени входа, 2 алармени 
изходa, маскиране на 24 зони, 300 Presets, слот за 
microSD карта до 64GB, ONVIF

•  IP66, алуминев корпус, 6kV защита от светкавици
•  24VAC/5A, 100W

IP МЕГАПИКСЕЛОВИ КАМЕРИ



IPC-HFW4300S
•  3 MP IP водоустойчива Day&Night камера
•  1/3” Aptina CMOS сензор, 2048x1536 с 20 кад/
сек, 1920х1080 с 25 кад/сек, 0.01 Lux в цветен 
режим,   0 Lux (IR on) 

•  Oбектив 3.6мм
•  IR до 30 метра, True Day&Night 
•  3D шумов филтър, BLC, HLC, D-WDR, H.264, 
MJPEG, dual streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 
наблюдение през мобилен телефон, ePTZ

•  IP66
• PoE,12VDC, 5W

IP МЕГАПИКСЕЛОВИ КАМЕРИ

IPC-HFW4100S
•  1.3 MP IP водоустойчива Day&Night камера
•  1/3” Aptina CMOS сензор, 1280х960 с 25 кад/
сек, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) 

•  Oбектив 3.6мм
•  IR до 30 метра, True Day&Night 
•  3D шумов филтър, BLC, HLC, D-WDR, H.264, 
MJPEG, dual streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 
наблюдение през мобилен телефон, ePTZ

•  IP66, PoE,12VDC, 5W

IPC-HDB4300C
• 3 MP IP вандалоустойчива куполна Day&Night 
камера

• 1/3” Aptina CMOS сензор, 2048x1536 с 20 кад/сек, 
1920х1080 с 25 кад/сек, 0.05 Lux в цветен режим

• Oбектив 3.6мм
•  3D DNR, BLC, HLC, D-WDR, H.264, MJPEG, dual 
streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, наблюдение през 
мобилен телефон, ePTZ, слот за SD карта до 32GB

•  IP66, IK10, PoE,12VDC, 3W
IPC-HDB4300C-AUDIO - с вграден микрофон

IPC-HDB4100C
• 1.3 MP IP вандалоустойчива куполна Day&Night 
камера

• 1/3” Aptina CMOS сензор, 1280х960 с 25 кад/сек, 
0.05 Lux в цветен режим

• Oбектив 3.6мм
•  3D DNR, BLC, HLC, D-WDR, H.264, MJPEG, dual 
streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, наблюдение през 
мобилен телефон, ePTZ, слот за SD карта до 32GB

•  IP66, IK10, PoE,12VDC, 2.5W
IPC-HDB4100C-AUDIO - с вграден микрофон

IPC-HDW4300S
• 3 MP IP куполна водоустойчива камера
• Инфрачервено осветление до 20м 
• 1/3” Aptina CMOS сензор 
• Обектив 3.6мм 
• 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял 
режим (IR on), True Day&Night

• 2048x1536 с 20 кад/сек, 1920х1080 с 25 кад/сек, 
H.264, MJPEG, dual streams, IP/TCP, HTTP, FTP, 
DHCP, 3GPP наблюдение през мобилен телефон 
(iPhone, iPad, Android, Windows Phone)

• 3D DNR, D-WDR, BLC, ONVIF S
• IP66, PoE, 12VDC, 4W

IPC-HFW1000S
• 1 MP IP водоустойчива камера
• Инфрачервено осветление до 30м 
• Обектив 3.6мм
• 1/4” CMOS сензор, 0.1 Lux в цветен режим, 0 
Lux (IR on), True Day&Night

• 1280х720 (720p) с 25 кад/сек, H.264, MJPEG, 
dual streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 3GPP 
наблюдение през мобилен телефон (iPhone, 
iPad, Android, Windows Phone)

• 3D DNR, AWB, AGC, BLC, ONVIF S
• PoE, 12VDC, 6.5W

IPC-HFW2300RP-Z
• 3 MP IP водоустойчива камера Day&Night с 
механичен IR филтър 

• Инфрачервено осветление до 30м 
• 1/3” Aptina CMOS сензор 
• Варифокален обектив 2.8-12мм 
• 0.01 Lux в цветен режим 
• 2048x1536 с 20 кад/сек, 1920x1080 (1080p) с 
25 кад/сек, 3D шумов филтър, D-WDR, BLC, 
AWB, AGC, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, 
FTP, DHCP, наблюдение през моб. телефон, 
2 алармени входа и 1 изход, слот micro SD 
карта, за външен монтаж, IP66

• PoE,12VDC, 6W

IPC-HFW2100RP-Z
• 1.3 MP IP водоустойчива камера Day&Night с 
механичен IR филтър 

• Инфрачервено осветление до 30м 
• 1/3” Aptina CMOS сензор 
• Варифокален обектив 2.8-12мм 
• 0.01 Lux в цветен режим 
• 1280x960 с 25 кад/сек, 3D шумов филтър, 
D-WDR, BLC, AWB, AGC, H.264, MJPEG, IP/
TCP, HTTP, FTP, DHCP, наблюдение през моб. 
телефон, 2 алармени входа и 1 изход, слот 
micro SD карта, за външен монтаж, IP66

• PoE,12VDC, 5W

IPC-HDBW2300RP-Z
• 3 MP IP камера Day&Night с механичен IR филтър 
• Инфрачервено осветление до 30м 
• 1/3” Aptina CMOS сензор 
• Варифокален обектив 2.8-12мм 
• 0.01 Lux в цветен режим 
• 2048x1536 с 20 кад/сек, 1920x1080 (1080p) с 25 
кад/сек, 3D шумов филтър, D-WDR, BLC, AWB, 
AGC, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 
наблюдение през моб. телефон

• PoE,12VDC, 6W

IPC-HDBW2100RP-Z
• 1.3 MP IP камера Day&Night с механичен IR 
филтър 

• Инфрачервено осветление до 30м 
• 1/3” Aptina CMOS сензор 
• Варифокален обектив 2.8-12мм 
• 0.01 Lux в цветен режим 
• 1280x960 с 25 кад/сек, 3D шумов филтър, D-WDR, 
BLC, AWB, AGC, H.264, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 
наблюдение през моб. телефон

• PoE,12VDC, 4W

IPC-HDW4100S
• 1.3 MP IP куполна водоустойчива камера
• Инфрачервено осветление до 20м 
• 1/3” Aptina CMOS сензор 
• Обектив 3.6мм 
• 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял 
режим (IR on), True Day&Night

• 1280х960 с 15 кад/сек, 1280х720 (720p) с 25 кад/
сек, H.264, MJPEG, dual streams, IP/TCP, HTTP, 
FTP, DHCP, 3GPP наблюдение през мобилен 
телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone)

• 3D DNR, D-WDR, BLC, безплатен софтуер за 
запис на 1000 камери, ONVIF S

• IP66, PoE, 12VDC, 5W
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IPC-HDBW3300P
• 3 MP IP камера Day&Night с механичен IR филтър 
• Инфрачервено осветление до 20м 
• 1/2.8” Exmor CMOS сензор 
• Варифокален обектив 3.3-12мм 
• 0.01 Lux в цветен режим 
• 2048x1536 с 20 кад/сек, Full HD 1080p с 25 кад/
сек, 3D шумов филтър, D-WDR, BLC, AWB, 
AGC, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 
наблюдение през моб. телефон, 1 алармен вход и 
1 изход, слот micro SD карта

• IP66, IK10, PoE,12VDC, 5W



IP  Решения  за  

DH-IPC-HUM8101
• 1.3MP мегапикселова IP pinhole камера
• Подходяща за скрит монтаж и монтаж на 
банкомат

• 1280x960 с 25 кад/сек
• 0.01 Lux в цветен, 0.001 Lux в ч/б режим
• Обектив 3.7мм
• 3DNR, AWB, AGC, BLC, H.264, MJPEG, dual 
streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DNS, RS485

• 1 алармен вход и 1 изход
• Слот за micro SD карта (max. 64GB)
• PoE, 12VDC, 7W

IPC-HDW1000S
• 1 MP IP куполна водоустойчива камера
• Инфрачервено осветление до 20м 
• 1/4” CMOS сензор
• Обектив 3.6мм 
• 0.1 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял 
режим (IR on), True Day&Night

• 1280х720 (720p) с 25 кад/сек, H.264, MJPEG, 
dual streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 3GPP 
наблюдение през мобилен телефон (iPhone, 
iPad, Android, Windows Phone)

• 3D DNR, AWB, AGC, безплатен софтуер за 
запис на 1000 камери, ONVIF S

• PoE, 12VDC, 4.5W
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IPC-HDW1300S
•  3 MP IP Day&Night камера
•  1/3” progressive scan CMOS сензор, 2048x1536 
с 15 кад/сек, 1920х1080 с 25 кад/сек, 0.1 Lux в 
цветен режим, 0 Lux (IR on) 

•  Oбектив 3.6мм
•  IR до 30 метра, True Day&Night 
•  2D шумов филтър, AWB, AGC, BLC, D-WDR, 
H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, наблюдение

през моб. телефон
• IP66, PoE,12VDC, 4W

IPC-HFW1120S
•  1.3 MP IP водоустойчива камера
•  1/3” CMOS сензор, 21280х960 с 25 кад/сек, 
0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) 

•  Oбектив 3.6мм
•  IR до 30 метра, True Day&Night 
•  3D шумов филтър, BLC, HLC, DWDR,
H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 
наблюдение през мобилен телефон, ePTZ

• IP66, PoE,12VDC, 5W

IPC-HDW1120S
•  1.3 MP IP водоустойчива камера
•  1/3” CMOS сензор, 21280х960 с 25 кад/сек, 
0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) 

•  Oбектив 3.6мм
•  IR до 30 метра, True Day&Night 
•  3D шумов филтър, BLC, HLC, DWDR,
H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 
наблюдение през мобилен телефон, ePTZ

• IP66, PoE,12VDC, 5W

IPC-HFW1300S
•  3 MP IP Day&Night камера
•  1/3” progressive scan CMOS сензор, 2048x1536 
с 15 кад/сек, 1920х1080 с 25 кад/сек, 0.1 Lux в 
цветен режим, 0 Lux (IR on) 

•  Oбектив 3.6мм
•  IR до 30 метра, True Day&Night 
•  2D шумов филтър, AWB, AGC, BLC, D-WDR, 
H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, наблюдение

през моб. телефон
• IP66, PoE,12VDC, 4W

IPC-HDW4421S
• 4 MP IP куполна водоустойчива камера
• Инфрачервено осветление до 30м 
• 1/3” CMOS сензор
• Обектив 3.6мм 
• 0.1 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял режим 
(IR on), True Day&Night

• 4MP 2560x1440 с 20 кад/сек, 3MP 2304x1296 с 25 
кад/сек, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 
вградени аналитични функции – детекция на 
лица, навлизане/излизане от зона

• HLC, BLC, WDR 120db
• PoE, 12VDC, 5W

IPC-HFW4421S
• 4 MP IP куполна водоустойчива камера
• Инфрачервено осветление до 30м 
• 1/3” CMOS сензор
• Обектив 3.6мм 
• 0.1 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял режим 
(IR on), True Day&Night

• 4MP 2560x1440 с 20 кад/сек, 3MP 2304x1296 с 25 
кад/сек, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 
вградени аналитични функции – детекция на 
лица, навлизане/излизане от зона

• HLC, BLC, WDR 120db
• PoE, 12VDC, 5W

IPC-HDBW4421F-AS
• 4 MP IP куполна вандалоустойчива камера
• Инфрачервено осветление до 20м 
• 1/3” CMOS сензор
• Обектив 3.6мм 
• 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял 
режим (IR on), True Day&Night

• 4MP 2560x1440 с 20 кад/сек, 3MP 2304x1296 с 25 
кад/сек, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 
вход за микрофон, вградени аналитични функции 
– детекция на лица, навлизане/излизане от зона, 
алармен вход/изход, слот за micro SD карта до 
128GB

• HLC, BLC, WDR 120db
• PoE, 12VDC, 5W

IPC-EBW8600
• 6 MP IP куполна Fish-Eye камера
• Инфрачервено осветление до 10м 
• 1/1.8” progressive scan CMOS сензор
• Обектив тип рибешко око 1,55мм, ъгъл на 
гледане 1850 

• 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял 
режим (IR on)

• H.264 25 кад/сек при 3072 x 2048, IPv4, IPv6, 
TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, 
RTSP, вграден микрофон, вградени аналитични 
функции – пресичане на линия,навлизане/
излизане от зона, промяна на фона, Heat map, 
интелигентна детекция на движение, 1 аудио 
вход и 1 аудио изход, 2 алармени входа, 1 
алармен изход, слот за micro SD карта до 64GB

• Вграден Web сървър, ONVIF
• IP67, IK10, PoE, 12VDC, 11W

IPCHFW8301E-Z
• 3 MP IP Day&Night камера
• Инфрачервено осветление до 30м 
• 1/3” Aptina progressive scan CMOS сензор
• Моторизиран обектив 3 - 9мм 
• 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял 
режим (IR on), True Day&Night

• 2048×1536 с 25 кад/сек, H.264, MJPEG, TCP/IP, 
HTTP, FTP, DHCP, вградени аналитични функции 
– пресичане на линия, навлизане/излизане от 
зона, промяна на фона, интелигентна детекция 
на движение

• 3D шумов филтър, AWB, AGC, BLC, HLC, 
WDR(120dB)

• IP66, PoE, 12VDC, 12W

IP КАМЕРИ С ВГРАДЕНИ АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ

IP КАМЕРИ С ВГРАДЕНИ АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ



IP МЕГАПИКСЕЛОВИ КАМЕРИ МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)  

NVR4104                           NVR4116
• 4-канален мрежови видeoрекордер (NVR), 
работи с камери с резолюция до 5Mp 
(2560×1920), работи с IP камери DAHUA, SONY, 
SAMSUNG, Linux ОС, вграден Web сървър, 
H.264, MJPEG, max. Bandwidth 80Mbps общо 
за всички канали, предалармен и следалармен 
запис, търсене по дата/час/събитие, мониторинг 
чрез CMS/Web viewer/DMSS (мобилен телефон 
- iPhone, iPad, Android, Windows Phone), до 1 
SATA HDD (до 4TB), 2 USB, 1 VGA и 1 HDMI 
изходи, Е-мейл известяване при аларма, 
детекция на движение, аларма при загуба на 
видео сигнал, управление на PTZ камери, до 
128 дистанционни потребителя едновременно, 
контрол с мишка или дистанционно, ONVIF 2.0, 
размери 205x205mm, 12VDC, 2A, 10W. 

* Без твърд диск
NVR4104-P – с 4 LAN порта с PoE захранване
NVR4116 – 16-канален

NVR7216
• 16-канален мрежови видeoрекордер (NVR), 
работи с камери с резолюция до 2MP (1080p), 
работи с IP камери DAHUA, SONY, SAMSUNG, 
Linux ОС, вграден Web сървър, H.264, MJPEG, 
max. bandwidth 192mbps общо за всички канали, 
предалармен и следалармен запис, търсене 
по дата/час/събитие, мониторинг чрез CMS/
Web viewer/DMSS (мобилен телефон - iP-
hone, iPad, Android, Windows Phone), до 2 
SATA HDD (до 2x4TB), 2 USB, 1VGA и 1HDMI 
изходи, RS232, RS485, 8 алармени входа, 3 
алармени изхода, 1 аудио вход и 1 изход, RCA, 
Е-мейл известяване при аларма, детекция на 
движение, аларма при загуба на видео сигнал, 
управление на PTZ камери, до 128 дистанционни 
потребителя едновременно, контрол с мишка 
или дистанционно, ONVIF 2.0, размери 
375x285x50mm, 12VDC, 60W. 

* Без твърд диск

NVR4232
• 32-канален мрежови видeoрекордер (NVR), 
работи с камери с резолюция до 5Mp 
(2560×1920), работи с IP камери DAHUA, SONY, 
SAMSUNG, Linux ОС, вграден Web сървър, 
H.264, MJPEG, max. bandwidth 200Mbps общо 
за всички канали, предалармен и следалармен 
запис, търсене по дата/час/събитие, мониторинг 
чрез CMS/Web viewer/DMSS (мобилен телефон 
- iPhone, iPad, Android, Windows Phone), до 2 
SATA HDD (до 2x4TB), 2 USB, 1 VGA и 1 HDMI 
изходи, 4 алармени входа, 2 алармени изхода, 
RS232,RS485, Е-мейл известяване при аларма, 
детекция на движение, аларма при загуба на 
видео сигнал, управление на PTZ камери, до 
128 дистанционни потребителя едновременно, 
контрол с мишка или дистанционно, ONVIF 
2.0, размери 375x285x50mm, 12VDC, 20W.                                                                
* Без твърд диск

NVR7264
• 64-канален мрежови видeoрекордер (NVR), 
работи с камери с резолюция до 2MP, 
съвместим с IP камери DAHUA, SAMSUNG, 
SONY, Linux ОС, вграден Web сървър, H.264, 
MJPEG, max. bandwidth 192mbps общо за 
всички канали, синхронизиран плейбек на 
16 канала едновременно, предалармен и 
следалармен запис, търсене по дата/час/ 
събитие, мониторинг чрез CMS/Web viewer/
DMSS (мобилен телефон - iPhone, iPad, Android, 
Windows Phone), до 2 SATA HDD (до 2x4TB), 
2 USB, VGA/HDMI изходи, 8 алармени входа, 
3 алармени изхода, Е-мейл известяване при 
аларма, детекция на движение, аларма при 
загуба на видео сигнал, управление на PTZ 
камери, RS232, RS485, до 128 дистанционни 
потребителя едновременно, контрол с мишка 
или дистанционно, ONVIF 2.0, размери 
375x285x50mm, 12VDC, 60W. 

* Без твърд диск

NVR1104
• 4-канален мрежови видeoрекордер (NVR), 
работи с камери с резолюция до 2MР 1080P, 
работи с IP камери DAHUA, SONY, SAMSUNG, 
Linux ОС, вграден Web сървър, H.264, MJPEG, 
max. bandwidth 56Mbps общо за всички канали, 
предалармен и следалармен запис, търсене 
по дата/час/събитие, мониторинг чрез CMS/
Web viewer/DMSS (мобилен телефон - iPhone, 
iPad, Android, Windows Phone), 1 SATA HDD (до 
4TB), 2 USB, 1 VGA и 1 HDMI изходи, Е-мейл 
известяване при аларма, детекция на движение, 
аларма при загуба на видео сигнал, управление 
на PTZ камери, до 128 дистанционни 
потребителя, контрол с мишка, ONVIF 2.3, 
размери 205x205х45mm, 12VDC, 2A, 10W.

* Без твърд диск

МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)

IPC-A7-I
• Mрежова Pan/Tilt VGA камера Day&Night 
• Инфрачервено осветление до 7м 
• 1/4” CMOS сензор 
• Обектив 4.3мм 
• 0.5 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял 
режим (IR on) 

• 640х480 с 25 кад/сек, H.264, MJPEG, dual 
streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 3GPP 
наблюдение през мобилен телефон, вход за 
микрофон, безплатен софтуер за запис на 
1000 камери

• 5VDC, 3W

IPC-K6-I
• Mрежова VGA камера Day&Night 
• Инфрачервено осветление до 7м 
• 1/4” CMOS сензор 
• Обектив 4.3мм 
• 0.5 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял 
режим (IR on) 

• 640х480 с 25 кад/сек, H.264, MJPEG, dual 
streams, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 3GPP 
наблюдение през мобилен телефон, ePTZ, 
вход за микрофон, безплатен софтуер за 
запис на 1000 камери

• 5VDC, 3W

IPC-C10
• 1 MP IP Day&Night камера
• Инфрачервено осветление до 5м 
• Обектив 3.3мм
• 1/4” CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим
• 1280х720 (720p) с 25 кад/сек, H.264, HLC, TCP/
IP, HTTP, FTP, DHCP, Wi-Fi до 30м, наблюдение 
през мобилен телефон

• Вграден микрофон и говорител, D-WDR, 3D 
DNR, слот Micro SD карта 64GB, microUSB

• 5VDC, 3W

IPC-AW12W
• 1 MP IP Day&Night камера
• Инфрачервено осветление до 10м 
• Обектив 3.6мм
• 1/4” CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим
• 1280х720 (720p) с 25 кад/сек, H.264, MJPEG, 
HLC, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, Wi-Fi до 30м, 
наблюдение през мобилен телефон

• Вграден микрофон и говорител, D-WDR, 3D 
DNR, Pan 0º~±1800, Tilt 0º~900, слот Micro SD 
карта 64GB

• 5VDC, 7.5W
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IP  Решения  за  

Професионален СОФТУЕР за ЗАПИС и МОНИТОРИНГ  

MILESTONE е световен лидер в разработката на IP VMS 
(Video Management Software) за работа с IP камери от 
различни производители. 
Към този момент отворената платформа поддържа 
над 900 IP камери от над 80 производителя. Софту-
ерът има неограничени възможности за интеграция и 
надграждане, като могат да се избират и различни опции 
- софтуерни модули - за интелигентен видео анализ, 
LPR (License Plate Recognition) и др. 

XProtect Go 
Безплатен софтуер за запис на до 
8 камери и архив до 5 дни, поддържа и 
ONVIF™ стандарт, 1 Smart Client, запис на 
видео и аудио, видео екпорт в AVI формат с 
watermark. 

XProtect Essential
 XPESBL - Базов лиценз (включва лиценз за 2 
камери). Запис на до 26 камери, неограничен 
архив, връзка с 5 клиента, web client, event 
server, видео екпорт в AVI, JPEG, alarm man-
ager. Едносървърна система. 

XProtect Express
 XPEXBL - Базов лиценз (включва лиценз 
за 2 камери). Запис на до 48 камери, 
неограничен архив включително и на NAS, 
POS интеграция с устройства посредством 
модул Transact, менажиране на дисковото 
пространство, интеграция на интелигентни 
видео алгоритми от AgenVi, Dacolian и др. 
(подлежи на допълнително лицензиране). 
Eдносървърнa системa.

XProtect Professional
 Мултисървърна система до 5 сървъра всеки 
с до 64 камери, неограничен брой клиенти 
с различни нива на достъп, приоритети на 
PTZ, патрулиране и Preset позиции при 
алармени събития, поддържа множество 
монитори, поддържа видео стена (подлежи 
на допълнително лицензиране), двупосочно 
аудио, SMS известяване. Мултисървърна 
система до 320 камери. 

XProtect Enterprise
 Мултисървърна система с неограничен 
брой сървъри и клиенти с различни нива 
на достъп, вграден модул за алармен 
мениджмънт с детайлен списък на 
алармените събития, модул за интерактивна 
карта на обекта. Неограничен брой камери.

Xprotect Smart Client
 Клиентски софтуер за отдалечен 
мониторинг, поддръжка на едновременна 
връзка към множество сървъри, различни 
програмируеми изгледи (до 100 камери 
на един екран), поддръжка на множество 
монитори (при сървъри с минимум Profes-
sional лиценз), интуитивен режим на преглед 
на записи с, покадров, функция “Smart 
Search”, режим на търсене от поредица 
кадри през определен интервал и др. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН СОФТУЕР ЗА ЗАПИС И МОНИТОРИНГ  
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Видеонаблюдение  

Софтуер 
за мониторинг и запис на IP 
камери и видеосървъри  

Аxxon NEXT 
• Професионален софтуер за запис и 
мониторинг на IP камери и видеосървъри 
• Поддържа над 1000 модела IP камери 
(VGA и Мегапикселови - Sony, Samsung, 
Dahua и др.) 
• до 16 канала визуализация 
едновременно на един екран 
• Потребителски интерфейс за лесна 
настройка гъвкав планов и пред и 
следалармен запис на изображение и 
звук едновременно наблюдение на живо, 
възпроизвеждане и запис 
• Бързо и лесно търсене по дата, време 
или аларма
• Дефиниране на потребителски достъп, 
детекция на движение, изпращане на 
Е-мейл при аларма 
• Интелигентен видео анализ - 
детекция на движение в зона с 
произволнозададена форма, пресичане 
на виртуална линия със задаване 
на посока, Loitering – застояване на 
обект/човек в дадена зона, аларма 
при появяване на даден брой хора в 
дадена зона, аларма при движение 
(преминаване) от една зона към друга 
• Времева компресия на видео архива за 
бързо и лесно търсене на събития 
• 2D/3D MAP изображения на позициите 
на камерите на обекта 
• SOLID STORE – нова система за запис 
на твърдия диск за по-бърза скорост 
на четене/запис и елиминиране на 
фрагментацията на диска 
• Ограничение на дисковия архив за 
запис – до 1TB 

АXXON NEXT – безплатна версия за 16 канала   
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IP  Решения  за  Видеонаблюдение

Аxxon NEXT 
• Професионален софтуер за запис и мониторинг на IP камери 
и видеосървъри 

• Поддържа над 1000 модела IP камери (VGA и Мегапикселови 
- Sony, Samsung, Dahua и др.) 

• Неограничен брой сървъри, неограничен брой камери 
• До 25 канала визуализация едновременно на 1 екран 
• Потребителски интерфейс за лесна настройка 
• Гъвкав планов и пред и следалармен запис на изображение 
и звук 

• Едновременно наблюдение на живо, възпроизвеждане и 
запис 

• Бързо и лесно търсене по дата, време или аларма 
• Дефиниране на потребителски достъп, детекция на 
движение, изпращане на Е-мейл при аларма 

• Интелигентен видео анализ - детекция на движение в зона с 
произволно-зададена форма, пресичане на виртуална линия 
със задаване на посока, Loitering – застояване на обект/човек 
в дадена зона, аларма при появяване на даден брой хора в 
дадена зона, аларма при движение (преминаване) от една 
зона към друга 

• Интелигентно търсене във видео архивите 
• Микромодулна архитектура за висока надеждност на 
системата 

• Времева компресия на видео архива за бързо и лесно 
търсене на събития 

• 2D/3D MAP изображения на позициите на камерите на обекта 
• SOLID STORE – нова система за запис на твърдия диск 
за по-бърза скорост на четене/запис и елиминиране на 
фрагментацията на диска 

• Възможност за директно управлление на устройства чрез 
USB реле

INTELLECT ENTERPRISE 
• Софтуерна платформа от 
висок професионален клас 
• Подръжка на неограничен брой 
канали, сървъри и клиeнти 
• Пълен набор от функционалности 
- интелигентен запис и търсене 
• POS 
• Автоматично разпределние на ресурса 

между сървърите 
• Интеграция със системи за контрол на 

достъп, видеонаблюдение, сигнално-
охранителни системи, пожароизвестяване 

• LPR – разпознаване на номера на 
автомобили и вагони, 

• Разпознаване на лица 
• Трафик анализ и др. 

FI8918W
• Безжична Wi-Fi IP камера 
• 640 x 480 (VGA) резолюция с 15 кад/сек 
• MJPEG компресия 
• 1/4” CMOS сензор 
• 0.5 Lux 
• Инфрачервено осветление до 8м 
• Обектив 3.6мм 
• Вграден микрофон, аудио изход, определяне на 
потребителски достъп, изпращане на е-mail/FTP при 
детекция на движение, вертикално и хоризонтално 
преобръщане на изображението, Pan 300°, Tilt 115°, 
поддържа браузърите IE/Firefox/Chrome, защита 
на трансмисията с WEP & WPA WPA2 Encryption, 
наблюдение през мобилен телефон (midp 2.0 java), 
безплатен софтуер за запис на 16 камери, включен 
захранващ адаптер 5VDC, 5W.

FI8909W
• Безжична Wi-Fi IP камера 
• 640 x 480 (VGA) резолюция с 15 кад/сек 
• MJPEG компресия, 1/4” CMOS сензор 
• 0.5 Lux 
• Инфрачервено осветление до 7м 
• Обектив 3.6мм 
• Вграден микрофон, аудио изход, определяне 
на потребителски достъп, изпращане на е-mail/ 
FTP при детекция на движение, вертикално и 
хоризонтално преобръщане на изображението, 
поддържа браузърите IE/Firefox/Chrome, защита 
на трансмисията с WEP & WPA WPA2 Encryption, 
наблюдение през мобилен телефон – iPhone, 
Android, Blackberry, Symbian, Windows mobile, JAVA, 
безплатен софтуер за запис на 16 камери, включен 
захранващ адаптер 5VDC, 4W.

FI9804W
• Безжична водоустойчива Wi-Fi IP камера 
• 1280х720 резолюция с 25 кад/сек
• H.264 компресия 
• 1/4” CMOS сензор 
• 0.1 Lux 
• Инфрачервено осветление до 20м 
• Обектив 2.8мм 
• Определяне на потребителски достъп, 
изпращане на е-mail/FTP при детекция 
на движение, вертикално и хоризонтално 
преобръщане на изображението, поддържа 
браузърите IE/Firefox/Chrome, защита на 
трансмисията с WEP & WPA WPA2 Encryption, 
наблюдение през мобилен телефон – iPhone, 
Android, Blackberry, Symbian, Windows mobile, 
JAVA, безплатен софтуер за запис на 16 камери, 
за външен монтаж, IP66, включен захранващ 
адаптер 12VDC, 5.2W. 

БЕЗЖИЧНИ IP КАМЕРИ   

АXXON NEXT CОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ОТ ВИСОК 
ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛАС   

FI9821W
• Безжична водоустойчива Wi-Fi IP камера 
• 1280х720 резолюция с 25 кад/сек
• H.264 компресия 
• 1/4” CMOS сензор 
• 0.5 Lux 
• Инфрачервено осветление до 8м 
• Обектив 2.8мм 
• Вграден микрофон, аудио изход, изпращане 
на е-мейл/FTP при детекция на движение, 
вертикално и хоризонтално преобръщане на 
изображението, Pan 300°, Tilt 115°, IE/Firefox/
Chrome, наблюдение през мобилен телефон 
(midp 2.0 java), за вътрешен монтаж, безплатен 
софтуер за запис на 16 камери, включен 
захранващ адаптер 5VDC, 8.2W. 
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 АBF - Отдалечен информа-
ционен и контролен панел 

• За изграждане на мрежа detect 3000 
• Мрежова съвместимост чрез BitBUS 
интерфейс до 20 пожароизвестителни 
панела или 64 допълнителни BitBUS 
компонента

• 4 редов LCD дисплей с подсветка 
(4Х20 символа) 

• Вграден BitBUS интерфейс 

 LCD-Tableau - LCD 
повторителен панел 

• Отдалечен информационен панел за 
комуникация с мрежа detect 3000 

• Показва състоянието на всички 
устройства и зони в мрежа detect 3000 

• 4 редов LCD дисплей с подсветка 
(4Х20 символа)

 FCP detect 3004 Plus/S 
Микропроцесорен пожароизвестителен 
контролен панел 1 – 4 лупа

• Използва Detectomat loop 3000 компоненти (до 
126 на всеки луп) 

• Максимална дължина на всеки луп 3500м 
• До 128 програмируеми зони 
• Лицев панел с възможност за индикация на 48 
зони 

• LCD дисплей 160х80 с подсветка 
• Изходи 3 релейни (250V/5A) и 8 отворен колектор 
(30V/90mA) 

• 2хRS 232 интерфейса за компютър, принтер, 
модем, BMS 

• Мрежова съвместимост чрез BitBUS интерфейс 
до 20 пожароизвестителни панела или 64 
допълнителни BitBUS компонента 

• Оперативна памет за последните 500 събития 
• Възможност за вграждане на принтер и LЕD 
индикаторен модул за зонална сигнализация 

• Място за два акумулатора 12V/26Ah 
• Отговаря на стандарти DIN EN54, VDE 0833, 
VdS, LPCB, GOST 

DC 3500 S/М
Адресируема пожароизвестителна централа 
до 15 лупа
• Използва Detectomat loop 3000 компоненти (до 
126 на всеки луп) 

• Максимална дължина на всеки луп 3500м 
• До 128 програмируеми зони 
• Лицев панел с възможност за индикация на 48 
зони 

• 3.5” touchscreen  дисплей 480х272 пиксела с 
подсветка 

• Място за до 7 разширителни луп модула (DC 
3500 S) или до 15 (DC 3500 М)

• Памет на 100 000 събития
• До 10 000 логически връзки
• 2 програмируеми входа, 1 изход (следен за късо 
и прекъсване) 24V 800mА за сирени

• 2 релейни изхода за аларма и повреда 30 V/2 A, 
4 програмируеми релейни изхода 30V/2A.

• Възможност за вграждане на принтер
• Отговаря на стандарти EN 54-2: 1997/A1: 2006; 
EN 54-4: 1997/A2: 2006 и VdS 
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Пожароизвестителни системи

 Компанията Detectomat 
е основана 1977г. и се 
утвърждава като един от 
най-квалифицираните 
производители на димни 
пожароизвестители в 
Германия. През 1999г. JOB 
Group, водещ световен 
производител на ампули за 
сприклери купува Detecto-
mat. През 2003г. вече има 
напълно окомплектована 
висококачествена 
пожароизвестителна 
система, разработена в 
съответствие с високите 
изисквания на VdS и 
отличаваща се с едни 
от най-конкурентните 
цени. Job Detectomat се 
утвърждава и получава 
световно признание като 
една от най-качествените 
и най-надеждните 
пожароизвестителни 
системи.

ПРОДУКТОВА ГАМА

2  

1  3  

4  

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ МРЕЖОВИ МОДУЛИ  

Марката Detectomat 
вече е популярна в цял 
свят, а продуктите са 
получили одобрение 
и се разпространяват 
на всички континенти. 
Гаранция за високо 
качество и надеждност 
е съответствието със 
световните и европейски 
стандарти DIN EN 54, VDE, 
VdS, LPCB, GOST, NF, 
CCC и др.

Цялото производство 
на Detectomat е 
съсредоточено в завода 
в Аренсбург, Германия, 
където високия стандарт на 
качеството на продукцията 
се обезпечава чрез 
пълно автоматизиране 
на производството и с 
разнообразни методи 
за контрол и проверка в 
съотвествие със стандарта 
за качество DIN EN ISO 
9001. 



       
      PL 3300 OTi FUSION - 
Интелигентен димооптичен и 
термичен адресируем датчик с 
изолатор, високочувствителен 
с компенсация на водни пари и 
цигарен дим

• Точна детекция и компенсация на 
замърсяването чрез независим втори 
измервателен канал 

• Оптическо измерване базирано на 
принципа на Тиндал 

• При детекцията се използва светлина 
в интервала 380 nm - 750nm (Fusion® 
технология) 

• Пет нива на чувствителност 
• EN 54 – 5/7/17/29

 PL 3300 OTi - Интелигентен димооптичен и 
термичен адресируем датчик с изолатор

• Много надежден детектор поради обработката 
на сигналите от термичния и оптичния сензори 
чрез специален алгоритъм

• Пет нива на чувствителност 
• EN 54 – 5/7/17/29

 PL 3300 COBT - Интелигентен комбиниран -        
въглероден монооксид и термичен датчик,         
адресируем 

• Два термични сензора 
• Две нива на отчитане на концентрацията на 
въглероден  монооксид 

 (предаларма: 15 ppm за 15 мин, аларма: 30 
ppm за 60 мин)

• Вградена звукова индикация за двете нива 
• Вграден изолатор  
• Живот на газовия сензор – 5 години  
• EN 54-5/17

 PL 3200 O / PL 3300 O - Интелигентен
 димооптичен датчик, адресируем
• Два оптични сензора 
• Възможност за програмиране на различни 
нива на чувствителност за ден и нощ 

• Вграден изолатор за PL3300 O 
• EN 54 – 7/17/29

 PL 3200 T / PL 3300 T - Термичен 
адресируем датчик

• Два термични сензора 
• Възможност за програмиране на различни 
нива на чувствителност за ден и нощ 

• Вграден изолатор (за PL3300 Т) 
• EN 54 – 5/17

 PL 3305 О silver - Димооптичен 
адресируем датчик с изолатор - сребрист 

• Два оптични сензора 
• Възможност за програмиране на различни 
нива на чувствителност за ден и нощ 

• Вграден изолатор 
• EN 54 – 7/17 

 CT 3000 O - Конвенционален 
 димооптичен датчик  
• Интелигентен анализ на сигнала от 
измервателната камера 

•  EN 54 – 7

  CT 3000 T - Термичен 
  конвенционален датчик   
• Интелигентен анализ на сигнала от 
термодетектора

•  EN 54 – 5

 VD Basic 11 - Visual dеtect - 
основен софтуер за визуализация 

• Основен софтуер за визуализация 
на един контролен панел и една 
работна станция 

• Работи под Windows 
• Пълна графична визуализация 
• Възможност за симулиране на 
аварийни ситуации 

• Възможност за въвеждане на 
пароли 

• Връзка чрез BitBUS (USB, PCI карта)

  DPT 3000 - Софтуер за програмиране
  на контролни панели  
• Работи под Windows

 Вграден принтер РІР 2 (латиница) / 
РІР 3 (кирилица)  

• Термо принтер 24 знака 
• 58 mm ширина на ролката 
• Вградена памет 8K RAM

 ЕС 3000 - Ръчен програматор за 
адресируеми модули 

• Ръчен програматор за адресируеми 
модули от мрежа detect 3000 

• Вградена основа за детектор 
• 4 редов LCD дисплей с подсветка 
• Клавиатура

 I-Check 3000 - Софтуер за 
конфигуриране и тест на луп 

• Графично представяне на 
структурата на лупа 

• Графично изобразяване на 
аналоговите нива на дим, 
замърсеност, температура, и др. 

• Изобразяване на детекторите по вид, 
сериен номер, номер на зона и текст 
(свободно избираем от потребителя) 

• Работи под Windows

  АКСЕСОАРИ И СОФТУЕР АДРЕСИРУЕМИ И 
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ДАТЧИЦИ

Пожароизвестителни  
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FR 3000
•  Връзка с луп чрез IOM3311/IOM3322
•  Детекция на светъл и тъмен дим
•  Обхват от 5 до 120м
• Безпотенциални релета за аларма и 
повреда

• Настройка на чуствителност от 10 до 60%
 

 FR 50RV - Димен лъчев детектор с 
отражател  

• Връзка с луп чрез IOM3311 
• Детекция на светъл и тъмен дим 
• Обхват 5 – 50м 
• Безпотенциални релета за аларма и 
повреда 

• 3 нива на чувствителност– 25, 35 и 50 %

 OM Ex Orbis IS - Димопоптичен датчик, 
взривобезопасен

• Нов мултисензор за ранно откриване на 
дим при бързо горящи и тлеещи пожари 

• Детекция на светъл и тъмен дим 
• Работи на принципа на разсейване на 
светлината 

• Нов високонадежден оптичен сензор, 
намаляващ фалшивите аларми

 WM Ex 50 Orbis IS - Термичен датчик,        
взривобезопасен

• Температура  на сработване - 50°С 
• Измервателна камера защитена от прах, 
намаляваща фалшивите аларми

 MS Ex Orbis IS - Основа за датчик,        
взривобезопасна  

 Ex-B1 - Ценерова бариера, 
взривобезопасна 

 • Вградена защита от обратно включване

 CT 3000 OT - Комбиниран димооптичен и 
 термичен конвенционален детектор
• Интелигентен анализ на сигнала от 
измервателната камера 

• Интелигентен анализ на сигнала от термо- 
детектора 

• EN 54 – 7

 CT 3305 O silver - Димооптичен        
конвенционален датчик - сребрист

• Интелигентен анализ на сигнала от 
измервателната камера 

•  EN 54 – 7 

  ORM ORBIS  
• За детекция във въздушен поток със 
скорост между 0,5 - 20m/sec 

• Два оптични сензора 
• EN 54 – 7 
 

 PL 3300 PBDH-ABS-R - Адресируем       
ръчен бутон с изолатор

 PL 3300 MCP - Адресируем       
ръчен бутон с изолатор

 IOM 3311- Адресируем входно-
изходен модул с изолатор 

• Един контролиран вход за връзка 
на външни устройства към луп 

• Един безпотенциален изход за 
управление на външни устройства 

• Входа и изхода са свободно 
програмируеми

 OMS 3301 - Адресируем изходен       
модул с изолатор 

• Един безпотенциален изход за 
управление на външни устройства 

• Изхода е свободно програмируем 
• За OMS 3301 mini - един изход 
отворен колектор 

 TCM 3300 - Адресируем модул за една 
конвенционална зона с изолатор

 LS 3300 R- Адресируемa сирена 
с изолатор

• Захранва се от лупа 
• 4 различни тона (DIN) 
• Регулируема сила на звука

АДРЕСИРУЕМИ И 
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ДАТЧИЦИ  

РЪЧНИ БУТОНИ, СИРЕНИ И 
АДРЕСИРУЕМИ МОДУЛИ  

ЛЪЧЕВИ И 
ВЗРИВОБЕЗОПАСНИ ДАТЧИЦИ  

РЪЧНИ БУТОНИ, СИРЕНИ И 
АДРЕСИРУЕМИ МОДУЛИ  

 LS 3300 VLC - Aдресируема 
сирена, нископрофилна

• Захранва се от лупа 
• 32 различни тона (DIN) 
• Бял или червен капак 
• Възможност за монтаж на детектор 
• EN 54-3/17 

 SDM 3300 R - Адресируемa сирена        
с изолатор, мултитоналнa

• Външно захранване 
• 32 различни тона (DIN) 
• Настройка на силата на звука
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JUNIOR V4 – Икономична аналогово 
адресируема пожароизвестителна 
централа с един луп, с възможност 
за разширение до 2 лупа. Централата 
отговаря на европейските стандарти 
EN54 part 2 & 4 (1998).

• Възможност за свързване с репитер чрез    
RS-422/485, оптичен кабел, или TCP/IP 
интерфейс 

• До 125 устройства на един луп 
• Светодиодна индикация за 16 зони 
• LCD дисплей с подсветка, изписване на 
информацията на 4 реда до 40 символа 
всеки 

• 32 програмируеми адреса за сирени 
• Поддръжка на MAM (Manually Addressable 
Module) 

• Релейни изходи – 2 за пожар и 1 за повреда 
• 2 програмируеми конвенционални    
алармени изхода 

• Памет за 2000 събития 
• PSU 2.4A

ORION – Конвенционална 
пожароизвестителна централа с 
високо качество и атрактивна цена, 
в корпус от висококачествен ABS 
материал. Централата отговаря на 
европейските стандарти EN54 part 2 
& 4 (1998).

• До 8 програмируеми зони 
• До 32 конвенционални детектора за всяка 
зона 

• Три нива на достъп 
• 2 контролирани изхода за сирени 
• 3 дистанционни входа за активиране на 
програмни промени, ден/нощ режим, или 
„reset” на системата 

• До 4 репитера към една централа 
• PSU 1.7A

JUNIOR-MINI-REP  – Повторителен 
панел за контрол и управление на 
отдалечена адресируема централа 
JUNIOR V4

• До 4 повторителни панела към една 
централа 

• Интерфейс RS-485 
• Дисплея и контролните функции са същите 
като на адресируемата централа 

• EN 54 – 2  

ORION REP – Повторителен панел за 
контрол и управление на отдалечена 
конвенционална централа ORION 

• До 4 повторителни панела към една 
централа 

• Интерфейс RS-232 
• Дисплея и контролните функции са същите 
като на конвенционалната централа

• Максималното разстояние между централа 
и повторителен панел е 100м 

• EN 54 – 2 

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ ПОВТОРИТЕЛНИ ПАНЕЛИ  

Пожароизвестителни 

Компанията е създадена през 1994 г. в Дания от 
João Paulo Ajami. 

През 2000 г. е регистрирана под настоящото си 
име Global Fire Equipment като частна компания с 
ограничена отговорност с база в покрайнините на гр. 
Фаро, Португалия. 

От 2006 г. компанията е в нов индустриален и
търговски парк, разположен само на 10 минути от 
междуна-родното летище Фаро. 

Global Fire е претърпяла забележително цялостно 
развитие както по отношение на оборота, така и по 
отношение на броя на клиентите си и сега е популярна 
в световен мащаб, снабдявайки клиенти от 52 страни 
с най-модерно оборудване, което се монтира в прести-
жни обекти, вариращи от големи летища до бази за 
научни изследвания в Антарктика. 

В партньорство с други компании, Global Fire Equip-
ment предлага цялостни решения в областта на пожа-
роизвестяването. 

ПРОДУКТОВА ГАМА  
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4
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 MAM – Ръчно адресируем микромодул 

• Позволява включване и ръчно адресиране на 
конвенционални детектори, ръчни бутони и 
сирени към адресируема централа 

 JUNIOR V4

3 I/O – Адресируем входно-изходен 
модул с 3 входа и 3 изхода 

• Захранва се от лупа 
• Входа се следи за повреда (прекъсване и 
късо) и аларма 

• 3 изходни програмируеми релета – 1А/50V DC 
• За следене състояние на контакти на друга  
  система – например ПГИ 
• Необходимо е външно захранване за релетата  

I/O ISO – Адресируем входно-изходен 
модул с 1 вход и 1 изход

• Захранва се от лупа 
• Входа се следи за повреда (прекъсване и 
късо) и аларма 

• Изходно програмируемо реле – 1А/50V DC 
• Необходимо е външно захранване за релето 
• За следене състояние на контакт на друга     
система – например ПГИ 

• Вграден изолатор 

INPUT – Адресируем входен модул 
с 1 вход 

• Захранва се от лупа 
• Входа се следи за повреда (прекъсване и 
късо) и аларма 

• За следене състояние на контакти на друга   
система – например ПГИ 

LSC ISO – Адресируем изходен модул 
за  конвенционални сирени с вграден 
изолатор

• За включване на конвенционални сирени към     
адресируема централа JUNIOR V4

• Захранва се от лупа 
• Програмируем изход 
• До 32 бр. LSC ISO на луп 
• Необходимо е външно захранване за сирените 
• Вграден изолатор

GFE-AD-ISО – Самостоятелен луп 
изолатор

• Изолира участък с късо съединение от 
останалата част на лупа 

• Светодиодна индикация показва от коя страна 
на изолатора е късото съединение 

• При отстраняване на късото съединение 
изолаторът се самовъзстановява   

GFE-S-2L – Димооптичен 
конвенционален датчик

GFE-H-2L – Термичен 
конвенционален датчик

GFE-SH-2L – Комбиниран 
термичен и димооптичен 
конвенционален датчик

GFE-S-2L/MAM – Димооптичен 
адресируем датчик

GFE-H-2L/MAM – Термичен 
адресируем датчик

• Два индикатора за 360° видимост 
• Висока чувствителност 
• Лесен монтаж и поддръжка 
• Нископрофилен корпус 
• SMD технология 
• EN 54 5/7

АДРЕСИРУЕМИ МОДУЛИ  

ДЕТЕКТОРИ  

 GFE-BCM 3 (2,4А) – Захранващ блок 
28V/2.4А DC, входно напрежение 85-265 
VАС, кутия с място за  акумулатори 
2х12V/7Ah 

 GFE-BCM 3 (1,7А) – Захранващ блок 
28V/1.7А DC, входно напрежение 85-265 
VАС, кутия с място за акумулатори 
2х12V/7Ah 

• Възможност за мониторинг от адресируеми  
панели JUNIOR V4 

• Изходно реле за повреда 
• Защита от обратно включване 
• Регулиран заряден ток 
• Светодиодна индикация 
• ЕN54 /4

29

30

  ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ

QUAD-ZMU – Адресируем модул за 1 (2, 
3, 4) конвенционална(и) зона(и) 

• Захранва се от лупа 
• До 32 конвенционални детектора 
• Линиите на детекторите се следят за повреда   
(прекъсване и късо) и аларма 

• До 32 бр. QUAD-ZMU на луп 
• Необходимо е външно захранване за 
детекторите 

10

системи  
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5
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 GFE-MCPE-C – Ръчен бутон 
конвенционален 

• Външен или вграден монтаж 
• Двуцветен светодиод 
• Защита от случайно задействане 
• Ресетва се с ключ (няма сменяем елемент) 
• ЕN54 /11

 GFE-MCPE-A / MCPE-AI – Ръчен бутон 
адресируем / с вграден изолатор 

• Предназначен за работа с адресируема 
централа JUNIOR V4 

• Външен или вграден монтаж 
• Двуцветен светодиод 
• Защита от случайно задействане 
• Ресетва се с ключ (няма сменяем елемент) 
• Ръчно адресируем 
• Максимално 30 бр. GFE-MCPE-A или 
 6 бр. GFE-MCP-AI на луп 
• ЕN54 /11 

 GFE-MCPC - STI - IP67 – Ръчен бутон 
конвенционален за външен монтаж - IP67 

• За монтаж на открито 
• Ресетва се с ключ (няма сменяем елемент) 
• Индикация за задействане 
• ЕN54 /11 

 VALKYRIE CS – Сирена 
конвенционална с основа

• Външен монтаж 
• Ниска консумация 
• 4 различни тона 
• Две нива на силата на звука 
• ЕN54 /3

 VALKYRIE AS / ASB – Сирена адреси-
руема с основа (с лампа за ASB)

• Предназначена за работа с адресируема    
централа JUNIOR V4 

• Външен монтаж 
• Захранва се от лупа 
• Ниска консумация 
• 4 различни тона 
• Две нива на силата на звука 
• До 32 бр. VALKYRIE AS в луп 
• ЕN54 /3

 VULCAN 2CS – Сирена 
конвенционална тип „основа”

• За работа като нископрофилна сирена или 
като основа за детектор 

• Ниска консумация 
• 4 различни тона 
• Регулируемо ниво на силата на звука 
• ЕN54 /3

 VULCAN 2AS /2ASB – Сирена 
адресируема тип „основа” (с лампа 
за 2ASB) 

• Предназначена за работа с адресируема 
централа JUNIOR V4 

• За работа като нископрофилна сирена или 
като основа за адресируем детектор 

• Захранва се от лупа 
• Ниска консумация 
• 4 различни тона 
• Регулируемо ниво на силата на звука 
• До 64 бр. VULCAN 2AS /2ASB в луп 
• ЕN54 /3 

  VULCAN 2ASI – Сирена адресируема  
• Предназначена за работа с адресируема    
централа JUNIOR V4 

• За работа като нископрофилна сирена или 
като основа за адресируем детектор 

• Захранва се от лупа 
• Ниска консумация 
• Четири различни тона 
• Регулируемо ниво на силата на звука 
• До 64 бр. VULCAN 2ASI в луп 
• ЕN54 /3  

 VULCAN 2DS – Сирена адресируема 
тип „основа”, позволяваща 
включването на конвенционален   
детектор към лупа  

• Предназначена за работа с адресируема    
централа JUNIOR V4 

• За работа като нископрофилна сирена   или 
като основа за адресируем детектор 

• Захранва се от лупа 
• Ниска консумация 
• Четири различни тона 
• Регулируемо ниво на силата на звука 
• До 64 бр. VULCAN 2DS в луп 
• Вграден изолатор 
• ЕN54 /3  

 VULCAN 2DSI – Сирена 
адресируема тип „основа”, 
позволяваща включването на 
конвенционален детектор към 
лупа, с вграден изолатор

• Предназначена за работа с адресируема  
централа JUNIOR V4 

• За работа като нископрофилна сирена 
или като основа за адресируем детектор 

• Захранва се от лупа 
• Ниска консумация 
• Четири различни тона 
• Регулируемо ниво на силата на звука 
• До 64 бр. VULCAN 2DSI в луп 
• Вграден изолатор 
• ЕN54 /3

 VALKYRIE ASB IP65 - Сирена 
адресируема външна с лампа IP65

• Предназначена за работа с адресируема 
централа JUNIOR V4 

• За монтаж на открито  
• Ниска консумация 
• До 32 бр. в луп 
• 4 различни тона 
• ЕN54 /3

 VALKYRIE CSB IP65 - Сирена 
конвенционална външна с лампа 
IP65 

• За монтаж на открито  
• Ниска консумация 
• Четири различни тона  
• ЕN54 /3  
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РЪЧНИ БУТОНИ СИРЕНИ  

СИРЕНИ  

Пожароизвестителни  системи
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Фази на детекция VESDA  

Как работи VESDA  

Детекция на дим 
чрез анализ 
на въздушни проби  

VESDA е пожароиз-
вестителна система, 
която предлага възможно 
най-ранното известяване 
за евентуален пожар, 
като вероятността за 
подаване на фалшива 
аларма е нулева.

Със стотици хиляди  
системи инсталирани по  
цял свят, името VESDA се  
превърна в синоним на  
висококачествена много  
ранна димна детекция.  
Това е продуктът, който  
клиентите избират, когато  
надеждното функциони-
ране е от особено голямо  
значение.

Друг аспираторен детектор  

VESDA аспираторен детектор  

Защо  

Диаграмите показват развитието на един пожар във времето. Обърне-
те внимание на факта, че фазата на зараждане предоставя най-
голяма възможност за детекция и контролиране разпространението 
на пожара. VESDA може да бъде конфигурирана така, че да генерира 
множество аларми в рамките на фазата на зараждане. VESDA 
позволява генерирането на допълнителна аларма (Пожар 2) в 
следващите фази на пожара. Тази функция е уникална за VESDA в 
сравнение с други аспираторни детектори и е възможна поради много 
широкия обхват на чувствителност. Един датчик е достатъчен, за да 
се извършва мониторинга на цялото развитие на пожара.  

е необходим широк диапазон на детекция и няколко алармени нива?  

Максимален брой отвори  
(малсимална площ на покритие)   

Клас А 
Клас B 
Клас C  

Един по-добър датчик ще покрие изискванията на всеки  
клас и ще осигури детекция върху по-голяма площ  

VESDA е система, ко-
ято осигурява непрекъс-
ваемост на бизнеса.

VESDA е система,  
притежаваща отлични 
показатели, резултат от  
качествено проектиране.

VESDA е система,  
която се адаптира към  
специфичните характе-
ристики на всяка среда.

Системата непрекъснато 
всмуква въздух през серия 
отвори в тръбна мрежа чрез 
високо ефективен аспиратор. 

Проба от този въздух 
след това преминава през 
двустепенен филтър. Първият 
филтър отстранява праха и 
замърсяванията от въздушната 
проба преди навлизането й в 
камерата за димна детекция. 

Вторият филтър осигурява 
допълнителен чист въздух, 
който предпазва оптичните 
повърхности на датчика от 
замърсяване, осигурява 
стабино калибриране и дълъг 
живот на датчика. 

От филтъра, въздушната 
проба преминава през 
калибрираната камера, където 
бива изложена на източник на 
лазерна светлина. 

При наличието на дим, 

светлината се разсейва вътре в камерата 
и незабавно се идентифицира от 
високочувствителната приемателна 
система.

 След това сигналът се обработва 
и представя чрез бар графика, инди-
катори за алармените нива и/или 
графичен дисплей.  

Датчиците VESDA могат да  
предават тази информация към  
пожароизвестителна централа  
или към система за управление  
на сгради чрез релета или 
интерфейс високо ниво (High 
Level  Interface, HLI).  

Системите VESDA 
осигуряват нива на чувстви-
телност, които покриват 
изискванията за всички 
класове при голям обхват 
на покриваемост. Те са по-
добри от другите датчици и 
имат редица допълнителни 
характеристики и функцио-
налност, което води до един 
датчик VESDA да е не само 
най-добрия в даден клас, но 
най-добрия за всички класове 
пожари. 

И
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ВРЕМЕ 

Начален  
1ва степен  стадий    

               ВИДИМ ДИМ             ПЛАМЪК    ТОПЛИНА             
                  2ри стадий          3ти стадий        КРАЙ  

ДЕЙСТВИЕ  ПОЖАР 1 ПОЖАР 2  

EN 54-20 CLASS A EN 54-20 CLASS B  EN 54-20 CLASS C  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Аспирационни димни детектори  
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Още по-подробно за детекцията  АСПИРАЦИОННИ ДИМНИ ДЕТЕКТОРИ  

АСПИРАЦИОННИ ТРЪБИ  

Въздухът в помещени-
ето се засмуква 
през малки отвори в 
тръби, образуващи 
детекционна система, 
след което въздухът 
преминава през 
специален оптичен 
сензор... 

RWH  

=  
=  

Първична детекция  
Капилярни пробни точки  

LaserPLUS™ 
Това е основният продукт на гамата с 4 тръби 
с обща дължина до 200 м. Подобно на всички 
VESDA продукти той идентифицира пожара 
на възможно най-ранния етап и надежно из-
мерва от много ниски до изключително високи 
концентрации на дим. Има най-широкия 
диапазон на чувствителност в света - от 0,005 
до 20% obs/m. VESDA LaserPLUS поддържа 
четири програмируеми алармени нива (Пре-
дупреждение, Действие, Пожар 1 и Пожар 2), 
защитава площи до 2000м2 и има вградена 
памет за 18000 събития. 

LaserSCANNER™ 
LaserSCANNER е като LaserPLUS, но може да 
локализира от кой сектор (тръба) е източника 
на дима. LaserSCANNER осигурява четири 
нива на аларма за всяка отделна тръба 
(Предупреждение, Действие, Пожар 1 и Пожар 
2) и осигурява адресируемост и индивидуални 
настройки на всеки сектор. Защитава площи 
до 2000м2. 

LaserCOMPACT™ 
LaserCOMPACT осигурява финансово разум-
на и ефикасна защита на единични помеще- 
ния и малки открити площи. Предлага същият 
широк диапазон на чувствителност като La-
serPLUS и LaserSCANNER - от 0,005 до 20% 
obs/m. LaserCOMPACT поддържа три програ-
мируеми алармени нива (Предупреждение, 
Предаларма и Пожар), защитава площи до 
800м2 и има вградена памет за 12000 събития. 

LaserFOCUS™ 
LaserFOCUS осигурява на разумна цена най-
модерната технология за димна детекция чрез 
въздушни проби в малки помещения. Моделът 
VLF-250 защитава пространства до 250м2, 
моделът VLF-500 покрива до 500м2. Освен 
функциите, които присъстват във всички Laser 
продукти на VESDA, VESDA LaserFOCUS 
притежава нова гама характеристики и вгра-
дена интелигентност, която позволява бързо 
инсталиране, настройване и обслужване. Той 
има четири програмируеми алармени нива 
(Предупреждение, Действие, Пожар 1 и По-
жар 2), вградена памет за 18000 събития и 
обхват на чувствителността - от 0,025 до 20% 
obs/m.

Минимален 
живот 10 год.  
Не се замърсява

Сaмопочистващ се

Нива на детекция 
от 0,005 до 20%      
obs/m   

VESDA Pipe™ 
Един от ключовите елементи за функци-
онирането на една система VESDA е мрежата 
от тръби, които активно транспортират въздух 
от защитената площ до датчика. Xtralis 
предлага голяма гама от тръби и фитинги 
с високо качество, подходящи за всякакви 
приложения. 

Аспирационни димни детектори  
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НОВИ МОДЕЛИ АСПИРАЦИОННИ ДИМНИ ДЕТЕКТОРИ  

VESDA LASER QUANTUM (VLQ)™
Основни характеристики:
Лазерен детектор
До 100м2 покритие
До 2 x 6м тръби (прави)
До 2 x 9м тръби (разклонени)
До 4 Клас A отвори (EN54-20)
Памет за събития
Чувствителност 0.005 – 3% obs/m
3 релейни изхода (2 алармени и 1 за повреда)
USB за директна връзка с комютър

Предимства: 
Компактен, Функционален, Ниска цена, 
Лесна инсталация и поддръжка

Приложение: 
Малки помещения – сървъри, трансформатори, 
контейнери

VESDA VLI ™
Характеристики:
Множество филтри
IP 54
4 алармени нива
5 релейни изхода
Чувствителност –
0.005 – 20% obs/m
Покритие - 2000m2

Тръбна мрежа до 360м
Лесно заменя стари модели VESDA

Предимства:
Самопочисващ се детектор
Поддръжка – 5 зменяеми компонента

Приложение:
Индустриални обекти – заводи, хангари, 
рафинерии, фабрики, мини

VESDA XCC-010/011™
Характеристики:
До 800 m2 покритие (XCC-010)
До 1600 m2 покритие (XCC-011)
Tръбна мрежа до 110м 
(до 18 отвора)
Предаларма и аларма
Лесна настройка

Предимства:
Клас – С
Компактен
Ниска цена
Лесна инсталация и поддръжка

Приложение:
Малки и средни помещения
Асансьорни шахти

VESDA V(L)FT-15 ™
Характеристики:
До 1500 m2 покритие
Капилярни тръби -
до 50м всяка 
4 алармени нива
Чувствителност – 
0.01% – 20% obs/m
RS485 и TCP/IР изход
Памет до 20 000 събития

Предимства:
15 адресируеми капилярни изхода

Приложение:
Сървъри и архиви

VESDA E™
Характеристики:
Покритие до 2000 м2

Тръбна мрежа до 800м
ОSID технология за детекция
Чувствителност 0.001 – 20% obs/m
4 алармени нива
7 програмируеми релейни изхода
Памет до 20 000 събития
USB и Wi-Fi за връзка с компютър
Самонастройка към средата 

Сравнение с предишни модели:
Пълна функционалност
15х по-чувствителен сензор
2х по-дълъг живот (20г.)
40% по-мощен аспиратор
6х по-добра защитеност от прах
Wi-Fi връзка
Заменя лесно други модели VESDA

Софтуер за мобилни устройства за 
лесен отдалечен котрол и подръжка

Аспирационни димни детектори  
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7 ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕМ АСПИРАЦИОННИ ДИМНИ ДЕТЕКТОРИ  

1 При непрекъсваем работен процес

   Димните датчици VESDA известяват за евентуален пожар във възможно 
най-ранната  му фаза. По този начин осигуряват достатъчно време за 
проучване и намеса и спестяват  щети, принудителен престой и разходи 
по гасенето. 
   Някои любопитни факти от Статистическия трудов отдел в САЩ: 

22 часа прекъсване на работния процес = 4 милиарда долара загуби 
за компанията на борсата. 

3 часа прекъсване = 1,5 милиарда долара загуби на борсата.

19 часа прекъсване = 1,5 милиарда долара загуби на борсата. 

Възстановяването на производствения процес в чисти помещения 
след пожар струва средно 4 милиона долара и са необходими 
няколко месеца. 

43% от компаниите, в които е имало мащабен пожар никога не 
заработват отново.  

Енергетика
Телекомуникации
Сървърни 
помещения

Центрове за 
съхранение на 
финансови данни 
Обществени сгради
Чисти помещения

Контрол на 
движението  
по пътищата 
(въздушни, 
железопътни, 
метро)  

Телефонни 
оператори, интернет 
доставчици

Радио и телевизия
Химични процеси

Съвременни офис сгради
Резиденции

4 При необходимост от дискретна детекция

За запазване на вътрешния дизайн или декорация може да се инсталира 
система VESDA от тънки като капиляри тръби, почти незабележими за 
човешкото око. Самите датчици се монтират в шкаф или в сервизно 
помещение. 

Исторически сгради
Архитектура с висока       
историческа стойност  

Художествени 
галерии и музеи  
Катедрали и църкви

5 При трудна евакуация

6 При усложнена производствена среда
VESDA може да се използва при наличие на неприятна, агресивна 
атмосфера в помещения с корозивни газове, екстремна температура, 
влажност, електромагнитни полета, опасни волтажи, прах, 
радиоактивност и др. 
Датчиците VESDA имат двустепенно филтриране, което гарантира 
ефикасната им работа в замърсени помещения. Датчиците се монтират 
извън помещението, а вътре се инсталират само тръбите с отворите за 
въздушни проби. Въздушните проби могат да се филтрират, затоплят 
или охладят преди да достигнат датчика. 

Много ранното известяване, което 
осигурява VESDA, позволява 
максимално време за евакуация 
на сгради с ограничен брой 
изходи, сгради посещавани от 
много хора или от инвалиди.

Търговски центрове
Стадиони
Исторически сгради
Болници

Метро станции
Сгради за възрастни 
хора или деца
Затвори

Летища
Конгресни и бизнес  
центрове

Електроцентрали, трансформаторни станции
Обществен транспорт
Хартиени фабрики и дървопреработвателни заводи  
Хладилни складове
Мини
Автоматизирани производства
Производствени помещения
Опасни помещения
Цигарени фабрики и текстилни предприятия

7 При вече инсталирани системи за 
пожарогасене

Обикновено активирането на една пожарогасителна система е свързано 
не само със значителни разходи, но и с нарушаване на производствения 
цикъл. Много ранното известяване, осигурявано от VESDA, позволява 
интервенция преди да е необходимо задействането на гасителната 
система. Различните известителни нива на VESDA могат да се използват  
за подаване на различни сигнали за съответните етапи на пожара, 
от контролиране на  климатичната инсталация до задействане на 
гасителната система.

Комуникационни хъбове
Командни станции
Сървърни помещения
Телефонни централи
Електростанции, трафопостове
Помещения с много електроника

2 При затруднено регистриране на дима
При силен въздушен поток димът 
се разрежда и не достига до тавана 
на помещението в концентрация, 
позволяваща детекцията му. Същият 
проблем възниква и в помещения с 
тръби, ниши, двоен под или окачен 
таван. При високи помещения димът 
се наслоява в гъбовиден облак под 
тавана и също трудно се регистрира. 
Отворите за въздушни проби 
могат да бъдат разположени върху 
решетката за всмукване на въздух 
или в шкафове с електронно 
оборудване и димът да бъде 
регистриран при движението му с въздушния поток. При високи 
помещения отворите могат да се разположат на местата, където отива 
димът - обикновено на известно разстояние под нивото на тавана. 

Телекомуникационни        
съоръжения

Сървърни помещения

Атриуми 

Театри

Складови 
помещения с 
висок таван   Хангари

ГаражиАсансьорни 
шахти Закрити стадиони 

3 При труден достъп за поддръжка
Поддръжката на съществуващи 
традиционни системи за 
пожаробезопастност в помещение 
без достъп води до редица 
неудобства и често до прекъсване 
на работния процес. Датчиците 
VESDA могат да се монтират 
на достъпни места извън 
помещението, а само мрежата от 
тръби да бъде в зоната без достъп. 

Затворени 
пространства на 
окачени тавани 
и двойни подове
Асансьорни шахти
Тръбопроводи
Затвори и след-      
ствени арести 
Производствени        
площи
Складове с висок        
таван

Конвейри
Кабелни тунели       
и шахти
Минни съоръжения
Секретни военни  
помещения
Помещения,       
защитени от        
електромагнитни        
лъчения  
Вятърни 
генератори
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Приложения:  

Тук е инсталиран „точков” 
детектор... но къде точно?  

~0.007%/m ~7.0%/m  

Приложения:  

Приложения:  

Приложения:  

Приложения:  

Приложения:  

Чисти 
помещения Производствени        

помещения  

Приложения:  

Аспирационни димни детектори  



ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ   

Системи за аерозолно пожарогасене

Системите FirePro® 
са предпочитан избор 
за защита от пожар и 
намират приложение в 
промишлени, търговски и 
административни сгради, 
в корабоплаване, в сухопътни и железопътни 
транспортни средства. 

• Електрически помещения и табла 
• Контролни центрове
• Сървърни помещения 
• Дейта-центрове 
• Архивни помещения 
• Плавателни съдове 
• Автомобилни и автобусни моторни 
отделения 

• Влакове и самолети 
• Складови помещения 
• Производствени помещения 

Аерозолните пожарогасители FirePro® 
използват най-новото поколение стабилен, 
твърд SBK компонент, базиран на калиеви 
соли, който не съдържа пиротехнически 
вещества. При активиране твърдият компонент 
се трансформира в бързоразширяващ се 
високоефективен пожарогасителен аерозол. 

За да се обясни гасителното действие 
на FirePro® е необходимо да разгледаме 
по-подробно процесите, които протичат 
в огъня. Необходими условия, за да има 
огън са наличието на горимо вещество, 
кислород и висока температура. Повечето 
гасителни системи въздействат на някой 
от тези елементи. Тъй като в общия случай 
е невъзможно от помещение, в което има 
пожар да се изнесат горимите вещества, 
стремежът е да се намали температурата или 
да се отстрани кислорода. Спринклерните 
инсталации чрез обливане с вода предизвикват 
охлаждащ ефект, който гаси пожара.

Пожарогасителните инсталации, използващи 
инертни газове изтласкват кислорода от 
помещението и поради липсата на кислород 
огънят загасва.

FirePro® въздейства  на 
един друг елемент  
от огъня – верижната 
химична реакция, която  
протича в пламъка при  
взаимодействието на  
активните свободни 
радикали с кислорода.

Калиевите йони 
в аерозола 
се свързват с 
тези свободни 
радикали и 
предизвикват бърз 
пожарогасителен

ефект, прекъсвайки 
неконтролираната 
верижна химична 
реакция на горене 
без да се отнема 
кислорода. 

В резултат се 
отделят безвредни 
стабилни вещества 
(основно КОН), 
които са с нищожно 
време на задържане 
в атмосферата.

Аерозолните пожарогасители могат да 
осигурят локална защита на местата, 
където е възможно да възникне пожар 
(например електрическите табла) и да 
предотвратят разпространението му 
извън източника.
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МОДУЛИ И АКТИВАТОРИ  

АЕРОЗОЛНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ  
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Системи за аерозолно

Модел FP 200 S
• Маса на пожарогасителния материал - 200 грама
• Активиране - електрическо 6-36V 
• Обща маса - 1840 грама 
• Време на действие - 5-10 сек.
• Температура на самоактивиране на 
пожарогасителния материал - 300°C 

• Размери - 150mm x 84mm (диаметър) 
• Клас на пожар - А, В, С, F

Модел FP 500 S
• Маса на пожарогасителния материал - 500 грама 
• Активиране - електрическо 6-36V 
• Обща маса - 3340 грама 
• Време на действие - 5-10 сек. 
• Температура на самоактивиране на 
пожарогасителния материал - 300°C 

• Размери - 260mm x 84mm (диаметър) 
• Клас на пожар - А, В, С, F

Модел FP 1000 М
• Маса на пожарогасителния материал - 1000 грама 
• Активиране - ръчно 
• Обща маса - 1680 грама 
• Време на действие - 20-25 секунди
• Температура на самоактивиране на 
пожарогасителния материал  - 300°C 

• Размери - 200mm x 88mm (диаметър) 
• Клас на пожар - А, В, С, F

Модел FP 1200
• Маса на пожарогасителния материал - 1200 грама 
• Активиране - електрическо 6-36V 
• Обща маса - 10900 грама 
• Време на действие - 10-15 сек. 
• Температура на самоактивиране на 
пожарогасителния материал  - 300°C 

• Размери - 216mm x 300mm x 167mm 
• Клас на пожар - А, В, С, F

Модел FP 2000
• Маса на пожарогасителния материал - 2000 грама
• Активиране - електрическо 6-36V 
• Обща маса - 15500 грама 
• Време на действие - 10-15 сек.
• Температура на самоактивиране на 
пожарогасителния материал - 300°C 

• Размери - 300mm x 300mm x 185mm
• Клас на пожар - А, В, С, F

Модел FP 3000
• Маса на пожарогасителния материал - 3000 грама 
• Активиране - електрическо 6-36V 
• Обща маса - 16300 грама 
• Време на действие - 15-20 сек.
• Температура на самоактивиране на 
пожарогасителния материал - 300°C 

• Размери - 300mm x 300mm x 185mm
• Клас на пожар - А, В, С, F

Модел FP 5700
• Маса на пожарогасителния материал - 5700 грама
• Активиране - електрическо 6-36V 
• Обща маса - 26400 грама 
• Време на действие - 15-20 сек.
• Температура на самоактивиране на 
пожарогасителния материал - 300°C 

• Размери - 300mm x 300mm x 300mm
• Клас на пожар - А, В, С, F

Модел FP 200 М
• Маса на пожарогасителния материал - 200 грама
• Активиране - ръчно  
• Обща маса - 1430 грама 
• Време на действие -10-15 секунди  
• Температура на самоактивиране на 
пожарогасителния материал  - 300°C 

• Размери - 145mm x 88mm (диаметър) 
• Клас на пожар - А, В, С, F

Модел FP 100 S
• Маса на пожарогасителния материал - 100 грама
• Активиране - електрическо 6-36V 
• Обща маса - 1370 грама 
• Време на действие - 5-10 сек. 
• Температура на самоактивиране на 
пожарогасителния материал - 300°C 

• Размери - 120mm x 84mm (диаметър) 
• Клас на пожар - А, В, С, F 

Модел FP 80 S
• Маса на пожарогасителния материал - 80 грама 
• Активиране - електрическо 6-36V 
• Обща маса - 870 грама 
• Време на действие - 5-10 сек. 
• Температура на самоактивиране на 
пожарогасителния материал - 300°C 

• Размери - 185mm x 51mm (диаметър) 
• Клас на пожар - А, В, С, F 

Модел FP 40 S
• Маса на пожарогасителния материал - 40 грама 
• Активиране - електрическо 6-36V 
• Обща маса - 610 грама 
• Време на действие - 5-10 сек. 
• Температура на самоактивиране на 
пожарогасителния материал - 300°C 

• Размери - 140mm x 51mm (диаметър) 
• Клас на пожар - А, В, С, F 

Модел FP 20 SE
• Маса на пожарогасителния материал - 20 грама 
• Активиране - електрическо 6-36V 
• Обща маса - 100 грама 
• Време на действие - 3-6 секунди 
• Температура на самоактивиране на 
пожарогасителния материал - 300°C 

• Размери - 128mm x 30mm (диаметър)
• Клас на пожар - А, В, С, F 
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 FP-BTA - Активатор за аерозолен пожарогасител
• Термоампула (57°, 68°, 79°, 93°, 141° или 182°С) 
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 FP-SA - Модул за последователно активиране 
• До 2 аерозолни пожарогасителя 
• Входно напрежение от 21V до 30VDC 
• Вход от пожарогасителен панел 
• Изход за следващ модул 
• До 20 последователни модула към 1 контролен панел 
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 FPC1 - Автономен активатор 
• До 2 аерозолни пожарогасителя 
• Вграден температурен сензор 
• Температура на активиране 80°С или при 
нарастване на температурата с повече от 
8°С/ мин. (за над 40°С) 

• 3 бр. допълнителни изхода ОС-50mA 
• Вход за ръчно активиране 
• Захранване 6V-4хАА алкални батерии 

 FPC2 - Автономен активатор 
• До 2 аерозолни пожарогасителя 
• Необходимо е външно захранване 24VDC 
• Допълнителни изходи ОС-50mA 
• Вход за пожарен датчик 

 Термолинеен датчик
• Температура на активиране 68°, 88° или 105°С

 FPC4/FPC4R - Автономен активатор 
• До 2 аерозолни пожарогасителя 
• Захранва се с батерия АА 
• Вход за пожарен датчик
• 2 входа за термолинеен датчик
• 1 реле за връзка с централа (само FPC4R)



Системите FirePro® имат редица предимства в сравнение с 
газовите системи за пожарогасене. 

Аерозолните генератори са с много компактен размер, при тях 
няма съдове под налягане, сложни тръбни разводки, клапани и 
специални крепежи. Проектните изчисления са много опростени, 
а времето за монтаж е значително по-малко, което води до 
оптимизация на разходите за инсталация и труд. 

Аерозолните пожарогасители имат много по-добра обемна 
ефективност и многократно по-бързо изпълват обема с аерозол 
в сравнение с газовото гасене. Системите FirePro® не повишават 
налягането в помещението, не предизвикват термичен шок и 
конденз по апаратурата, не са токсични и нямат корозионно 
действие. Те са с нулева електропроводимост, не отнемат кисло-
рода от помещението, напълно безвредни са за околната среда 
и хората, не повреждат имуществото, машините и електронните 
устройства. 

Системите FirePro® са по-евтини в сравнение с повечето га-
зови системи и поддръжката им е много по-лесна, тъй като няма 
нужда от тестове на налягане или тегло, от откриване на течове 
и други. 

Аерозолните пожарогасители са с дълъг живот – 15 години, 
като през това време не се нуждаят от презареждане или някакво 
специално обслужване. 

Всички тези предимства правят системите FirePro® много при-
влекателни за крайния потребител. 

• FirePro® не използва пиротехнически компоненти, което 
позволява аерозолните пожарогасители да се транспортират със 
самолет без необходимост от предпазни средства. 

• Пожарогасителния материал на FirePro® се произвежда по 
патентована нова технология, която е значително подобрена 
спряма старата руска технология отпреди 40г. Той е стабилен при 
повишаване на температурата и при механични въздействия. 

• Температурата на самоактивиране е доста по-висока – 
300°С, което прави продуктите на FirePro® приложими и при по-
специфични проекти. 

• Охлаждащият материал е естествен минерал, който не 
реагира химически с аерозола, безвреден е за хората и не може 
да предизвика запушване на изходния отвор. 

• Активаторите на FirePro® са много здрави, устойчиви са на 
удар и действат безотказно – няма случай, в който аерозолен 
пожарогасител да не е задействал.

• Срокът на годност на FirePro® е 15 години. 
• Продуктите са подходящи за класове пожар А, В, С и F. 
• FirePro® има „Зелен Етикет” за екологичен продукт. Той е 

нетоксичен, безопасен за хората, взривобезопасен и не вреди на 
озоновия слой.

• Продуктите на FirePro® позволяват реализирането на гъвкави 
решения в най-широка гама проекти и приложения.

ПРЕДИМСТВА СПРЯМО ГАЗОВИТЕ 
СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ  

 ПРЕДИМСТВА В СРАВНЕНИЕ С 
ДРУГИТЕ АЕРОЗОЛИ  

пожарогасене  

Свойства  

Вреда върху озоновия слой  

Задържане в атмосферата  

Токсичност  

Електропроводимост  

Корозионен ефект  

Обемна ефективност  

Плътност при гасене  

Пожарогасителни  

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ АГЕНТИ  

агенти  Халон  

Голяма  

Дълго  

Ниска  

Ниска  

Среден  

Добра  

 200-350 gr/m3  

Други газове   

Малка  

Кратко  

Ниска  

Ниска  

Среден/нисък  

Ниска  

350-950 gr/m3  

СО2  

Няма  

Няма  

Висока  

Ниска  

Среден/нисък  

Ниска  

700-1500 gr/m3  

СЕРТИФИКАТИ  

Няма  

Няма  

Нулева  

Нулева до 24kV  

Нулев  

Много Добра  

30-60+ gr/m3  

Ефекти  
Пожаро-
гасителни 
агенти  

Пяна и вода   

Вода   

СО2  

Инертни газове  

Халон  

Ефект върху хората  

Необходими са  
предпазни средства  

Не е опасна  

Ефект върху сгради 
и оборудване  

Могат да увредят 
оборудването  

Големи щети  

Вреден при работни кон-
центрации в затворени  
помещения   

Липсата на кислород е  
опасна за хората  

Може да се използва в  
присъствие на хора   

Може да се използва в  
присъствие на хора   

Не вредят  

Не вреди  

Не вреди  Не вреди  

Ефект върху 
околната среда  

Пяната може 
да е токсична и 
наслояванията  от нея 
се премахват  трудно 
При гасене може да 
се  образуват вредни 
газове и субстанции
Незначителен в   
сравнение с други 
източници на СО2

Съществуват в 
природата и  не 
представляват  заплаха

Вреден за околната сре-
да (свързва се с озона) 

Охлаждането води до 
кондензиране на влага 
вреда за електрониката 

FirePro® е подходящ за гасене на категории А, B, C, K
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 ГЪВКАВА ВРЪЗКА – МОДЕЛИ YN25, YB25 И YB28
 Използва се за присъединяване на висящи спринклери 
към тръбната мрежа на пожарогасителна инсталация.

• Два присъединителни размера –
½” (12,7 мм) и ¾” (19,1 мм)
• Дължина – от 700 до 3700мм

  ДЕКОРАТИВНА РОЗЕТКА   
• Три вида размери – ⅜”, ½” и ¾”   
• Материали 
    А) Въглеродна стомана 
    Б) Хром 
    В) Бяло покритие 
    Г) Никел  
    Д) Месинг  

ЗАЩИТНА РЕШЕТКА – 
МОДЕЛИ G1, G4, G1/S1 И G4/S3 
Използва се само за спринклери от тип: TY-B, 
TY-FRB, TY-L и TY-FRL. Служи, за да предпази 
спринклера от механична повреда.
Използва се главно в складови помещения. 

 СПРИНКЛЕРНИ ГЛАВИ - СЕРИЯ ESFR 
 Спринклери от бързодействащ тип със 
специална метална пластина. Използват се в 
помещения с височина на складиране от 9.1 м 
до 12.2 м.

• Два присъединителни размера – 
¾” (19,1 мм) и 1” (25.4 мм) 
• Начин на действие – бързодействащ 
• К – фактор – 200, 300, 360 
• Соящ и висящ монтаж

 СПРИНКЛЕРНИ ГЛАВИ - СЕРИЯ RFII 
Декоративни модели, който намират 
приложение в жилищни комплекси, хотели, 
апартаменти, казина и др. Те се използват 
само за системите (Вода-Вода).

• Присъединителен размер – ½” (12,7 мм)                                                            
• Начин на действие – стандартен и бързодействащ 
• К – фактор – 80 
• Висящ или стенен (хоризонтален) монтаж 
• Размер на ампулата – 3мм и 5мм

   СПРИНКЛЕРНИ ГЛАВИ - СЕРИЯ TY-FRB    
• Два присъединителни размера – 
½” (12,7 мм) и ¾” (19,1 мм)                                                           
• Начин на действие – бързодействащ 
• К – фактор – 40, 57, 80, 115 
• Стоящ и висящ монтаж 
• Размер на ампулата – 3мм

   СПРИНКЛЕРНИ ГЛАВИ - СЕРИЯ TY-FRB    
• Присъединителен размер – ½” (12,7 мм)
• Начин на действие – бързодействащ 
• К – фактор – 80 
• Стенен (хоризонтален) монтаж 
• Размер на ампулата – 3мм  

   СПРИНКЛЕРНИ ГЛАВИ - СЕРИЯ TY-B    
• Два присъединителни размера – 
½” (12,7 мм) и ¾” (19,1 мм)                                                           
• Начин на действие – стандартен 
• К – фактор – 40, 57, 80, 115 
• Стоящ и висящ монтаж 
• Размер на ампулата – 5мм  

Долните три серии спринклерни глави са най-масово 
използвани в системите за пожарогасене.  

КОНТРОЛНО-СИГНАЛЕН КЛАПАН /КСК/ –
МОДЕЛ DPV-1

 Диференциален клапан, използван 
за автоматично управление на потока 
на водата в сухи пожарогасителни 
инсталации.

• Различни размери – 
 от DN65 до DN150 (от 2 ½” до 6” ) 
• Максимално работно налягане – 17.2 bar 
• Начин на присъединяване – 
 фланцово, 
 с куплунг 
 или комбинирано 

СПРИНКЛЕРНИ ГЛАВИ    АКСЕСОАРИ ЗА  СПРИНКЛЕРНИ ГЛАВИ 

КОНТРОЛНО-СИГНАЛНИ КЛАПАНИ 

Системи за водно

Спринклерите имат сертификати  

7  

Сертификати  

6  

8

5

4

2

3

1

9

Американската фирма Tyco започва развитието си 
през 1850г. През 1874г. е създаден и патентован първият 
автоматичен противопожарен спринклер от Хенри Пар-
мали. През 1882 година Фредерик Гринел подобрява 
и патентова съвременната версия на автоматичния 
противопожарен спринклер.

 Голяма част от прогреса в спринклерните технологии се 
дължи на постиженията на Гринел и други водещи имена 
в индустрията. Tyco е световен лидер в производството 
на използващи вода пожарогасителни системи.

Компанията непрекъснато разширява сферата от 
продукти и услуги за ефективна противопожарна защита.

Освен  обширната гама от спринклерни глави 
компанията произвежда алармени и други вентили, 
клапани, фитинги както и  много други продукти свързани 
с изграждането на ефективна водна пожарогасителна 
система.

Компанията притежава сертификати за всичките си 
продукти съгласно утвърдени световни институции.
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КОНТРОЛНО-СИГНАЛНИ КЛАПАНИ 

 КОНТРОЛНО-СИГНАЛЕН КЛАПАН /КСК/ - 
 МОДЕЛ АV - 1 - 300
 

  Диференциален клапан, използван за  
автоматично управление на потока на водата в 
пожарогасителни инсталации тип Вода-Вода. 

• Различни размери – от DN65 до DN200
  (от 2 ½” до 8” ) 
• Максимално работно налягане – 20.7 bar 
• Начин на присъединяване – фланцово,
  с куплунг или комбинирано

 КОНТРОЛЕН КЛАПАН С ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ДЕЙСТВИЕ - МОДЕЛ DV-5. 

 
  Мембранен тип клапан и може да се монтира 
вертикално или хоризонтално. Използва се 
като автоматичен контролен клапан за 
пожарогасителните системи.

• Различни размери – от DN40 до DN200 
  (от 1 ½” до 8” ) 
• Максимално работно налягане – 17.2 bar 
• Начин на присъединяване – фланцово, 
  с куплунг или комбинирано

АКСЕСОАРИ НА
КОНТРОЛНО-СИГНАЛНИ КЛАПАНИ 

  ХИДРАВЛИЧЕН ГОНГ – МОДЕЛ WMA - 1  
  Използва се за да индикира дали контролно-
сигналният клапан е отворен и е в режим на 
действие.

• Размер – вход – ¾”, изход – 1”

   СТРУЙНО РЕЛЕ –  МОДЕЛ VSR  
  Използва се за индикация на движение на флуид 
  в тръбната система.
• Различни размери – 
  от DN50 до DN250 (от 2” до 10”)

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЕСТ  

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЕСТ  

   КРАН ЗА ТЕСТ И ДРЕНАЖ – МОДЕЛ 1000 
 Използва се за тестване и дрениране 
14 на пожарогасителната система. 
• Различни размери – от DN20 до DN50
  (от ¾” до 2”) 
• Максимално работно налягане – 21bar 
• К-фактор - от 40 до 363  

  ТЕСТОВ КРАН ЗА СПРИНКЛЕР 
Използва се за тестване и дрениране  на 
пожарогасителната система. 

• Два размера –  DN25 и DN40 (1” и 1 ½”) 
• К-фактор - от 57 до 363  

ФИТИНГИ ЗА  
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЧРЕЗ КУПЛУНГ  

СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА  

 ВИЗЪОР - МОДЕЛ BH-19
 Използва се за следене на състоянието на 
работния флуид в системата. 

• Два размера – DN25 и DN50 (1” и 2”) 

ШИБЪРНИ КРАНОВЕ – МОДЕЛ 05-47  
С КРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ   

 • Различни размери – от DN50 до DN400
   (от 2” до 16”) 
 • Максимално работно налягане – 16 и 25 бара 
 • Начин на присъединяване – чрез фланцово 

18 БЪТЕРФЛАЙ КРАНОВЕ – МОДЕЛ JPL 
С КРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ   

• Различни размери – от DN50 до DN300
  (от 2” до 12”) 
• Максимално работно налягане – 16 и 25 бара 
• Начин на присъединяване – фланцово и с куплунг 

19  СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ – МОДЕЛ 1610   
• Различни размери – от DN8 до DN50
  (от 1/4” до 2”)  
• Начин на присъединяване – резбово

 ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ – МОДЕЛ CV-1F
 Модел CV-1F е компактен клапан, който позволява 
на водния поток да се движи в една посока. 
Моделът CV-1F е предназначен за свеждане до 
минимум на обратния поток на водата. 

• Различни размери – от DN50 до DN300
 (от 2” до 12”) 
• Максимално работно налягане – 20,7 бара 
• Начин на присъединяване – чрез куплунг 

20

Използват се за присъединяване на тръби от 
пожарогасителната инсталация. Размерите са 
от DN25 до DN400 ( от 1” до 16”). 

СВЪРЗВАЩ 
КУПЛУНГ –  
ГЪВКАВ  

  КОЛЯНО 90°  

СВЪРЗВАЩ 
КУПЛУНГ –  
ТВЪРД  

21   КОЛЯНО 45°  24

  ТРОЙНИК  25

 ТРОЙНИК – 
НАМАЛИТЕЛ

26

10

Всички модели КСК имат 
сертификати

11

12

13

Аксесоарите 
имат следните сертификати  

14

15

16

17

Сертификати  

Фитингите имат следните 
сертификати  

22

23

пожарогасене  
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ФИТИНГИ ЗА  ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЧРЕЗ КУПЛУНГ  

   ФЛАНЕЦ35

   РЕДУЦИРАЩА СКОБА34

   СПРИНКЛЕРЕН АДАПТЕР33

    Т-ВРЪЗКА С РЕЗБА31

    Т-ВРЪЗКА С КАНАЛ32

   ЕКСЦЕНТРИЧНА РЕДУКЦИЯ30

  КОНЦЕНТРИЧНА 
  РЕДУКЦИЯ  

29  

  ТАПА С ОТВОР - 
  С РЕЗБА  

28  

  ТАПА27  

Иновация в областта на окачването – антисеизмично сертифицирано окачване, с 
различни типове закрепване за всякакви конструкции. Антисеизмичните изчисления 
се извършват с помощта на лицензиран софтуер.   

ОКАЧВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ  

ПОМПЕНИ ГРУПИ  

Доставка и монтаж на помпени групи за пожарогасителни системи. Всички модели помпи са сертифицирани по EN 12845.  

Системи  за  водно  пожарогасене
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КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ INTEGRA  

КЛАВИАТУРИ ЗА INTEGRA  

INTEGRA
Групи
Зони на платката  
Max бр. зони в системата  
Изходи на платката  
Max бр. изходи в системата  
LCD клавиатури в системата  
LED клавиатури в системата  
Max бр. разширителни модули  
Таймери  
Потребителски кодове  
Памет за събития  
Ефективен ток на захранващият блок  
Безжични зони (ACU-100)  
Безжични изходи (ACU-100)  
Адресируеми зони (CA-64 ADR)  
Вграден GSM модул  
Вграден безжичен интерфейс ABAX  

Satel е сред най-изявените и най-високотехнологични 
европейски компании за сигнално охранителна техника.

Фирмата е основана през 1990 г. в Гданск, Полша и 
през последните две десетилетия се развива значително 
в европейски и световен мащаб, фокусирайки усилията си 
върху създаването и поддържането на висококвалифициран 
инженерен екип и внедряването на най-иновативните 
технологии за производство на алармени системи. 

Този подход, както и фокуса към задоволяване на 
нуждите на клиента, помага на фирмата бързо да откликва 
на търсенето на пазара и да предлага висококачествени 
продукти, които в същото време са лесни за експлоатация. 

Satel е носител на редица отличия за качеството и 
функционалността на продуктите, които произвежда - три 
златни медала от Poznan International Fair (2008, 2006 и 1998), 
както и „1-во място за Аларми и Системи за Сигурност“ през 
2007, награда основана на анкета за общественото мнение в 
Полша за фирмите с най-голямо уважение в сферите си на 
дейност. 

Satel притежава редица сертификати за гъвкавост 
и съответствие на продуктите съгласно утвърдени све-
товни институции, както и за качествен контрол на 
производствените процеси - NATO Commercial and Govern-
ment Entity Code, Grade3 50131-3 Certificate, ISO 9001:2008 
Certificate и др. 

• BUS технология 
• RS-232
• Телефонен комуникатор 
• Отдалечено обслужване и програмиране през Интернет, 
GSM, GPRS чрез безплатен софтуер DLOADX 

• Отдалечено управление и контрол през Интернет, GSM, 
GPRS чрез безплатен клиентски софтуер GUARDX 

• Отдалечено управление и контрол през Интернет и 
смартфон чрез безплатноприложение Mobile keypad и 
виртуална клавиатура 

• Управление чрез LCD и LED клавиатури, дистанционни 
управления, безконтактни карти, чипове DALLAS, 
Интернет, GSM, SMS и GPRS 

• GRADE 3 EN 50131-3 certificate
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INT-KSG
• Сензорна LCD клавиатура за INTEGRA 
• Широк дисплей с автоподсветка 
• 2 зони на платката   • RS-232 
• 12VDC, 165mA  • Размери 143х156х22мм

INT-KLCD-GR/BL
• LCD клавиатура за INTEGRA 
• GR - зелена подсветка / BL – синя подсветка 
• 2 зони на платката   • RS-232 
• 12VDC, 17mA  • Размери 140х126х26мм

INT-KLCDR-GR/BL
• LCD клавиатура за INTEGRA 
• GR - зелена подсветка / BL – синя подсветка 
• 2 зони на платката 
• Вграден четец за безконтактни карти 
• RS-232    • 12VDC, 60mA 
• Размери 140х126х26мм
INT-SK-GR
• LED клавиатура за 1 група  
• Зелена подсветка 
• Реле за управление на електромагнитен механизъм 
• 12VDC, 19mA  • Размери 144х80х27мм

INT-SCR-BL
• Mногофункционална LED клавиатура 
• Режим за управление на 1 група или за 
отваряне на врата 

• Вграден четец за безконтактни карти 
• Реле за управление на електромагнитен 
механизъм 

• Звънчев бутон  • Синя подсветка 
• 12VDC, 90mA 
• Размери 47х158х24мм

INT-KLFR
•  LCD клавиатура за INTEGRA
• Автоподсветка и LED светодиоди за статус
•  2 зони на платката, тампер
•  Вграден четец за безконтактни карти
• Grade 3, RS-232, 12VDC, 60mA
• Размери 140х126х22мм
• Корпус – бял (INT-KLFR-SSW) или черен (INT- KLFR-BSB)

INT-TSG
•  Touch screen TFT 4.3” клавиатура за INTEGRA и VERSA
•  Графичен интерфейс с разноцветни икони
•  Слайд шоу
•  Управление на домашна автоматика
•  Вграден слот за microSD карта, 2 зони на платката
•  12VDC, 250mA
•  Размери 120х92х14мм
• Корпус – бял (INT-TSG-SSW) или черен (INT-TSG-BSB)

INT-TSI
•  Touch screen TFT 7” клавиатура за INTEGRA
•  Графичен интерфейс с разноцветни икони
•  Слайд шоу
•  Управление на домашна автоматика
•  Вграден слот за microSD карта, 2 зони на платката
•  Възможност за визуализиране на IP видеокамери
•  12VDC, 600mA
•  Размери 196x129х22мм
• Корпус – бял (INT-TSI-SSW) или черен (INT-TSI-BSB)

Сигнално-охранителни системи
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VERSA 5
• 5 зони на платката 
• 1A PSU

VERSA 10
• 10 зони на платката 
• 2A PSU

VERSA 15
• 15 зони на платката 
• 2A PSU

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ VERSA  

Безжична система INTEGRA 128 WRL  

VERSA  

• Контролен панел до 30 зони  
• 2 групи   
• От 4 до 12 изхода   
• BUS технология   
• 31 кода   
• 2047 събития памет
• 4 независими таймера   
• RS-232
• GRADE 2 Сертификкат

• Телефонен комуникатор 
• До 30 безжични устройства 
(ACU-100, VERSA-MCU) 

• До 6 LCD или LЕD клавиатури 
• Отдалечено обслужване и 
програмиране през Интернет 
и телефон чрез безплатен  
софтуер DLOADX   

• Отдалечено управлеие 
и контрол през Интернет 
чрез смартфон с безплатно 
приложение Versa Control  

• Контролен панел 8 до 128 
зони, 8 до 128 изхода, 32 групи, 
249 потребителски кода, 64 
независими таймера, 21503 
събития памет

• До 32 разширителни модула, 
до 32 групови LED клавиатури, 
до 8 LCD клавиатури 

• BUS технология, RS-232, 2A 
PSU, 18VAC

• Вграден безжичен контролер 
ABAX 868MHz с двупосочна 
връзка 

• До 120 безжични датчика 
ABAX технология с двупо-
сочна връзка - за движение, 
за счупване на стъкло, за 
детекция на вода, за промяна 
на наклона, безжични вибра-
ционни датчици и магнитни 
контакти (APD-100, APMD-150, 
AMD-100, ASD-110, AFD-100, 
ARD-100, AVD-100, AGD-100)

• Управление на системата с 
дистанционни управления APT-
100 с 6 свободно избираеми 
функции

• Възможност за работа с 
безжични сирени ABAX 
технология ASP-105R, ASP-
205R

• Възможност за работа с без-
жични контролери ABAX техно-
логия ASW-100F, позволяващи 
включването и изключването 
на захранването 220V AC на 
различни електроуреди

 
• Максимално разстояние на 
безжичните устройства до 
централата - 500метра 

• Интегриран контрол на достъп 
с възможност за управление на 
32 врати (INT-R)

 
• Вграден GSM/GPRS 
комуникатор с 40 свободно 
избираеми функции за 
управление чрез SMS (за-
действие на изходи, включване 
и изключване на групи и др.) 

• Оповестяване чрез 
позвъняване или SMS 

• Локално програмиране 
посредством RS-232 

• Отдалечено обслужване 
и програмиране през 
Интернет, GSM и телефон 
чрез безплатен софтуер 
DLOADX 

• Лесно управление на 
система-та чрез LCD и LED 
клавиатури, дистанционни 
управления, безконтактни 
карти, чипове DALLAS, 
Интернет, GSM, SMS и 
GPRS 

 

• Отдалечено управление 
и контрол през Интернет 
чрез безплатен софтуер 
GUARDX и виртуална  
клавиатура, GSM и телефон  

• Приложение Mobile Key-
pad за мобилни телефони, 
което превръща телефона 
в отдалечена клавиатура за 
управление на системата 
(iPHONE, ANDROID, SYM-
BIAN)

VERSA-LCD-GR (BL)
• LCD клавиатура за VERSA 
• Зелена подсветка (VERSA-LCD-GR)
• Синя подсветка (VERSA-LCD-BL)
• 12VDC, 36mA 
• Размери 114.5х95х22.5мм  

VERSA-LED-GR (BL)
• LЕD клавиатура за VERSA 
• Зелена подсветка (VERSA-LED-GR)
• Синя подсветка (VERSA-LED-BL)
• Светодиодни индикатори за 30 зони 
• 12VDC, 33mA 
• Размери 114.5х95х22.5мм    

VERSA-LCDM-WH / VERSA-LCDM-WRL
• LCD клавиатура за VERSA 
• Сива подсветка 
• 12VDC, 36mA (за VERSA-LCDM-WH)
• Безжична (само VERSA-LCDM-WRL)
• Размери 139х124х22мм
• 2 батерии CR123A (за VERSA-LCDM-WRL)

КЛАВИАТУРИ ЗА VERSA  

INT-TSG
•  Touch screen TFT 4.3” клавиатура за 
INTEGRA и VERSA
•  Графичен интерфейс с разноцветни икони
•  Слайд шоу
•  Управление на домашна автоматика
•  Вграден слот за microSD карта, 2 зони на платката
•  12VDC, 250mA
•  Размери 120х92х14мм
• Корпус – бял (INT-TSG-SSW) или черен (INT-TSG-BSB)

Сигнално-охранителни  

andi-bg.com  46  



MICRA
• Контролен панел с 4 проводни зони на платката 
• Вграден приемник 433MHz 
• До 8 безжични датчика (MPD-300, MMD-300, 
MSD-300, MFD-300, MGD-300)

• До 8 дистанционни управления (P2, P4, MPT-
300) 

• До 1 безжична клавиатура MKP-300 
• Вграден GSM/GPRS комуникатор 
• Вход за микрофон 
• 1024 събития памет, 2A PSU 
• 2 програмируеми изхода, управляеми чрез 
SMS, позвъняване, дистанционно управление 
или клавиатура 

• Изход OC за статуса на системата 
• Отдалечено обслужване и програмиране през 
GPRS 

• Локално програмиране посредством RS-232 
• Оповестяване чрез позвъняване или SMS 
• Лесно управление на системата чрез безжична 
клавиатура, дистанционни управления, 
позвъняване или SMS

MKP-300
• Включване и изключване на охраната на MICRA 
• Управление на изходите на MICRA  
• Потвърждение на изпълнението на операцията     
със светодиоден и звуков сигнал 

• Предаване на радиосигнал с динамичен код  
• Тампер 
• Батерия CR123A

MPТ-300
• Дистанционно управление за MICRA, 433MHz 
• Радиосигнал, защитен с динамичен код 
KEELOG 

• 5 бутона, позволяващи управление на 6 
функции 

• Светодиод за индикация на натиснат бутон 
• Максимален обхват при пряка видимост - 100м  
• Батерия CR123A

MPD-300
• Безжичен обемен пасивен IR датчик, 433MHz 
• Двоен PIR елемент 
• Имунитет за животни до 15 кг 
• Настройка на чувствителността 
• Режим енергоспестяване 
• Максимално разстояние до централата - 200м 
• Тампер 
• Батерия CR123A

MМD-300
• Безжичен магнитен контакт, 433MHz 
• Вход за външен детектор 
• Светодиод за сигнализация в тестов режим 
• Максимално разстояние до централата - 200м 
• Тампер 
• Батерия CR123A

MSD-300
• Безжичен комбиниран димооптичен и термичен 
пожароизвестителен датчик, 433MHz 

• Димооптичен датчик, отговарящ на стандарт EN 54-7 
• Температурен сензор, отговарящ на стандарт EN 54-5 
• Вградена звукова и светлинна сигнализация 
• Максимално разстояние до централата - 200м 
• Тампер 
• Батерия CR123A

INT-E/ CA-64 EPS
• Разширителен модул 8 зони за INTEGRA и 
VERSA 

• 12VDC, 18mA (INT-E) 
• 1.2А захранващ блок (CA-64 EPS) 

INT-PP
• Разширителен модул за INTEGRA 
• 8 зони и 8 изхода (4 релейни и 4 ОС) 
• 12VDC, 150mA. (Grade 2)

INT-O/ CA-64 OPS-OC 
• Разширителен модул 8 OC изхода за INTEGRA 
и  VERSA 

• 12VDC, 36mA (CA-64 O-OC) 
• 2.2А захранващ блок, 36mA (CA-64 OPS-OC) 

CA-64 OPS-R 
• Разширителен модул 8 релейни изхода  за 
INTEGRA и VERSA 

• 2.2А захранващ блок, 36mA 

CA-64 OPS-ROC 
• Разширителен модул 4 OC и 4 релейни изхода  
за INTEGRA и VERSA 

• 2.2А захранващ блок, 36mA

INT-R
• Разширителен модул за INTEGRA за 1 или 2 
четеца за безконтактни карти тип CZ-EMM или 
DALLAS бутони

• Реле за управление на ел. магнитни механизми 
• Вход за следене състоянието на вратата 
• Възможност за поемане и снемане от охрана чрез 
безконтактни карти 

• 12VDC, 30mA 

INT-ADR 
• Разширителен модул за INTEGRA за 48 
адресни зони 

• Независима шина за адресните датчици 
• 12VDC, 35mA.

VERSA-MCU 
 Безжичен системен контролер за VERSA, 433MHz, 
обхват 200м при пряка видимост, до 30 безжични 
устройства MICRA 433MHz, комуникационна шина 
за връзка с контролни панели VERSA, настройка 
чрез клавиатура или безплатен софтуер DLOADX, 
поддръжка на до 30 дистанционни управления P-2, 
P-4 и MPT-300, 12VDC, 29mA 

INT-ORS
• Разширителен модул 8 релейни изхода за INTEGRA 
и VERSA на DIN-шина 

• 12VDC, mAx 230mA

INT-IORS
• Разширителен модул 8 релейни изхода и 8 зони за 
INTEGRA и VERSA на DIN-шина 

• 12VDC, mAx 280mA

CA-64 ADR-MOD
• Адресен модул за преобразуване на стандартен 
датчик в адресируем 

• Предвиден за монтаж в корпуса на датчика 
• Връзка с разширителен модул CA-64 ADR

MGD-300
• Безжичен акустичен датчик за MICRA, 433 MHz
• Детекция при счупване на обикновено закалено 
и многослойно стъкло

• Обхват на детекция 6м
• Максимално разстояние до централата - 200м
• Плавна настройка на чувствителността, тампер
• Батерия CR 123A 3V

MFD-300
• Безжичен датчик за детекция на вода, за MICRA, 
433 MHz

• Максимално разстояние до централата - 200м
• Външен, лесен за монтаж сензор
• Тампер
• Батерия CR 123A 3V

CA-4
• Контролен панел 4 зони
• 2 изхода
• 5 кода

• 7 събития памет 
• 1А PSU 
• До 3 клавиатури

CA-4 VKLED
• LED клавиатура за CA-4VP  

РАЗШИРИТЕЛИ РАЗШИРИТЕЛИ

Безжична система MICRA  

CA-4  
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AQUA-PET 
• Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик 
• Двоен PIR елемент 
• Пълен цифров алгоритъм 
• Цифрова температурна компенсация 
• Предаларма 
• Имунитет за животни до 15 кг 
• Настройка на чувствителността 
• 90°, 18х16м 
• 12VDC, 9.5mA

AQUA PRO
• Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик 
• Четворен PIR елемент 
• Пълен цифров алгоритъм 
• Цифрова температурна компенсация 
• Предаларма  • Стойка 
• Настройка на чувствителността 
• 130°, 15х14м 
• 12VDC, 9.5mA

AQUA RING
• Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик 
за таван 360° 

• Двоен PIR елемент 
• Пълен цифров алгоритъм 
• Цифрова температурна компенсация 
• Предаларма 
• Настройка на чувствителността 
• Височина на монтаж от 2.4 до 3.7 м 
• Обхват съответно от 36 до 80м2 
• 12VDC, 9.5mA

GRAPHITE
• Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик 
• Двоен PIR елемент 
• Цифров алгоритъм на детекция от ново 
поколение 

• Цифрова температурна компенсация 
• Прецизна Френелова леща 
• Памет за аларми 
• Плавна регулировка на чувствителността 
• Стойка               
• 90°, 18х18м 
• 12VDC, 11mA

GRAPHITE PET
• Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик 
• Двоен PIR елемент 
• Цифров алгоритъм на детекция от ново 
поколение 

• Цифрова температурна компенсация 
• Прецизна Френелова леща 
• Памет за аларми
• Имунитет за животни до 15 кг 
• Плавна регулировка на чувствителността 
• 90°, 18х18м 
• 12VDC, 11mA

AQUA LUNА
•  Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик 
с двоен PIR елемент

•  3 степени на чувствителност
•  Цифрова температурна компенсация
• Предаларма
•  Ссветлинна сигнализация
• Вградено допълнително реле за управление 
на външни устройства

• 130°, 15х14м 
•  12 VDC, 9.5÷34.5mA

TOPAZ
• Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик 
• Двоен PIR елемент 
• Цифрова температурна компенсация 
• EОL Резистор
• Настройка на чувствителността 
• 90°, 15х20м 
• 12VDC, 11mA

IVORY
• Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик  с 
огледална оптика 

• Цифрова температурна компенсация 
• Плавна регулировка на чувствителността 
• Цифров алгоритъм на детекция от ново 
поколение 

• 90°, 18х18м                • Стойка
• 12VDC, 12mA

AMBER 
• Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик 
• Двоен PIR елемент 
• Цифрова температурна компенсация 
• Настройка на чувствителността 
• 90°, 12х20м 
• 12VDC, 3mA

AQUA PLUS 
• Цифров пасивен инфрачервен обемен  датчик 
• Двоен PIR елемент 
• Пълен цифров алгоритъм 
• Цифрова температурна компенсация 
• Предаларма 
• Стойка 
• Настройка на чувствителността 
• 130°, 15х14м 
• 12VDC, 9.5mA  

CZ-EMM 
• Четец за безконтактни карти 
• 125 kHz 
• 12VDC, 50mA 
• Размери 80х120х16мм

CZ-EMM2 
• Четец за безконтактни карти 
• 125 kHz 
• 12VDC, 31mA 
• Размери 35х127х21мм  

CZ-EMM3 
• Четец за безконтактни карти 
• 125 kHz 
• 12VDC, 70mA 
• Размери 47х158х24мм  

CZ-EMM4 
• Четец за безконтактни карти 
• 125 kHz 
• Звънчев бутон 
• 12VDC, 70mA 
• Размери 47х158х24мм  

INT-IT-PB/INT-IT-SY
• Безконтактен четец за вкл./изкл. на 
охраната за INTEGRA и VERSA 

• 3 режима на охрана за избраната група 
• Светодиодна индикация и зумер 
• За вграждане в система Gewiss PlayBus 
(INT-IT-PB) / Gewiss SYS (INT-IT-SY)

• 12VDC, 70mA 
• Размери 21х44х50мм

INT-CR
• Безконтактен четец за вкл./изкл.  на 
охраната за INTEGRA и VERSA 

• 3 режима на охрана за избраната група 
• Светодиодна индикация и зумер 
• 12VDC, 65mA 
• Размери 35х127х21мм

ЧЕТЦИ  

VD-1
• Цифров вибрационен детектор с  вграден 
независим магнитоуправляем контакт 

• Пиезокерамичен сензор 
• Настройка на чувствителността 
• 12VDC, 3.5÷5.4mA

ДЕТЕКТОРИ
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DG1-ME / DG1-LPG
• Цифров датчик за метан (DG1-ME) или за 
пропан-бутан (DG1-LPG)

• Светлинна и звукова сигнализация 
• Предаларма 
• Aвтодиагностика 
• 12VDC, 35mA 

NAVY
•  Цифров комбиниран акустичен и пасивен 
инфрачервен обемен датчик

• Детекция при счупване на обикновено закалено и 
многослойно стъкло

• Обхват на детекция за акустичният датчик 6м
• Двоен PIR елемент, цифров алгоритъм на детекция 
от ново поколение

• Цифрова температурна компенсация
•  Прецизна Френелова леща
• Памет за аларми
• Имунитет за животни до 15кг.
•  Независима плавна регулировка на чувствителността 
•  Два независими релейни изхода
• 90°, 12х13м
•  12VDC, 10mA

DG1-CO
• Цифров датчик за въглероден окис 
• Светлинна и звукова сигнализация 
• Предаларма 
• Автодиагностика
• 12VDC, 12mA

DG1-TCM
• Цифров датчик за упойващи газове (напр. хлороформ) 
• Светлинна и звукова сигнализация 
• Предаларма 
• Автодиагностика
• 12VDC, 100mA

SILVER
• Цифров комбиниран PIR + MW обемен датчик 
• Двоен PIR елемент 
• Цифров алгоритъм на детекция от ново поколение 
• Цифрова температурна компенсация 
• Функция антимаскинг 
• Прецизна Френелова леща 
• Памет за аларми 
• Независима плавна регулировка на чувствителността  
• 90°, 18х18м    • 12VDC, 16mA

COBALT / COBALT PRO
• Цифров комбиниран PIR + MW обемен датчик 
• Четворен PIR елемент 
• Цифров алгоритъм на детекция 
• Цифрова температурна компенсация 
• Независима регулировка на чувствителността  
• Функция антимаскинг (COBALT PRO)
• 130°, 11х10м   • 12VDC, 24mA

INDIGO
• Акустичен цифров датчик за стъкло 
• Детекция при счупване на обикновено, 
закалено и многослойно стъкло 
• Разширен микропроцесорен двуканален анализ 
на  сигнала 

• Обхват на детекция 6 м 
• Автодиагностика 
• Плавна настройка на чувствителността 
• 12VDC, 12.5mA

K-1 / K-1 BR 
• Mагнитоуправляем контакт за 
повърхностен монтаж 

• Бял (К-1)/ кафяв (К-1BR) 

K-2 / K-2 BR 
• Mагнитоуправляем контакт за вграждане 
• Цилиндричен  
• Бял(К-2)/ кафяв (К-2BR) 

K-3
• Магнитоуправляем контакт за вграждане    
• Цилиндричен  
• Метален

PNK-1 
• Паник бутон

SPW-100  
• Вътрешна пиезо сирена  • Тампер 
• 12VDC, 240mA  • Размери 130х130х30мм

SPW-220 R
• Вътрешна пиезо сирена със светлинна 
сигнализация чрез ултраярки светодиоди

• Двоен тампер  • 12VDC, 290mA 
• Размери 87х134х37мм

SD-3001 R
• Външна динамична сирена с ксенонова лампа 
• Метален вътрешен кожух 
• Двоен тампер 
• Място за акумулатор 12V, 1.3Ah 
• 12VDC, 1.4A  • Размери 300х195х97мм

SPLZ-1011 R
• Външна пиезо сирена със светлинна 
сигнализация чрез ултраярки светодиоди 
• Метален вътрешен кожух  
• Двоен тампер 
• Защита от покриване с пяна 
• Включен акумулатор 6V, 1.3Ah 
• 12VDC, 340mA  • Размери 298х197х90мм

SP-4001/X R
• Външна пиезо сирена със светлинна 
сигнализация чрез ултраярки светодиоди 

• Двоен тампер  • 12VDC, 285mA  
• Размери 148х254х64мм  

FD-1
• Датчик за детекция на вода  в помещения 
с опасност от наводнения 

• Външен лесен за монтаж сензор 
• 12VDC, 3mA

RX-1K
• Комплект контролер за дистанционно 
управление с 1 канал и 2 броя дистанционни Р-2 
• Възможност за включване на 40 дистанционни 
към 1 контролер

 • 12VDC, 30mA 

RX-2K
• Комплект контролер за дистанционно 
управление с 2 канала и 2 бр. дистанционни Р-2 
• Възможност за включване на 340 дистанционни 
към 1 контролер 

• 12VDC, 50mA

RX-4K
• Комплект контролер за дистанционно 
управление с 4 канала и 1 бр. дистанционни Р-4
• Възможност за включване на 340 дистанционни 
към 1 контролер 

• 12VDC, 65mA

P-2
• Дистанционно управление с 2 бутона 
• Батерия тип 23А 12V

P-4
• Дистанционно управление с 4 бутона 
• Батерия тип 23А 12V

OPAL / OPAL PLUS
•  Цифров комбиниран PIR+MW обемен датчик за 
външен монтаж

• IP54
• Цифрова температурна компенсация
• Имунитет за животни до 20кг.
•  ункция антимаскинг
• Цифров алгоритъм за детекция
•  Настройка на чувствителността с дистанционно 
управление (OPAL PLUS)

• 90°, 15х14м
•  12VDC, 20mA
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ACU-120
• Безжичен системен контролер 
• Двупосочна комуникация  • 868 MHz 
• Обхват 500м при пряка видимост 
• До 48 безжични устройства от системата ABAX
• Възможност за работа със съществуващи охранителни 
системи от различни производители 

• 4 входа, NO/NC (разширяеми до 24) 
• 8 програмируеми изхода ОС (разширяеми до 48) 
• Комуникационна шина за връзка 
с контролни панели INTEGRA и VERSA   • 12VDC, 100mA

ACU-270
• Безжичен системен контролер 
• Двупосочна комуникация  • 868 MHz 
• Обхват 500м при пряка видимост 
• До 48 безжични устройства от системата ABAX
• Комуникационна шина за връзка с контролни панели 
INTEGRA и VERSA    • 12VDC, 33mA

ACX-100
• Разширителен модул с 4 входа и 8 програмируеми 
изхода ОС 

• Комуникационна шина за връзка с ACU-100 
• 12VDC, 26mA

ACX-200
• Разширителен модул позволяващ включването на 
проводни устройства към безжичната система с 4 зони 
и 4 независими релейни изхода 

• 12VDC, 40÷120mA

ACX-201
• Разширителен модул, позволяващ включването на 
проводни устройства към безжична система с 4 зони и 
4 независими релейни изхода 

• 1.2А вграден захранващ блок

AMD-100/101/102
• Безжичен магнитен контакт 
• Вход за външен детектор 
• Допълнителен цифров канал за външния детектор 
(AMD-101, AMD-102) 

• Възможност за включване на детектори за движение 
(AMD-102) 

• Тампер   • Батерия CR 123A 3V

APD-100
• Безжичен обемен пасивен инфрачервен датчик 
• 3 нива на чувствителност  
• Имунитет за животни до 15кг 
• Дистанционна настройка  • Стойка
• Двоен тампер  • Батерия CR 123A 3V 

APMD-150
• Безжичен комбиниран датчик инфрачервен и 
микровълнов 

• Висока устойчивост към фалшиви аларми 
• Независима регулировка чувствителността на PIR и MW 
• Дистанционна настройка 
• Двоен тампер  • Батерия CR 123A 3V

ARD-100
• Безжичен детектор за промяна на наклона 
• Подходящ за индивидуална защита на ценни предмети 
• Реагира при промяна положението на предмета 
 в 3D пространството    • Дистанционна настройка 
• Тампер      • Батерия CR 123A 3V
AVD-100
• Безжичен вибрационен детектор с независим вграден 
магнитоуправляем контакт 

• Регулировка чувствителността на вибрационния датчик 
• Дистанционна настройка  
• Тампер    • Батерия CR 123A 3V

AРD-100
• Дистанционно управление с двупосочна връзка 
• Свободно конфигуриране функциите на 5-те бутона 
• Потвърждение чрез светодиод и зумер 
• Автоматична подсветка на бутоните

AGD-100
• Безжичен акустичен датчик за стъкло 
• Детекция при счупване на обикновено закалено и 
многослойно стъкло     • Двуканален анализ на сигнала 

• Регулировка чувствителността 
• Дистанционна настройка  • Тампер 
• Батерия CR 123A 3V 

AFD-100
• Безжичен датчик за детекция на вода в помещения 
с опасност от наводнения 

• Външен лесен за монтаж сензор 
• Тампер        • Батерия CR 123A 3V

ASD-110
• Безжичен комбиниран димооптичен и термичен 
пожароизвестителен датчик 

• Вградени звукова и светлинна сигнализации 
• Дистанционна настройка 
• Тампер 
• Батерия CR 123A 3V

ASP-105 R
• Външна пиезо сирена с ксенонова лампа и безжично 
управление        • Изисква външно захранване 12VDC

• Акумулаторна батерия 6V, 1.2Ah 
• 4 мелодии 
• Дистанционна настройка  
• Двоен тампер 
• 12VDC, 150÷600mA  
• Размери 148х254х64мм

ASP-205 R
• Вътрешна пиезо сирена със светлинна сигнализация  
чрез ултраярки светодиоди и безжично управление 

• 3 мелодии 
• Дистанционна настройка 
• Двоен тампер 
• Батерия CR 123A 3V 
• Размери 87х134х37мм

ASW-100 F
• Безжичен модул за управление, позволяващ  
включване и изключване захранването 220V AC  на 
различни електроуреди и устройства 

• Светодиодна индикация за състоянието 
• Режим ръчно управление 
• Розетка тип SCHUKO  

ARF-100
• Тестер за измерване нивото на радиосигнала  от и 
към контролера  

• Светодиодна индикация за нивото на сигнала 
• Батерия 9V

SZW-02
• Кодова клавиатура с реле за управление на 
електромагнитен механизъм 

• Светодиодна индикация за състоянието на релето 
• Аларма при въвеждане на 3 грешни кода 
• 12VDC, 19mA 

ETHM-1 PLUS
• TCP/IP комуникационен модул за INTEGRA и VERSA 
- дава възможност за отдалечено програмиране 
на VERSA и INTEGRA и управление и контрол на 
INTEGRA през интернет и смартфон чрез безплатен 
софтуер GUARDX, виртуална клавиатура и 
безплатно приложение за мобилен телефон MOBILE 
KPD и отдалечено управление на VERSA чрез 
безплатно приложение Versa Control.

ETHM-2  
• Универсален TCP/IP комуникационен модул

GPRS-T2
• Модул GSM/GPRS за оповестяване и мониторинг  
• 5 входа  • 2 изхода   • Управление със SMS 
• Автоматично превключване на SMS при отсъствие 
на GPRS  

GPRS-T1
• Модул GSM/GPRS за мониторинг  
• Конвертира телефонните сигнали във формат 
за изпращане по GPRS/SMS  
• Автоматично превключване на SMS при отсъствие 
на GPRS

Безжична система  ABAX  

КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ

КОДОВА КЛАВИАТУРА ЗА 
КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
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Пожароизвестителна система

CSP-208
• За малки и средни обекти
• Сертифицирана по EN-54
• Лесна инсталация и управление
• LCD дисплей
• 8 зони (линии) на детекция
• Всяка линия може да има до 32 
датчика или до 10 сигнални бутона
• 4 програмируеми входа
• Изходи:
1 алармен и 1 за проблеми
2 за контрол на сирени
8 допълнителни програмируеми 
релейни изхода
• RS 485 и RS 232 портове

CSP-ЕТН
• За връзка с CSP централи
• Автомaтичнo IP конфигуриране
• Захранване директно от централата

SPP  100
• Сирена вътрешна

ROP 100
• Сигнален бутон вътрешен

ROP 101
• Сигнален бутон външен

VIRTUAL PSP
• Виртуална клавиатура за отдалечен контрол
• Визуализация на алармени събития
• Мониторинг за повреди
• Индикации за изключвания и тестове
• Защита с пaрола
• Работи с Java и всеки браузър (Firefox, IE, 
  Chrome, Opera)

PSP-208
• Повторителен панел за 
отдалечено управление и 
контрол на централа CSP-208
• RS485 интерфейс
• Максимално разстояние от 
централата - 1000м
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Техноаларм е италиански производител на 
системи за охрана от най-висок клас. Компанията 
вече над 30 години произвежда висококачествени 
продукти за охрана и се е превърнала във важен 
партньор на хиляди системни интегратори в Европа 
и света. Пининфарина, дизайнерът на най-известните 
модели на Ферари, е проектирал и дизайна на голяма 
част от продуктите на Техноаларм. Това позволява те 
да се впишат перфектно в интериора и екстериора 
и на най-изисканите сгради. Освен със страхотната 
си визия, продуктите на Техноаларм се отличават и 
с интелигентни функции, неограничени възможности 
за разширение, лесни са за настройка и употреба, 
иимат многобройни методи за функционално 
приспособяване към всеки един проект. Това прави 
Техноаларм идеален партньор на инженери, архитекти 
и интериорни дизайнери.

Техноаларм е първият производител в света, 
създал автономна система за охрана, интегрирана 
с видеонаблюдение. Нейните висококачествени 
безжични модули и устройства, както и разнообразните 
панели ѝ придават изключителна гъвкавост.

Инженерите от Техноаларм винаги са се 
фокусирали върху нуждите на пазара и на системните 
интегратори. Една от най-важните техническите 
иновации на фирмата е създаването на технологията 
RSC (Remote Sensitivity Control). Тази функция 
на системата е предназначена за отдалечен 

достъп и контрол на компонентите на системите 
за охрана. По този начин се осигурява надеждната 
експлоатация на системата и се елиминират 
разходи от посещения на обекта за поддръжка и 
профилактика.

Друга интересна техническа иновация е 
уникалната система RDV (Remote Digital Verification), 
която изпраща акустичен сигнал в реално време 
до мониторингов център или GSM. Амплитудата 
на изпратения сигнал е правопропорционална 
на засеченото движение, което позволява на 
потребителя да определи по-точно дали алармата 
е истинска или фалшива.

Продуктите на Техноаларм притежават редица 
сертификати, сред които EN-50131 Grade 3 & 4, IMQ 
S.p.A., EN ISO/IEC.

Сигнално-охранителни
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FOGGY 30
 Генератор за мъгла, насища среда от 
200 м3 за 20 сек, следене на статуса на 
системата, 1000 събития памет, вграден 
захранващ блок с акумулатор 1,2 A/h, 
220V AC,120 W

ГНЕРАТОР ЗА МЪГЛА

FOGGY 50
 Генератор за мъгла, насища среда от 
750 м3 за 60 сек, следене на статуса 
на системата, 1000 събития памет, 
вграден захранващ блок с акумулатор 
1,2 A/h, 220V AC,200 W

BM
 Микровълнова бариера, защита срещу 
RFI/EMI интерференции, тампер, 
работна температура от -20°C до +55°C, 
IP34, 12VDC, 70mA.

 BM 60M – обхват до 60м.
 BM 120M – обхват до 120м.
 BM 200M – обхват до 200м.

МИКРОВЪЛНОВИ БАРИЕРИ

ВЪНШЕН PIR ДАТЧИК

ONE DT
 Комбиниран влагозащитен детектор за външен/вътрешен монтаж – тип завеса. 
Пасивен инфрачервен сензор + Микровълнов сензор + Антимаскинг.Обхват 12м, 
защита от малки животни, температурна компенсация, работна температура от 
-25°C до +55°C, IP54, 12VDC, 33mA.

ONE PA WS
 Комбиниран безжичен влагозащитен детектор за външен/вътрешен монтаж 
– тип завеса. Пасивен инфрачервен сензор + Микровълнов сензор + 
Антимаскинг. Обхват на сензора 12м, защита от малки животни, температурна 
компенсация, работна температура от -25°C до +55°C, IP54, 868Mhz.



PIR детектори за периметрова охрана  

 PIR детектори ADPRO  
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ADPRO
• PIR технологията е пасивна, което означава, 
че детекторът не може да бъде засечен от 
нарушител 

• Технологията е оптимизирана въз основа на 
20-годишен опит в тестване и разработки на 
PIR детектори за външна употреба 

• Монтаж на височина до 4м, което минимизира 
възможностите за вандализъм върху 
детекторите 

• Тясна зона на детекция – само 3.3м ширина 
при дължина 150м 

• Directional discrimination – някои модели 
включват тази функция, при която детекторите 
подават аларма само при определена посока 
на пресичане на зоната на детекция 

• Advance Tamper Detection – аларма при 
отваряне на кутията или промяна на 
позиционирането на детектора

• Интелигентен режим на автоматично саморегули-
ране и адаптиране спрямо атмосферните условия 
- намаляване на фалшивите аларми 

• Оптимизирани за детекция на нарушители, които 
ходят, пълзят или бягат със скорости от 0.2 до 
5m/сек 

• Сериен порт RS-485 за дистанционна двупосочна 
комуникация и настройки 

• LED алармен индикатор 
• Настройка на чувствителността 
• Работен температурен диапазон от -200C до 
+600C (моделите с вградено отопление работят 
до -400C);

• Ниска консумация – 18mA/12VDC и 10mA/24VAC 
(без моделите с отопление) 

• Захранване от 10.5 до 30 VDC или 24VAC 
• Всички модели включват стойка 
• Тегло – от 900г до 1.5кг в зависимост от модела 
• Предлагат се различни модели с обхват на детек- 
ция от 45 до 150 метра 

PIR детекторите на австралийската фирма Xtralis се 
произвеждат в Швейцария и са разработени специално 
за реализиране на периметрова охрана.

PIR детекторите представляват едно от най-интелигентните и оптимални 
решения, поради високото си ниво на надеждност и точност, дори и в 
най-неблагоприятните атмосферни условия. Използвайки комбинация от 
последните иновации в технологиите за PIR (Passive Infrared Technology), 
DSP (Digital Signal Processor) и прецизна огледална оптика, детекторите 
имат много по-добра надеждност и по-малко фалшиви аларми от други 
подобни устройства за периметрова охрана. 
По-долу са описани някои от по-специалните функции и параметри.

PIR  

150 m  3.
9 

m
 (1

3 
ft)
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GSM  комуникатори  

GSM КОМУНИКАТОРИ  
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Модел GSM-MIKRO
• Вграден четирибандов модем 
• Входове - 4: 

- Статус на охранителната система
- Алармен вход
- Вход техничски проблем
- Вход за контрол на захранването 

• Изход – 1 – отворен колектор. Управлява се с прозвъняване 
и/или SMS. Възможно е използването на разширител с 8 
допълнителни релейни изхода.

• Режими на работа: 
 - Прозвъняване на телефонните номера при аларма
 - Изпращане на SMS при:
   * Алармено събитие
   * Включване/изключване от охрана на системата
   * Възникване/възстановяване на технически проблем на 
системата
   * Отпадане/възстановяване на основно мрежово 
захранване
   * Промяна състоянието на изхода
- Управление на изхода от потребител с права за 
управление:
   * Позвъняване
   * SMS с произволно текстово съобщение

GSM комуникаторът GSM-MIKRO е предназначен 
да работи с всички охранителни системи като 
използва мрежите на M-Tel, Globul и Vivacom

Приложение: 
• Оповестяване, контрол и дистанционно управление чрез 
позвъняване, SMS или и двете 
• Включване и изключване на уреди като: бойлери, 
климатици, помпи, горелки и др. 
• Дистанционно управление на бариери, гаражни и общи 
входни врати
• Охрана на вили и дистанционно управление  на 
електроуреди в тях 
• Система за оповестяване на офисни и автомобилни 
охранителни системи 



Инфрачервени бариери  

Инфрачервени и микровълнови бариери  

Микровълнови бариери  

ABT-60 
• Двулъчева цифрова инфрачервена 
бариера за външен монтаж 
• Обхват 60метра 
• Регулируемо време за пресичане на 
лъчитe 
• Работна температура от -25° до +65° C 
• Работно напрежение 13.8-23VDC, 55mА 

ABT-100 
• Двулъчева цифрова инфрачервена 
бариера за външен монтаж 
• Обхват 100метра 
• Регулируемо време за пресичане  на 
лъчитe 
• Работна температура от -25° до +65° C 
• Работно напрежение 13.8-23VDC, 65mА 

ABH-150 
• Четирилъчева цифрова инфрачервена 
бариера за външен монтаж 
• Обхват 150метра 
• Регулируемо време за пресичане на 
лъчитe 
• Работна температура от -25° до +65° C 
• Работно напрежение 13.8-23VDC, 65mА 
• Размери 100х350х110мм 

ABL-300F 
• Осемлъчева цифрова инфрачервена 
бариера за външен монтаж 
• Обхват 300метра 
• Избор на 8 честоти 
• Регулируемо време за пресичане на 
лъчите 
• Работна температура от -25° до +65° C 
• Работно напрежение 13.8-23VDC, 65mА 
• Размери 110х440х103мм 

MCB-150  
• Микровълнова бариера 
• Обхват 150м 
• Защита срещу RFI/EMI интерференции 
• Защита срещу фалшиви аларми от: 

малки животни 
дъжд 
сняг 
вятър до 30м/с 

• Тампер 
• Работна температура от -40°C до +65°C 
• Захранване 10.2~30VDC
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Акумулатори  

Акумулатори ELAN   
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6V 1.2Ah 
• Размери    
98х56х25мм
• Тегло 0.3кг  

12V 4.5Ah 
• Размери 
90х106х70мм
• Тегло 1.6кг  

12V 7.0Ah 
• Размери 
151х100х65мм
• Тегло 2.15кг  

12V 1.2Ah 
• Размери    
98х59х45мм
• Тегло 0.6кг  

12V 17.0Ah 
• Размери 
181х167х77мм
• Тегло 5.6кг  

12V 2.0Ah 
• Размери    
178х66х34мм
• Тегло 0.95кг  
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Кабели  

Кабели        за СОТ и пожароизвестяване 

6x0.22 N/SH 
• 6 жилен кабел 
• Меден многожилен проводник 0.22мм2 

• PVC изолация 
• Номинално работно напрежение 150V  
• Ролка 100 метра  

КАБЕЛИ за CCTV  
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6x0.22 SH  
• 6 жилен кабел  
• Меден многожилен проводник 0.22мм² 
• Екраниран (алуминиево фолио), PVC
  изолация 
• Номинално работно напрежение 150V 
• Ролка 100 метра  

8x0.22 SH  
• 8 жилен кабел 
• Меден многожилен проводник 0.22мм2 
• PVC изолация
• Номинално работно напрежение 150V  
• Ролка 100 метра

2x1.00 TW+SH
• 2 жилен кабел 
• Меден многожилен проводник 1.00мм²  
• Екраниран (алуминиево фолио) 
• Трудно горима PVC изолация  
• Стандарт CEI 20-22 II (IEC 60332-3) 
• Номинално работно напрежение 200V  
• Ролка 100 метра

2x8/10TW+SH
• 2 жилен кабел 
• Меден едножилен проводник 0.80мм²  
• Екраниран (алуминиево фолио) 
• Трудно горима PVC изолация 
• Стандарт CEI 20-22 II (IEC 60332-3)  
• Номинално работно напрежение 200V  
• Ролка 100 метра

4x8/10TW+SH
• 4 жилен кабел  
• Меден едножилен проводник 0.80мм²  
• Екраниран (алуминиево фолио) 
• Трудно горима PVC изолация  
• Стандарт CEI 20-22 II (IEC 60332-3)  
• Номинално работно напрежение 200V  
• Ролка 100 метра

Mini RG-59 
• Мини коаксиален кабел 
• 75Ω 
• Помеднени жило и оплетка 
• Метриран 300м

RG-59 BC
• Мини коаксиален кабел 
• 75Ω 
• Помеднени жило и оплетка 
• Метриран 300м

RG-59 CCA
• Коаксиален кабел 
• 75Ω 
• Помеднени жило и оплетка 
• Метриран 300м

RG-59+2х0.9мм2 ССТV 
Комбиниран кабел:
• Коаксиален
• 75Ω 
• Помеднени жило и оплетка
 + 2 х 0.9мм2
• Метриран 300м  

Mini RG-59+2х0.3мм2 ССТV
Комбиниран кабел: 
• Мини коаксиален 75Ω 
• Помеднени жило и оплетка
  + 2 х 0.3мм2 
• Метриран 300м

Mini RG-59+2х0.9мм2 ССТV
Комбиниран кабел: 
• Мини коаксиален 75Ω 
• Помеднени жило и оплетка
  + 2 х 0.9мм2 
• Метриран 300м

Mini RG-59+2х0.25мм2 ССТV
Комбиниран кабел: 
• Мини коаксиален 75Ω 
• Помеднени жило и оплетка
  + 2 х 0.25мм2 
• Метриран 300м

BNC
• BNC конектор за кримпване на 

коаксиален кабел 

BNC-mini
• BNC конектор за кримпване на 

мини коаксиален кабел
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АНДИ предлага пълната гама 
продукти на Southwest Micro-
wave, включващи най-новите 
продукти от серията INTREPID 
- MicroPoint II (за монтаж по 
огради), MicroTrack II (кабели 
под земята), и MicroWave 330 
(микровълнови бариери). 

Продуктите на Southwest Micro-
wave се отличават с най-голямата 
точност в индустрията – могат 
да локализират нарушение на 
периметъра с точност до 3м. 
При това, тези системи имат и 
изключително висока степен на 
защита срещу фалшиви 

сработвания, породени от всякакви 
атмосферни влияния  – дъжд,  
градушка, сняг и вятър. Други ва- 
жни предимства са възможностите  
за: калибриране на системата след  
монтажа; произволно зониране на  
защитеното трасе; регулиране на  
чувствителността за всяка отделна  
зона. Системата позволява  единна   

софтуерна платформа за 
настройки и мониторинг на 
3-те системи едновременно 
(MicroPoint, MicroTrack и 
MicroWave); релейни модули 
за интегриране с други 
системи за сигурност, като 
видеонаблюдение, звуково 
оповестяване, осветление и др. 

ПРОДУКТОВА ГАМА:  

Системи за периметрова охрана  
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PERIMETER FENCE  

  Система за периметрова   
охрана за монтаж на огради  

dB  

ALARM T 
HRESHOLD  

Cells  

dB  

PRECISE LOCATION 
OF  ALARMS  

Point Impact:   
Exceeds Threshold.   

 Distributed Disturbance:  
 Does NOT Exceed Threshold.  
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Southwest Microwave е 
създадена през 1971г. в 
САЩ. Компанията вече 
40г. е лидер на пазара на 
системи за периметрова 
охрана. Централният офис на 
фирмата е в Темпе, Аризона 
(САЩ), а международни офиси 
в Англия, Канада, Австралия и 
Обединените арабски емир-
ства. Southwest Microwave 
е първата фирма в света, 
която създава така-наречения 
bi-static микровълнов сензор, 
който е основният компонент в 
повечето системи с микровъл-
нов предавател и приемник в 

отделни корпуси. Важно е 
да се отбележи, че една от 
основните цели на фирмата 
винаги е била производството 
на 100% качествени и 
работещи продукти. Днес 
всички производствени процеси 
в Soutwest Microwave са ISO-
сертифицирани. Допълнително

всички продукти и 
системи се изпробват и 
анализират в специални 
бази на компанията в 
САЩ, Канада и Англия, за 
проверка и изследване на 
функционалността им при 
екстремни високи и ниски 
температури. Системите на

Southwest Microwave са 
инсталирани в над 53000 
обекта в над 80 държави по 
света. Типични проекти са 
индустриални предприятия, 
летища, държавни и военни 
институции, енергоснабдяване, 
затвори, VIP домове и рези-
денции и др. 

на нарушители, които се опитват на подкрепят 
или да отрежат част от оградата. 
  Използва се специален сензорен кабел и контро-
лери, които се монтират на всеки 400м. Кабелът 
се използва едновременно за предаване на данни 
и за ел. захранване на системата.  

    Системата MicroPoint II работи чрез детекция на 
вибрации по оградата. Тя е много ефективна за детекция



Някои от по-важните функции 
и параметри на MicroPoint II са:

Системи за   

Система за периметрова 
охрана със кабели 
инсталирани под земята  

Някои от по-важните функции и 
параметри на MicroTrack II са:  
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Системата MicroTrack II се състои от 
контролери и двойка кабели, които се 
монтират (заравят) под земята. На всеки 
400м кабел се поставя по един контролер. 
Единият кабел е предавател, а другият 
- приемник. Създаденото от тях електро-
магнитно поле представлява зоната на 
детекция. Всяко движещо се тяло, което 
премине през зоната на детекция генерира 
аларма. Важно е да се отбележи, че зоната 
на детекция зависи от разстоянието, на ко-
ето са положени кабелите един от друг. То 
може да се варира от 75см до 2м. При мак-
сималното отстояние между двата кабела 
(2м) зоната на детекция е широка около 3м 
и висока около 1м, което е напълно доста-
тъчно за детекция на хора, опитващи се на 
нарушат периметъра. И при този тип сис-
тема кабелите се използват едновременно 
за предаване на данни и за ел. захранване 
на системата. Контролерите са свързани 
към главен компютър чрез RS422. 

Обща софтуерна платформа за интегриране с други с-ми INTREPID
Възможност за локално програмиране на контролерите с лаптоп (по RS232) 
Комуникацията между контролерите и главния компютър се 
осъществява по RS422
Цифров сигнален процесор (DSP) за обработка на сигналите
Локализация на зоната на нарушение с точност до 3 метра (най-добрата 
в индустрията)
Елиминиране на фалшиви аларми, породени от дъжд, сняг, вятър или 
градушка
Калибриране на чувствителността на сензорния кабел за всеки 1м
Зониране на сензорния кабел чрез управляващия софтуер
Възможност за използване на релейни модули с 8/16 изхода за 
интеграция със сензори, сирени, системи за видеонаблюдение, звуково 
оповестяване, осветление и др.
SDK за интеграция с други типове системи за сигурност; 
Температурен диапазон на работа: от -40°C до +70°C
Захранване на контролерите: от 10.5 до 60 VDC

Обща софтуерна платформа за интегриране с други системи INTREPID
Възможност за локално програмиране на контролерите с лаптоп (по 
RS232)
Комуникацията между контролерите и главния компютър се 
осъществява по RS422
Възможност за дистанционно програмиране и настройки по TCP/IP
Цифров сигнален процесор (DSP) за обработка на сигналите
Локализация на зоната на нарушение с точност до 3 метра (най-добрата 
в индустрията)
Елиминиране на фалшиви аларми, породени от дъжд, сняг, вятър или 
градушка
Калибриране на чувствителността на сензорния кабел за всеки 2м
Зониране на сензорния кабел чрез управляващия софтуер
Възможност за използване на релейни модули с 8/16 изхода за 
интеграция със сензори, сирени, системи за видеонаблюдение, звуково 
оповестяване, осветление и др.

SDK за интеграция с 
други типове системи 
за сигурност 

Температурен 
диапазон на работа: 
от -40°C до +70°C

Захранване на 
контролерите: от 10.5 
до 60 VDC, 9W



периметрова охрана  
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Интересно е да се отбележи, че системите с микровълнови 
бариери могат да бъдат мобилни, и да се използват за временни 
инсталации за специални събития. Важен е и факта, че този тип 
системи също работят при всякакви климатични условия и са 
ефективни при наличието на мъгла, което е довело до тяхната 
широка употреба по летища. Други приложения на микровълновите 
бариери са отворени пространства около промишлени сгради, 
военни бази, пристанища, както и на покриви на сгради. 

Система за периметрова  
охрана с микровълнови  
бариери

Някои от по-важните функции и 
параметри на MicroWave 330 са:  
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Типичната MicroWave 330 система се състои от универсален 
INTREPID контролер и двойка микровълнови предавател 
и приемник, които създават зона (балон) на детекция и 
генерират аларма при всяко нарушение на тази зона от 
движещи се тела. Балонът на детекция може да бъде 
между 0.6м и 6.7м в най-широката си част, в зависимост от 
разстоянието между предавателя и приемника. 

Обща софтуерна платформа за интегриране 
с други системи INTREPID
Максимална дължина на защитената зона – 244м
Работен честотен диапазон – К-band (24.162GHz), 
осигуряващ голяма точност на детекция на 
бавнодвижещи се обекти и отлична защита от 
интерференция от други близко-разположени 
радарни/микровълнови системи
6 избираеми канала за модулация
Вградена система за синхронизация между 
всяка двойка приемник-предавател за защита от 
интерференция от други MicroWave 330 сензори
Мониторинг на мощността на приетите RF сигнали 
за детекция на промяна на позиционирането между 
микровълновите бариери
Надеждно засичане на обекти, движещи се със 
скорост от 3см/сек до 15м/сек
Цифров сигнален процесор (DSP) за обработка на 
сигналите
Защита срещу електромагнитни и радиочестотни 
интерференции, както и срещу пренапрежения и 
токове породени от светкавици
Възможност за локално програмиране на 
контролерите с лаптоп (по RS232)
Възможност за дистанционно програмиране и 
настройки по TCP/IP
Висока ефективност срещу фалшиви аларми, 
породени от дъжд, сняг, вятър или градушка
Възможност за използване на релейни модули с 8/16 
изхода за интеграция със сензори, сирени, системи 
за видеонаблюдение, звуково оповестяване, 
осветление и др.
SDK за интеграция с други типове системи за 
сигурност
Температурен диапазон на работа: от -40°C до +66°C 
Захранване на контролерите: от 10.5 до 60 VDC, 9W



  TAS-LITE  

 TAS-FREE

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ  

 TAS-ME-PRO  КОНТРОЛЕРИ

AND-24N 
• Две врати двустранно или четири едностранно
• Входове за 4 четеца
• Изходи за 4 заключващи механизма
• Входове за следене датчици на вратите и 
бутони за изход
• Алармени входове/изходи -  4 броя
• Вход за принудително отваряне на вратите 
(например при пожар)
• Капацитет на карти – 15000 броя
• Капацитет на събития – 30000 броя
• Протокол за комуникация четец-контролер 
Wiegand 26 / 34 
• Комуникация – TCP/IP. Режим на работа – 
офлайн или хибрид (офлайн + онлайн)
• Напрежение – 11-14VDC
• Енергонезависима памет – 20 години

ASC-APB 
• Контролер за осигуряване на глобален 
антипасбак. Съвместим с контролер ASC-ME12

Системи за   

Системата за контрол на достъп се състои от контролери и 
софтуер, предназначен за следене и контролиране на достъпа и 
работното време в даден обект.  

Софтуерът е за запис на всички възникнали събития, като дата, 
време и вид на събитие, номер на обекта, време на преминаване, 
номер на картата и името на притежателя й; задаване на времеви 
зони за достъп за всяко лице до определени помещения.

За лесна обработка на информацията, данните се експортират 
в таблици, формат Excel.

Параметри: 
• Контрол на работното време, форма 76, форма 19 и 
отчитане на извънредно работо време (при използване на 
график)
• Задаване на до 63 групи за достъп
• Въвеждане на болнични, отпуск, майчиство и др.
• Проверка за закъснели служители, възможност за следене в 
реално време
• Графично представяне движението в организацията; 
експортиране на данни в различни формати (Excel, PDF)
• Запазване на работоспособност при прекъсване на връзката 
между компютъра и контролерите за достъп
• Програмата може да има неограничен брой потребители, 
на които да им бъдат зададени различни права за работа с 
програмата
• Възможност за отдалечен достъп; достъп чрез мобилни 
устройства; лесен за работа потребителски интерфейс. 
• Oracle база данни
• Модул посетители 
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TAS-FREE е софтуер за 
контрол на достъп и управление 
на контролери ASC-ME12.

Софтуера дава възможност за:
• следене на събития в реално 

време
• запазване на работоспособност 

при прекъсване на връзката между 
компютъра и контролерите за 
достъп

• голям брой справки за анализ на 
събитията

• MSAccess база данни
• ограничения – до 3 броя 

контролери и до 250 потребителя.

TAS-LITE е софтуер за контрол на достъп и управление на 
контролер ASC-ME12, с отчитане на работно време.

Версията на софтуера TAS-LITE надгражда TAS-FREE 
като дава следните допълнителни функции: 

• MySQL база данни;
• Възможност за изчисляване на работно време
• Възможност за снимка на събитието
• До 50 броя контролери и до 10000 потребителя 

TAS-МЕ-PRO е уеб-базиран софтуер за контрол на достъп и 
управление на контролер ASC-ME12, с отчитане на работно 
време.

ANDCOM



  КОНТРОЛЕРИ 89-ТА СЕРИЯ  

контрол на достъп  
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89-та серия контролери са подходящи за малки и средни 
системи. Устройствата от серията могат да се свържат към една 
комуникационна шина и да се управляват от един софтуер.

Всички имат собствена памет за служители и събития и 
работят без постоянна връзка със софтуера. Всички изходи са 
програмируеми в зависимост от приложението.  
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ASI-8910
• Самостоятелен четец 
• Една врата едностранно 
• Вход за бутон за отваряне 
• Алармен изход 
• Капацитет за карти – 800 
• Напрежение – 9-15VDC 
• Режими – карта, парола, карта и парола

ASI-8920
• Eдна врата едно- или двустранно 
• Вграден четец 
• Адрес на контролера – от 0 до 31 
• Капацитет на карти – 1000 броя 
• Капацитет на събития – 2000 броя 
• Вход за бутон за изход 
• Изход за заключващ механизъм 
• Алармен изход 
• Вход за втори четец 
• Комуникация – RS-232/485 
• Напрежение – 9-15VDC 
• Енергонезависима памет – 20 години

ASI-8930
• Двуредов LCD дисплей 
• Една врата едно- или двустранно 
• Вграден четец 
• Адрес на контролера – от 0 до 31 
• Капацитет на карти – 1000 броя 
• Капацитет на събития – 2000 броя 
• Вход за бутон за изход 
• Изход за заключващ механизъм 
• Алармен изход 
• Вход за втори четец 
• Комуникация – RS-232/485 
• Напрежение – 9-15VDC 
• Енергонезависима памет – 20 години

  ЧЕТЕЦ ЗА ГОЛЯМ ОБХВАТ  

 ПРОГРАМАТОР

ASR-2654
• Работна честота – 2,4GHz 
• Разстояние на прочит – 3 – 20метра 
• 2,4GHz активна карта 
• Напрежение – 12VDC 
• Консумация – 250mA 
• Работна температура: от -10° до +70° 
• Изходен формат – RS-485, Wiegand

ASC-FC01
• Операционна система – Win 98/2000/      
XP/Vista 
• Работна честота – 125 kHz 
• Комуникация – USB 
• Захранване – USB порт, 5VDC 
• Консумация – < 100mA  

Устройството представлява безконтактен четец за  карти. След 
като прочете карта, изпраща номерът на картата в софтуера по 
USB порт. Служи за първа регистрация на картите.  

  ЧЕТЦИ 

Всички четци на Anson са със стандартен Wiegand протокол и 
са  съвместими със всяка Wiegand система за контрол на достъпа.   

Всички компоненти са покрити и защитени, което прави четците  
идеални както за вътрешен монтаж, така и за монтаж на открито. 
Имат  цветна и звукова сигнализация.

ASR-2610/ ASR-2620
• Клавиатура (ASR-2620 само)
• EM карти 
• Изходен формат – Wiegand 26 
• Работна честота 125kHz 
• Време прочит – до 0,2 секунди
• Работна температура: от -15° до +60° 
• Степен на защита – IP53 
• Напрежение – 12VDC 
• Консумация – 80mA

ASR-2608
• 125kHz 
• Обхват 5~15см
• Формат на изходния сигнал - Wiegand 26bit 
• Скорост на предаване на информацията – 
9600bps или 4800bps
• Време на четене <10ms 
• Червен LED индикатор 
• Работна температура от -15°C до +65°C 
• Захранване 12~15VDC, 90mA 

ASR-2660/ ASR-2670
• EM карти 
• Метален корпус
• Изходен формат – Wiegand 26 
• Работна честота 125kHz 
• Време прочит – до 0,2 секунди
• Работна температура: от -10° до +60° 
• Степен на защита – IP53 
• Напрежение – 12VDC 
• Консумация – 80mA



ЦЯЛОСТНА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА 
ЗА ЗАПИС/МОНИТОРИНГ  

ЧЕТЦИ С ПРЪСТОВИ 
ОТПЕЧАТЪЦИ 

Системи с пръстов отпечатък –  
FA2000 и FC2000.  

Характеризират се с бърз прочит на  
отпечатъка – до 1 секунда. Имат релеен  
изход и възможност за свързване на  четец.  

Посредством четириредов дисплей  се 
реализира работа и настройка без  нужда 
от компютър.  

Системи за   
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NSR-4488 
Устройството представлява NSR (Network Security Recorder) и 

има за цел да централизира управлението, мониторинга и записа 
на сигнали от различни системи за сигурност чрез една софтуерна 
платформа. Това улеснява операторите и намалява времето за 
реакция при възникването на алармени събития. 

Системата може да осигури видеозапис и мониоринг, както и 
запис и обработка на данни за контрол на достъп и алармени 
събития. Устройството изпънява едновременно функции на DVR, 
NVR, контрол на достъп, интерком и алармени устройства. Някои 
от по-важните функции и параметри са: 

• Интерфейс: 
  4 видео входа, 4 аудио входа, 
  4 Изход бутона, 4 четеца, 4 магнита за
  врати, 8 алармени устройства, 
  1 интерком аудио изход, RS-232/485, LAN  

(TCP/IP), USB, SATA, HDD power interface, 
слот за SD карта 

• H.264 компресия 
• 1~60 кад/сек за запис
• Резолюция D1/Half D1/CIF/QCIF 
• Аудио bitrate – 16kbps 
• Вградена памет 32MB~256MB 
• Захранване – 12-15VDC, 3A 
• Работни условия: темп. -20ºC до +50ºC
• Влажност до 90% 
• Размери 266x188x61мм  

FA2000
• Функция работно време 
• Време за прочит – до 0,8 секунди 
• Самостоятелен режим 
• Капацитет – 2000 броя 
• Капацитет събития – 30000 броя 
• Режим на работа – пръстов отпечатък, парола 
• Комуникация – RS-232/485, TCP/IP 
• Напрежение – 5VDC

FС2000
• Функция контрол на достъпа 
• Време за прочит – до 0,8 секунди 
• Самостоятелен и мрежови режим 
• Капацитет – 1500 броя 
• Капацитет събития – 60000 броя 
• Режим на работа – 
  пръстов отпечатък, парола, карта 
• Комуникация – RS-232/485, TCP/IP 
• Напрежение - 9–15VDC

 КОНВЕРТОР  

ASV-TCP/IP
• Скорост сериен вход – 0 – 115,2 kbps    
самонастройващ 
• Мрежов порт – 10/100Mbps 
самонастройващ 
• Напрежение – 9 – 30VDC 
• Консумация – 300mA

Използва се за конвертиране на RS232/485 
към TCP/IP сигнал, позволявайки серийни 
устройства да работят с мрежови сървър.

ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ

Заключващите механизми включват - 
електромагнити, електрически болтове, 
електромагнитни насрещници и аксесоари за тях. 

Характеризират се с ниска консумация, ниска 
работна температура, дълъг живот, лесен монтаж, 
конструкция устойчива във времето. 

БУТОНИ

ASR-2608
• Пластмаса 
• Размери  
  86х86х20mm

ABK-800A
• Алуминий
• Размери    
86х50х25мм

ABK-801A
• Неръждаема 
стомана
• Размери 
86х28х20мм

ABK-900A
• Авариен бутон 
със стъкло
• Размери    
86х86х50мм

ABK-806A
• Безконтактен 
• Детекция 0.1-10см
• Алуминий
• Размери 115х70х29мм
• Захранване DC12V

ABK-400-1-12
• Радио бутон
• Обхват 50м
• 433.92MHz
• Размери 62х43.5х30мм

ABK-806С
• Безконтактен 
• Детекция 4-10см
• Алуминий
• Размери 86x50x37.7мм
• Захранване DC12V

контрол на достъп  



КОНТРОЛЕР ЗА ВРАТА С ЧЕТЕЦ  

ЕДНОАБОНАТНИ СИСТЕМИ  

MT 320C-CK2
• Цветен видеомонитор 
• 7” TFT 
• Елегантен дизайн, само 
с 18мм дебелина 

• Нandsfree 
• Мониторинг 
• Отваряне на врата 
• Размери 245x160x18 мм 

MT 373C-CK2
• Цветен видеомонитор 
• 7” TFT 
• Нandsfree 
• Мониторинг 
• Отваряне на врата 
• Размери 240x175x38 мм 

MT670C-CK2
• Цветен видеомонитор 
• 7” TFT, 1440x234 
• Нandsfree 
• Мониторинг 
• Отваряне на врата 
• Размери 241x161x23 мм 

MT 200B-CK2
• Черно-бял видеомонитор 
• CRT дисплей, 420TV line 
• Отваряне на врата 
• Размери 198x243x79 мм

MT 200С-CK2
• Цветен видеомонитор 
• 4” TFT, 960x234 
• Отваряне на врата 
• Размери 198x243x79 мм

SAC 551C-CK
• Външна цветна 
видеокамера  

• 1/3” CCD  
• Инфрачервено осветление 
• Разговорно устройство 
• Размери 150x204x43 мм

SAC5C-CK
•  Външна цветна 
видеокамера 

• 1/3” CCD  
• Инфрачервено осветление 
• Иазговорно устройство 
• Иазмери 58.5x135х40 мм

SAC5B-CK
•  Външна черно-бяла 
видеокамера 

• 1/3” CCD  
• Инфрачервено осветление 
• Разговорно устройство 
• Размери 58.5х135x40 мм  

Видеодомофонни системи  
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Видеодомофонните системи  в  
днешният динамичен и модерен свят  
са нещо необходимо и почти задъл-
жително за един нормален стандарт  
на живот. Те дават своя важен принос  
за подсилване на чувствата за сигур-
ност и удобство на потребителите  
им. 

Предлагаме едноабонатни и мно-
гоабонатни системи в зависимост от  
конкретните параметри на жилищ-
ната сграда. 

С модерния  си и нов елегантен ди-
зайн, те се превръщат в една полезна  
добавка към вашето жилище. 

Богатият асортимент от дизай-
ни, цветове и функционалности, кои-
то предлагат различните  модели, ще  
задоволят всеки вкус и нужди.  
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DH16A-16DTQ
• Самостоятелен контролер с вграден четец за една врата 
едностранно

• Капацитет за 1000 карти
• 1 релеен изход, 1 вход за бутон за отваряне
• Разстояние на четене 1-5см
• IP65 – за външен монтаж*
• Захранване 12 -24V DC
• Консумация <100mA
• Работна температура -200С - +500С
• Размери 90х44х19мм
IR дистанционно за програмиране на контролера - DH12 R*



МНОГОАБОНАТНИ СИСТЕМИ  

МОДУЛНА СИСТЕМА  

Видеодомофонни системи   

Сигурност, удобство и функционалност  

Входно табло за  
многоабонатна система 

SAC 20C (4x7)   
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SAC 551C (2x4)
• Входно табло с 8 бутона 
• Цветна видеокамера с 
1/3” CCD 

• Инфрачервено осветление 
• Разговорно устройство 
• Контрол на достъп 
• Вандалоустойчив 
и водоустойчив корпус 
• Размери 150x355x43 мм 

MT 320C
• Цветен видеомонитор 
• 7” TFT 
• Елегантен дизайн, само 
с 18мм дебелина 

• Нandsfree 
• Мониторинг 
• Отваряне на врата 
• Размери 245x160x18 мм

MT 200C
• Цветен видеомонитор 
• 4” TFT, 960x234 
• Мониторинг 
• Отваряне на врата 
• Размери 198x243x79 мм

MT 300C
• Цветен видеомонитор 
• 4” TFT, 960x234 
• Нandsfree 
• Мониторинг 
• Отваряне на врата 
• Размери 190x113x43 мм  

MT 373C
• Цветен видеомонитор 
• 7” TFT 
• Нandsfree 
• Мониторинг 
• Отваряне на врата 
• Размери 240x175x38 мм   

• Цветна CCD камера 1/3” с 
инфрачервено осветление

• Цифрова комуникация     

SAC 20C (1x7)   SAC 20C (2x7)   SAC 20C (3x7)   

SAC 20C (1x5)А   

SAC 20C (2x5)А   

• Разговорно устройство  
• Размери 148x367x55 мм

Вътрешно
табло с рамка 
SAC701B-KC3

Външно
табло с кожух  
600B-A3

Външно 
табло с кожух  
600B-A2

SAC701B-DTQ
• Модул за RFID карта

SAC701B-Z
• Модул за пръстов 
отпечатук

SAC701C-MC4
• Модул с цветна камера 
и високоговорител 

SAC701B-D
• Модул с клавиатура

SAC701B-MC32
• Модул с 2 бутона за 
звънене

SAC701B-MC33
• Модул с 3 бутона за 
звънене



 Софтуерът е предназначен за мониторинг и контрол на инсталираните охранителни, пожароизвестителни 
и пожарогасителни системи, системите за видеонаблюдение, контрол на достъп, климатизация, температурен 
контрол и контрол на работното време, системи за осветление, електрозахранващи системи, агрегати и UPS-и 
и на всякакви други инсталирани системи, които могат да предоставят данни за състоянието си. Софтуерът е 
приложим за малки, средни и големи обекти или множество от такива.

 Системите се следят онлайн, като е възможно 
да се създават вътрешни връзки между тях, т.е събитие 
възникнало от която и да е система да доведе до 
промяната на параметрите или състоянието на друга 
такава. Всеки един сигнал, който може да изработи 
дадената система може да се използва за събитие. 
Всички събития се визуализират на основния екран, 
като е възможно да се конфигурира автоматично 
отваряне на нов екран с най-добрата гледна точка за 
мониторинг.

 Има възможност за оповестяване чрез e-
mail или SMS на неограничен брой лица, свързани с 
експлоатацията на системата, в която е възникнало 
събитието. Възможно е да се зададат предварително 
какви действия следва да предприеме оператора във 
вид на инструкция, появяваща се на екрана автоматично 
или не заедно с възникването на събитието.

 Системите, с които работи софтуера са 
напълно интегрирани, което позволява мониторинг 
и контрол на най-ниско ниво - например датчик или 
сензор, алармен вход или изход.
 Визуализацията на системите може да се 
направи върху графична подложка, като нагледно 
да се покажат всички датчици, четци, камери и 
пр. Кликването върху всеки един нанесен елемент 
може да доведе до получаването на по-подробна 
информация за него или за събитието, генерирано от 
него. Това може да бъде съпътствано с отварянето на 
допълнителен екран.
 Елементите могат да се нанасят върху една 
подложка, но в различни виртуални слоеве, които в 
последствие да бъдат активни или не за визуализация 
спрямо нуждите на потребителя.

 Всеки потребител има индивидуален работен 
панел, в който са интегрирани бутони, с които може 
да регистрира начало или край на работен ден, 
да заяви към ръководителя си дни за почивка или 
отпуска, да отбележи начало и край на дни за опуск 
по болест и много други функционалности. Всеки 
един потребител има индивидуална пощенска 
кутия, интегрирана в софтуера с възможност за 
получаване или изпращане на съобщения само до 
потребителите на софтуера.
 Платформата на софтуера позволява 
потребителите да имат достъп до него и през 
мобилните си устройства.

Интегрирани системи за сигурност  
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МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Интегрирания софтуер позволява наблюдение в реално време и 
следене на неограничен брой сензори от всички налични системи. 
Платформата осигурява цялостно централно администриране и 
контрол на всички системи, както и автоматизация и опростяване 
на бизнес процесите. Системата работи на принципа клиент-сървър 
и поддържа неограничен брой клиенти.

Системата може да предостави 3D визуализация на обекта. На 
всеки етажен план могат да се нанесат сензори и камери от всяка 
интегрирана система.

Софтуерът осигурява наблюдение и контрол от всяка точка чрез 
мобилно приложение, достъпно за Android, Windows, iOS и Web 
браузер.

ПОДДЪРЖА ГОЛЯМ БРОЙ УСТРОЙСТВА

Системата поддържа продукти на над 90 световни производители, 
като SONY, SAMSUNG, AVIGILON, DAHUA, SATEL, JOB DETECTO-
MAT, ANSON и други. SBI е отворена платформа и към нея могат да 
бъдат добавяни нови продукти от различни производители.

Към момента SBI обединява повече от 750 вида камери за видео-
наблюдение и записващи устройства, над 40 модела охранителни 
системи и системи за периметрова охрана, над 15 вида системи за 
контрол на достъп и повече от 10 типа пожароизвестителни системи. 
SBI интегрира различни типове комуникационно оборудване и 
системи за сградна автоматизация.

СИСТЕМИ, ИНТЕГРИРАНИ В SBI

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

МОДУЛЕН ПРИНЦИП

Софтуерът е изграден на модулен принцип, като позволява 
поетапно нарастване на системата и закупуване само на нужните 
софтуерни модули. Върху изградената вече система, лесно могат 
да се добавят необходимите допълнителни лицензи.

Интегрирани системи за сигурност  
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Система за мониторинг, контрол и видеонаблюдение  

AndCom Guard  
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AndCom Guard е система за централизиран мониторинг, предназначена за отдалечен 
контрол и наблюдение в реално време на голям брой обекти на един екран. Тя обединява 

информация от видеонаблюдение, пожароизвестяване и охранителни системи.  

Системата се състои от централизиран софтуер и специализирани хардуерни устройства, инсталирани 
на отделните обекти, които приемат сигналите от различните системи за сигурност и ги предават по LAN/
WAN или GPRS до мониторинговия център. Там постъпващата информация се обединява и обработва 
чрез софтуера AndCom Guard Server и се визуализира на един или няколко монитора.

AndCom Guard server :
• Програма за приемане, обработка, визуали-

зиране и съхранение на данни, получени от 
голям брой обекти по LAN/WAN и GPRS. 

• Удобен и опростен графичен интерфейс за 
лесна работа и обработване на получените 
данни.

• Предоставя статистика за всички възникнали 
събития, включително и за действията на 
оператора. 

• Директна визуализация на камерите от 
охранявания обект на същия екран с натискане 
на един бутон от менюто. 

• Съвместимост с голяма гама от цифрови 
записващи устройства базирани на DVR или 
PC платформа. 

• Бърз достъп до системата за видеонаблюдение 
– до 2-3 секунди, в зависимост от използвания 
канал за връзка.

Приложения: 
• Мониторингови центрове на банки за онлайн 

следене на банкови офиси и банкомати. 
• Операторни станции на охранителни фирми 

с реакция с патрулни автомобили (СОТ) за 
следене на обектите. 

• Централизиран мониторинг на големи търговски 
или административни сгради с много подобекти 
и голям брой локални системи за сигурност.

• Мониторингови центрове на предприятия 
разположени на голяма площ и с голям брой 
подобекти.

Централизиран софтуер  
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Функции и възможности на системата: 
• Следене на сигналите от охранителната 

система.
• Двустранен контрол на снемане и поемане под 

охрана; следене за злоумишлено изолиране на 
зони от охранителната система.

• Следене за аларма от цифрово записващо 
устройство (DVR). 

• Следене за статус и аларма на пожаро-
известителната система.

• Обратен канал за управление на устройства, 
разположени в обекта. 

• Оповестяване на собствениците на обекти за 
предизвиканите събития чрез E-mail или SMS.

• Търсене в базата данни по различни критерии.
• Печат на справки.
• Съхраняване на подробни данни за всеки 

обект, свързани с оборудването, контактите за 
връзка и датите за профилактика.

• Постоянни и временни коментари за обектите. 
• Криптиран канал за връзка между крайните 

устройства и AndCom Guard Server. 
• Аларма в мониторинговата станция при 

отпадане на LAN/GPRS връзката с обекта. 

Възможност за контрол на други събития и 
параметри:
• Цифров датчик за контрол и визуализация на 

температурата. 
• Датчици за наличие на наводнение.
• Прагови температурни датчици. 

Софтуерът поддържа пълен набор на Ademco 
Contact ID събития и позволява да се получи 
подробна информация за това коя зона е 
задействана, кой потребител е набрал код и 
т.н. 

Основни предимства на системата: 
• Web базиран интерфейс.
• Не подлежи на заглушаване.
• Всички опити за интервенция се регистрират 

и предават в мониторингов център.
• Осигурява информация в реално време (в 

рамките на до 5 секунди) от охранителната 
система, пожароизвестителната система и 
системата за видеонаблюдение. 

• Бърза и директна визуализация на камерите 
за видеонаблюдение на един екран.

• Освен компютър, на който се инсталира 
софтуерът AndCom Guard Server, в монито-
ринговия център не са необходими никакви 
хардуерни устройства за приемане на 
сигналите от обектите. 
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 ZL816 (Зона към Lan) 
• 8 алармени входа (с ATZ 16) 
• Един вход за  контрол на 

захранващото напрежение
• 4 програмируеми релейни 

изхода.  

LZ816 (Lan към Зона) 
• 8 алармени изхода (с ATZ 16)
• Един изход за контрол на 

захранващото напрежение 
на предаващия модул 

• 4 входа за управление на 
програмируемите релейни 
изходи на ZL816. 

Модули за IP комуникация  

NJ-GPRS-M

 NJ-GPRS-M осигурява 
предаването на данни чрез 
4 свободно програмируеми 
входа, поддържащи пълната 
функционалност  съществу-
ваща в NJ-130L/G и един вход за 
следене на основно захранващо 
напрежение. Този комуникатор 
не поддържа специализирани 
входове и памет за събития. 
Комуникатора разполага с един 
управляем изход. 

 Хардуерните устройства приемат изходни сигнали 
за моментното състояние (статус, аларми, техни-
ческо състояние, захранващо напрежение и пр.) 
на дадена охранителна/пожароизвестителна 
система и предават информацията в реално 
време в мониторингов център през LAN или WAN 
мрежа (за NJ-130L) или през GPRS мрежа (за NJ-
130G и NJ-GPRS-M). 

Функции и възможности:

A. ХАРДУЕРНИ ВХОДОВЕ
NJ-130L и NJ-130G имат 13 входа със следното 
предназначение:

• 3 входа за приемане на  статус на различни групи  
от охранителната система  (под охрана или не); 

• 3 входа за приемане на  алармени сигнали на  
различни групи от охранителната система;

• 1 вход за приемане на  алармени сигнали от 
паник бутони/педали; 

• 1 вход за приемане на сигнали за техническото 
състояние на охранителната система;

• 1 вход за контролиране  наличието на захранващо 
напрежение; 

• 1 вход за приемане на сигнал за статус на 
пожароизвестителна централа; 

• 1 вход за приемане на  алармени сигнали от  
пожароизвестителна  централа; 

• 1 вход за следене за наличие на умишлено 
изолирани зони;

• 1 вход за следене на работоспособността на 
системата за видеонаблюдение.

Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВХОДОВЕ/ИЗХОДИ:  

• 1 вход за включване на цифров датчик за 
следене  на температура;  

• 1 вход за получаване на сигнали от 
охранителната система по специализиран 
протокол за комуникация Ademco Contact ID;

•  4 релейни изхода

Хардуерни устройства  

NJ-130L

Модулите ZL816 и LZ816 осигуряват предаване 
на групи от зони на охранителна система могат 
да се прехвърлят чрез LAN/WAN на неограничени 
разстояния. Контролерът ZL816 следи 
състоянието на входовете и след преобразуване 
в TCP/IP протокол го предава по съществуваща 
локална мрежа.  През обратния канал, ZL816 
може да получава команди за задействане на 
програмируемите релейни изходи.  През LAN входа 
се приема информацията, предадена в TCP/IP 
протокол от ZL816 и  се преобразува в сигнали, 
повтарящи сигналите на съответния вход на 
предаващия  модул. Изходите на LZ816 се свързват 
към контролния панел. От своя страна контролния  
панел чрез PGM може да предава командите към 
ZL816.   



 за управление и съхранение на локални и 
системни данни. Всички те са свързани в 
мрежа към базов компютър със софтуер 
за събиране на данни, мониторинг и 
комуникация. 

Структура на системата: 
• Входни и изходни колонки – 
неограничен брой 

• Контролер на всеки вход/изход 
• Централна станция 
• Управление на неограничен брой 
бариери

• Разплащателен автомат (Pay station)
• Видеоконтрол на вход/изход 
• Изнесен дисплей за дължима сума 
• Изнесен дисплей за свободни места 
• Контролер за управление на вход/
изход с разпознаване на автомобилни 
номера. 

 e цялостна система за управление на 
паркинги, която осъществява контрол на 
заетост и гъвкави схеми за управление 
на паркоместата. Системата включва 
видеоконтрол на входно-изходните точки, 
с възможност за управление чрез

 разпознаване на автомобилни номера. 
Софтуерът отчита сумата за платен 
престой, като могат да бъдат дефинирани 
неограничен брой тарифни планове 
и статут на посетителите (служебни, 
абонаментни, VIP карти и др.). SMART 
PARK е съставена от микроконтролери
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SP-101 IN
• Входна колона с 
картоподаващо 
(билетоподаващо - 

 SP-101 IN-Т) устройство 
• Картов четец 
• Система за контрол на 
работната температура 

• Захранване 220V/200W 
• Температурен диапазон 
от -20°С до +55°С 

• Интерфейс TCP/IP, ІР54

SP-102 OUT
• Изходна колона 
с картоприемащо 
(билетоприемащо - 

 SP-102 OUT-Т) устройство 
• Картов четец 
• Система за контрол на 
работната температура

• Захранване 220V/200W 
• Температурен диапазон 
от -20°С до +55°С 

• Интерфейс TCP/IP, ІР54

SP-111BD
• Контролер вход/изход 
с LCD дисплей

SP-112B
• Контролер вход/изход

SP-100CS
• Централна станция 
-  администраторски 
контролер с четец

• Софтуер 

SP-142ADM
• Допълнителен 
административен модул 
-RFID четец 

• Контролер 
• Интерфейс TCP/IP 
• Светодиодна индикация 
• Захранване 12VDC

SP-121ID
• 5-цифрен индикаторен 
дисплей 

• Височина на буквите 52 мм 
• Захранване 220V 
• Интерфейс TCP/IP

SP-141VIP
• VIP четец - RFID четец 
• Контролер 
• Интерфейс TCP/IP 
• Захранване 12VDC5

SP-122DFP
• 3-цифрен дисплей за  
свободни места

• Височина на буквите 152 мм 
• Захранване 220V/50W 
• Интерфейс TCP/IP, ІР54  

SP-132Р
• Контролер до 32 паркоместа 
• Захранване 12VDC 
• Интерфейс RS-485/ TCP/IP

SP-160Р
• Контролер до 60 паркоместа 
• Захранване 12VDC 
• Интерфейс RS-485/ TCP/IP

SP-130PS
• Датчик за паркомясто

SP-131IS
• Индикатор за паркомясто

SP-151VP
• Софтуер за разпознаване     
на номера
• Видеокепчер 
• Контролер

SP-159SAC
• Интерком връзка между 
вход/изход с оператор

SP-171IND
• Индуктивен датчик -  
едноканален

SP-172IND
• Индуктивен датчик -  
двуканален

SP-143
• Стойка за VІР четец

Компютърна система с  
лицензиран софтуер

PSU
• Захранващ блок  
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ОПЕРАТОРИ ЗА РАДИАЛНИ 
ВРАТИ СЕРИЯ G-BAT  

АКСЕСОАРИ

ОПЕРАТОРИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ 
СЕРИЯ MILORD

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ БАРИЕРИ 
СЕРИЯ SPIN

Автоматични бариери и Автоматика за врати
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G-BAT 300/400
• За врати до 2.5м (4м за G-BAT 400) 
• Цикличност - до 30/час (24 цикъла за G-BAT 400) 
• Мощност 280W 
• Скорост на отваряне 20 сек (25 сек за G-BAT 400) 
• Модели за ляв или десен монтаж 
• Работна температура от -20°C до +55°C

Комплект за двукрила врата до 2.5м 
(G-FLASH kit & BrAVO)
• Два оператора - G-BAT300DX и G-BAT300SX 
• Контролер BRIAN 574 с кутия 
• Едноканален приемник 433MHz 
• Предавател BRAVO 
• Фотоклетки VISION 
• Антена 
• Лампа GUARD 
• Селектор QUICK1 
• Аксесоари за монтаж
• Табела и инструкция  

Серия SPIN4
• 4 сек отваряне 
• Цикличност - до 225/час 
• Работна температура от -20°C до +55°C 
• Рамо 3, 4 или 5метра (90х25мм) 
• Мощност 250W

Серия SPIN6
• 8 сек отваряне 
• Цикличност - до 130/час 
• Работна температура от -20°C до +55°C 
• Рамо 6 или 7 метра (100х50мм) 
• Мощност 380W

MILORD 5C/8C
• За врати до 500кг 
(до 800кг за 8C) 

• Вграден контролер 
• Скорост 12м/мин 
(10м/мин за 8C) 

• Мощност 350W 
(500W за 8C) 

• Работна 
температура от 
-20°C до +55°C

Комплект за плъзгаща врата до 500кг
• Оператор MILORD 5C с вграден контролер 
• Фундаментна плоча 
• Едноканален приемник 433MHz 
• Предавател BRAVO 
• Фотоклетки VISION 
• Антена 
• Лампа GUARD 
• Селектор QUICK1 
• Аксесоари за монтаж 
• Табела и инструкция

 Приемник RICEVENTE AMIGO RX1868
• 1 канал 
• 868MHz

Предавател AMIGO TX2868
• 2 каналa 
• 868MHz

Лампа GUARD
• 230V 
• 25W

Контролер за управление на два мотора за 
двукрили врати BRIAN 574
• Mощност на товара 500W 
• Kонсумирана мощност 10W 
• Pегулиране на времето на паузата преди 
затваряне – от 0 до 120сек 

• Pаботна температура от -20°C до +55°C



Офиси:  

Стара Загора: 
бул. Никола Петков, 
тел.: 042/602 992, тел./факс: 042/603 831 
e-mail: stz@andi-bg.com

Кърджали: 
бул. Христо Ботев 42, тел./факс: 0361/834 84 
e-mail: k_li@andi-bg.com

Централен офис: 
Пловдив 4003  
бул. Карловско шосе 16б, Комплекс “АНДИ” 
тел.: 032/90 40 00, факс: 032/90 40 04 
e-mail: office@andi-bg.com

Варна: 
ул. Цар Освободител 263 
тел.: 052/599 046, тел./факс: 052/599 047 
e-mail: varna@andi-bg.com

Велико Търново:
ул. Вихрен 3, тел./факс: 062/604 394 
e-mail: vtr@andi-bg.com

Бургас:
ж.к. Славейков, бл. 122, тел./факс: 056/883 020 
e-mail: burgas@andi-bg.com

София:
бул. Цариградско шосе 101,БЦ “АКТИВ”, ет. 4  
тел.: 02/971 86 75 факс: 02/971 86 75 
e-mail: sofia@andi-bg.com
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