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2019CCTV testers
CCTV TESTERS

X7-ADH | κωδ. ΗΛΚΑ: S05811 
To δημοφιλέστερο “All in one multi-function CCTV tester” της παγκόσμιας αγοράς δια-
θέτει μοναδική οθόνη αφής Retina 7’’ και ανάλυσης 1920x1200, υποστηρίζει IP κάμε-
ρες ως 4K (πλήρης συμβατότητα με HIKVISION, DAHUA, ONVIF, κ.λ.π.), συμπίεση H.265 
/ H.264, κάμερες TVI ως 8MP / CVI ως 8MP / AHD ως 5MP, αναλογικές κάμερες CVBS, 
έλεγχο καλωδίων (cable tracer), analog + video level meter, WiFi, κ.λ.π. 

CCTV testers

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Οθόνη αφής Retina 7’’ 1920x1200.
 Φωτιζόμενα πλήκτρα.
 1 είσοδος / 1 έξοδος BNC (loop), με 

αυτόματη ανίχνευση NTSC/PAL.
 1 είσοδος / 1 έξοδος ήχου, με λειτουργία 

έγγραφης και αναπαραγωγής ήχου.
 1 είσοδος / 1 έξοδος HDMI, με υποστήρι-

ξη σήματος μέχρι και 1920x1080.
 Περιλαμβάνει κάρτα microSD 8GB.
 Σύνδεση δικτυού LAN και WiFi (μπορεί 

να λειτουργήσει και σαν WiFi hot spot).
 Έξοδος 12VDC 2A τροφοδοσίας κάμερας.
 Έξοδος 5VDC 2Α σε υποδοχή USB, για 

χρήση ως φορτιστής κινητού, κ.λ.π.
 Θύρα RS485 για χειρισμό PTZ, με περισ-

σότερα από 30 πρωτόκολλα.
 Διαγνωστικά TVI μέχρι και 8MP, CVI μέ-

χρι και 8MP, AHD μέχρι και 5MP, CVBS, 
με δυνατότητα χειρισμού OSD, λήψης 
στιγμιότυπου και εγγραφής βίντεο.

 Λειτουργία μπαρογεννήτριας, για διαγνω-
στικό έλεγχο.

 Μέτρηση Video peak, Sync & Chroma.
 Έξοδος 48VDC PoE, για κατευθείαν 

τροφοδοσία IP κάμερας, με διαγνωστική 
λειτουργία.

 Υποστήριξη καμερών IP, μέχρι και 4Κ.
 Υποστήριξη ασύρματων καμερών WiFi.
 Υποστήριξη H.265 / Η.264.
 Ανίχνευση online IP συσκευών 

HIKVISION, DAHUA, ONVIF. 
 Διαγνωστικό καμερών IP ONVIF.

 Ανίχνευση άγνωστης IP διεύθυνσης σε IP 
κάμερα.

 Διαγνωστικά καλωδίων UTP/FTP.
 Cable tracer (εύρεση καλωδίου), για κα-

λώδια UTP/FTP, τηλεφωνικά και ομοαξο-
νικά καλώδια με BNC.

 Διαγνωστικές εφαρμογές δικτυού (Ping, 
IP scan, Port scan, Network test, Port 
flashing, DHCP server, Trace route, Link 
monitor). 

 Εφαρμογές διαχείρισης καμερών ONVIF, 
HIKVISION (iVMS-4500HD), DAHUA, κ.α.

 Υποστήριξη ψηφιακού zoom 4x.
 Λειτουργία φακού.
 Πληθώρα από άλλα βοηθητικά utilities, 

όπως RS485 data monitor, Chrome 
web browser, Quick office, Calculator, 
Notepad, κ.λ.π. και δυνατότητα εγκατά-
στασης εφαρμογών από το χρήστη.

 Εύκολη αναβάθμιση εφαρμογών online.
 Αυτονομία 10 ωρών. Επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία Li-Po 7.4V 5000mAh.
 Τροφοδοτικό: 12VDC 2A.
 Διαστάσεις: 255 x 160 x 46 χιλιοστά.
 Βάρος: 950 γραμμάρια.
 Περιλαμβάνονται: τροφοδοτικό, τερματικό 

δοκιμαστικό καλωδίων με cable tracer, 
καλώδιο RS485, καλώδιο BNC, καλώδιο 
ήχου, καλώδιο εξόδου τροφοδοσίας, 
μπαταρία & κάρτα microSD (τοποθετη-
μένα), υφασμάτινη θήκη, ρυθμιζόμενο 
κορδόνι λαιμού, manual.

1ΧΡ
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Τώρα με υποστήριξη
TVI/CVI ως 8MP

X7-MOVTADHS | κωδ. ΗΛΚΑ: S06194 
Η πληρέστερη έκδοση του X7-ADH, η οποία περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά και τις 
λειτουργίες του (βλέπετε ανωτέρω) και επιπλέον: υποστήριξη οπτικών ινών με optical 
power meter (1625 / 1550 / 1490 / 1310 / 1300 / 850nm, -70 ~ +10 dBm, κ.λ.π.) και visual 
fault locator για οπτικές ίνες multimode / singlemode σε απόσταση ως 10 km, TDR cable 
tester για εντοπισμό προβλημάτων σε καλώδια ομοαξονικά / δικτύου / τηλεφωνικά / RVV 
/ κλπ με μέτρηση της απόστασης του προβλήματος ως 1.2 km, υποστήριξη καμερών HD 
SDI / EX-SDI σε ανάλυση 1080p 50/60Hz, ψηφιακό πολύμετρο (μέτρηση τάσης dc/ac, 
αντίστασης, χωρητικότητας, έλεγχο συνέχειας / διόδων).

X7-ADH BATTERY | κωδ. ΗΛΚΑ: S06332 
Εφεδρική / ανταλλακτική μπαταρία, για testers X7-ADH και X7-MOVTADHS.

ΝΕΟ

ΝΕΟ

BEST SELLER
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Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά:
 Οθόνη αφής IPS 5’’ 1920x1080.
 1 είσοδος BNC με αυτόματη ανίχνευση 

NTSC/PAL.
 1 είσοδος ήχου, με λειτουργία έγγραφης 

και αναπαραγωγής ήχου.
 1 είσοδος HDMI ως και 4K και 1 είσοδος 

VGA ως 1920 x 1200.
 Σύνδεση δικτυού LAN και WiFi (μπορεί 

να λειτουργήσει και σαν WiFi hot spot).
 Έξοδος 12VDC 3A τροφοδοσίας κάμε-

ρας.
 Θύρα RS485 για χειρισμό PTZ, με περισ-

σότερα από 30 πρωτόκολλα.
 Διαγνωστικά TVI / CVI / AHD μέχρι και 

8MP, καθώς και CVBS, με δυνατότητα 
χειρισμού OSD, λήψης στιγμιότυπου και 
εγγραφής βίντεο.

 Έξοδος 48VDC PoE 25.5W, για κατευθεί-
αν τροφοδοσία IP κάμερας, με διαγνωστι-
κή λειτουργία.

 Υποστήριξη καμερών IP, μέχρι και 4Κ.
 Υποστήριξη ασύρματων καμερών WiFi.
 Υποστήριξη H.265 / Η.264.
 Ανίχνευση online IP συσκευών 

HIKVISION, DAHUA, ONVIF.
 Διαγνωστικό καμερών IP ONVIF.
 Ανίχνευση άγνωστης IP διεύθυνσης σε IP 

κάμερα.

 Διαγνωστικά καλωδίων UTP/FTP με 
cable tracer.

 Διαγνωστικές εφαρμογές δικτυού (Ping, 
IP scan, Port scan, Network test, Port 
flashing, DHCP server, Trace route, Link 
monitor).

 Εφαρμογές διαχείρισης καμερών ONVIF, 
HIKVISION (iVMS-4500HD), DAHUA,κ.α.

 Υποστήριξη ψηφιακού zoom 4x.
 Λειτουργία φακού.
 Πληθώρα από άλλα βοηθητικά utilities, 

όπως RS485 data monitor, Chrome 
web browser, Quick office, Calculator, 
Notepad, κ.λ.π. και δυνατότητα εγκα-
τάστασης Android εφαρμογών από το 
χρήστη.

 Εύκολη αναβάθμιση εφαρμογών online.
 Αυτονομία 5 ωρών. Επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία Li-Po 7.4V 3350mAh.
 Τροφοδοτικό: 12VDC 1A.
 Διαστάσεις: 183 x 110 x 36.5 χιλιοστά.
 Βάρος: 320 γραμμάρια.
 Περιλαμβάνονται: τροφοδοτικό, τερματικό 

δοκιμαστικό καλωδίων δικτύου, καλώδιο 
RS485, καλώδιο BNC, καλώδιο ήχου, 
μπαταρία τοποθετημένη, υφασμάτινη 
θήκη, ιμάντας καρπού, κορδόνι ασφαλεί-
ας, manual.

X9-ADH | κωδ. ΗΛΚΑ: S06484  
Νέο κορυφαίο “All in one multi-function CCTV tester”, με μοναδική οθόνη αφής Retina 
8’’ και ανάλυση 2048x1536, ρυθμιζόμενο σκιάδιο για αποφυγή αντανακλάσεων και 
προστασία της οθόνης όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται (το tester γίνεται αυτόματα power 
off όταν κλείσει το σκιάδιο), που υποστηρίζει IP κάμερες ως 4K (πλήρης συμβατότητα 
με HIKVISION, DAHUA, ONVIF, κ.λ.π.), συμπίεση H.265 /H.264, κάμερες TVI ως 8MP / 
CVI ως 8MP / AHD ως 5MP, αναλογικές κάμερες CVBS, έλεγχο καλωδίων (cable tracer), 
analog + HD video level meter, WiFi, κ.λ.π. 
Είναι η εξέλιξη του δημοφιλούς X7-ADH tester, περιλαμβάνοντας όλα τα χαρακτηριστικά, 
τις λειτουργίες και παρελκόμενά του, έχοντας επιπλέον μεγαλύτερη οθόνη, γραφίδα, σκι-
άδιο, ταχύτερο 4 Core επεξεργαστή, νέο φιλικότερο user interface με προεγκατεστη-
μένες εφαρμογές από περισσότερους κατασκευαστές εκτός από Hikvisιon & Dahua, (π.χ. 
Uniview) και μενού για εύκολο downloading και εγκατάσταση άλλων (π.χ. Tiandy, TP-LINK, 
κ.λ.π.), video level meter και για HD κάμερες (TVI/CVI/AHD) και όχι μόνο για CVBS, 2 
θύρες Ethernet 1000 (μια για την κάμερα και μια για καταγραφικό με λήψη διαγνωστικών 
για τη σύνδεση), BNC cable tester (attenuation test), HDMI output 4K αντί για 1080P, 
ενσωματωμένη βάση για επιτραπέζια στήριξη υπό κλίση, έξοδο 12VDC 3A για τροφοδο-
σία κάμερας αντί 2A, μπαταρία 7000mAh για αυτονομία ως 13~16 ώρες, δυνατότητα fast 
charging, (ΠxBxY) 264x182x43, βάρος 1 kg. 
Για λοιπά χαρακτηριστικά και παρελκόμενα δείτε την περιγραφή του X7-ADH στην προη-
γούμενη σελίδα).
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CCTV testers (συνέχεια)

CCTV TESTERS
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X51 PLUS | κωδ. ΗΛΚΑ: S06811   
Το νέο οικονομικό multi-function CCTV tester, διαθέτει οθόνη αφής IPS 5’’ και ανάλυσης 
1920x1080 full HD, υποστηρίζει IP κάμερες ως 4K (πλήρης συμβατότητα με HIKVISION, 
DAHUA, ONVIF, κ.λ.π.), συμπίεση H.265 / H.264, κάμερες TVI / CVI / AHD ως 8MP, ανα-
λογικές κάμερες CVBS, είσοδο HDMI  και VGA (λειτουργεί και σαν monitor), WiFi, PoE & 
DC 12V power output, κ.λ.π.
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 Οθόνη αφής 4’’ 800x480.
 1 είσοδος BNC με αυτόματη ανίχνευση 

NTSC/PAL.
 1 είσοδος / 1 έξοδος ήχου, με λειτουργία 

έγγραφης και αναπαραγωγής ήχου.
 Θέση τοποθέτησης κάρτας microSD.
 Σύνδεση δικτυού LAN και WiFi (μπορεί 

να λειτουργήσει και σαν WiFi hot spot).
 Έξοδος 12VDC 3A τροφοδοσίας κάμερας.
 Θύρα RS485 για χειρισμό PTZ, με πολ-

λαπλά πρωτόκολλα.
 Διαγνωστικά TVI μέχρι και 8MP, CVI μέ-

χρι και 4MP, AHD μέχρι και 5MP, CVBS, 
με δυνατότητα χειρισμού OSD, λήψης 
στιγμιότυπου και εγγραφής βίντεο.

 Έξοδος 48VDC PoE, για κατευθείαν 
τροφοδοσία IP κάμερας, με διαγνωστική 
λειτουργία.

 Υποστήριξη καμερών IP, μέχρι και 4Κ.
 Υποστήριξη ασύρματων καμερών WiFi.
 Υποστήριξη H.265 / Η.264.
 Ανίχνευση online IP συσκευών 

HIKVISION, DAHUA, ONVIF, κ.α. 
 Διαγνωστικό καμερών IP ONVIF.
 Ανίχνευση άγνωστης IP διεύθυνσης σε IP 

κάμερα.

 Λειτουργία εικονικής IP κάμερας (virtual 
IPC) για διαγνωστικό έλεγχο NVR. 

 Διαγνωστικές εφαρμογές δικτυού (Ping, 
IP scan, Port scan, Network test, Port 
flashing, DHCP server, Trace route, Link 
monitor). 

 Εφαρμογές διαχείρισης καμερών ONVIF, 
HIKVISION (iVMS-4500HD), DAHUA, κ.α.

 Υποστήριξη ψηφιακού zoom.
 Λειτουργία φακού.
 Πληθώρα από άλλα βοηθητικά utilities, 

όπως Chrome web browser, Quick office, 
Calculator, Notepad, κ.λ.π. και δυνατό-
τητα εγκατάστασης εφαρμογών από το 
χρήστη.

 Εύκολη αναβάθμιση εφαρμογών online.
 Αυτονομία 8 ωρών. Επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία Li-Po 7.4V 2400mAh.
 Τροφοδοτικό: 12VDC 1A.
 Διαστάσεις: 126 x 83 x 33 χιλιοστά.
 Βάρος: 320 γραμμάρια.
 Περιλαμβάνονται: τροφοδοτικό, καλώδιο 

RS485, καλώδιο BNC, καλώδιο ήχου, 
καλώδιο εξόδου τροφοδοσίας, μπατα-
ρία  τοποθετημένη, υφασμάτινη θήκη, 
ιμάντας καρπού.

CCTV TESTERS 

CCTV testers (συνέχεια)

X5-8MP 4IN1 OSD +IP | κωδ. ΗΛΚΑ: S06195 
Το νέο οικονομικό multi-function CCTV tester, διαθέτει οθόνη αφής 4’’ και ανάλυσης 
800x480, υποστηρίζει IP κάμερες ως 4K (πλήρης συμβατότητα με HIKVISION, DAHUA, 
ONVIF, κ.λ.π.), συμπίεση H.265 / H.264, κάμερες TVI ως 8MP / CVI ως 4MP / AHD ως 
5MP, αναλογικές κάμερες CVBS, WiFi, PoE power output, κ.λ.π. 

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά:

4K
4in1
8MP

H.265

1ΧΡ
ΕΓΓΥΗΣΗ
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4in1
5MP

1ΧΡ
ΕΓΓΥΗΣΗ

X7-CABLE TRACER | κωδ. ΗΛΚΑ: S06680   
Εφεδρικό – ανταλλακτικό cable tracer για CCTV testers X7-ADH, κ.λ.π.

ΝΕΟ

VPG-1 | κωδ. ΗΛΚΑ: S06485 
Μικροσκοπική μπαρογεννήτρια (color bar generator) 4in1 (TVI ως 5MP / CVI ως 4MP 
/ AHD ως 5MP / CVBS) για έλεγχο καλωδιώσεων και DVR / monitor. Διαθέτει 3 μπουτόν 
για επιλογή προτύπου εξόδου / ανάλυσης / frame rate και 17 σχετικές ενδείξεις led. Χρη-
σιμοποιείται στη θέση μιας κάμερας σε συνδυασμό με ένα monitor (ή DVR + monitor) ή 
ένα CCTV tester, παράγοντας εικόνα με έγχρωμες μπάρες για έλεγχο του καλωδίου μετα-
φοράς του σήματος. Η δυνατότητα επιλογής ανάλυσης και frame rate διευκολύνουν στην 
επιλογή των κατάλληλων καμερών και του frame rate που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
στη δεδομένη καλωδίωση. Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες ΑΑ (δεν περιλαμβάνονται), 
(ΠxBxY) 38x98x25, βάρος 40 γραμμάρια. ΕΝΑ ΦΘΗΝΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ.

ΝΕΟ
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OΡΟΙ ΚΑΤΑΛOΓΟΥ

 Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων της. Οι εικόνες ενδέ-
χεται να έχουν διαφορές από το τελικό προϊόν. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι σε χιλιοστά (mm) εκτός 
και αν προσδιορίζεται διαφορετικά. Οι αναφερόμενες καταναλώσεις στα καταγραφικά δεν περιλαμβάνουν την 
κατανάλωση των σκληρών δίσκων.

 Στα καταγραφικά δεν περιλαμβάνονται οι σκληροί δίσκοι, οι οποίοι διατίθενται χωριστά.
 Όλα τα προϊόντα διαθέτουν 1 χρόνo εργοστασιακή εγγύηση, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι εγγυήσεις 

παρέχονται με τους όρους των κατασκευαστών. Για προϊόντα χωρίς σειριακό αριθμό, η ημερομηνία έναρξης της  
εγγύησης βασίζεται στο «production code», την ημερομηνία παραγωγής, που αναγράφεται επί των προϊόντων.

 Επιστροφές προϊόντων γίνονται εντός 7 ημερολογιακών ημερών, αφού προηγηθεί έγγραφη Αίτηση Επιστροφής 
Προϊόντος (RMA). Τα προϊόντα Kaspersky δεν επιστρέφονται.

 Το σύνολο του περιεχομένου του καταλόγου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών,σχε-
διαγραμμάτων, απεικονίσεων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και 
διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συ-
νεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, 
διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΗΛΚΑ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ / ΟΡΟΙ



ΗΛΚΑ Α.Ε. 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αρ. Αδείας Λειτουργίας Υπ. Δημοσίας Τάξης 3015/39/60/97-μγ

Τεμπών 14, 153 42, Αγ. Παρασκευή Αττικής
Τηλ.: 210-6071510, Fax: 210-6071599
sales@ilka.gr
www.ilka.gr
www.ilka.gr/products
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