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SECOLINK
SECOLINK, νέα σειρά υβριδικών συστημάτων συναγερμού και οικιακού αυτοματισμού
H SECOLINK κατασκευάζει μια σειρά υβριδικών συστημάτων συναγερμού και
οικιακού αυτοματισμού, τα οποία χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερη ευκολία στην
εγκατάσταση και τη χρήση τους. Όλα τα προϊόντα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι συμβατά με το πρότυπο EN50131 Grade 2 και έχουν
δοκιμασθεί στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά για την αξιοπιστία τους.
Έχουμε επιλέξει για τους συνεργάτες μας τα 4 καλύτερα μοντέλα κεντρικών
μονάδων της SECOLINK, που διαθέτουν ποικιλία χαρακτηριστικών, υποστηρίζουν
ως 64 ζώνες και είναι ικανά να καλύψουν, με τον καλύτερο τρόπο, τις περισσότερες
εγκαταστάσεις.
Τα πληκτρολόγια της SECOLINK είναι το σήμα κατατεθέν της, με εντυπωσιακές
οθόνες LCD πολλαπλών γραμμών, επιλεγόμενο Ελληνικό ή Αγγλικό μενού, φιλικό
στο χρήστη και πολλά άλλα χαρακτηριστικά.
Όλες οι μονάδες είναι επεκτάσιμες μέσω bus, με ασύρματους αμφίδρομους
ασύρματους δέκτες, επεκτάσεις εισόδων / εξόδων και επιπλέον επιτηρούμενα
τροφοδοτικά. Παρέχεται επίσης μια πλήρης σειρά αμφίδρομων ασύρματων
χειριστηρίων και περιφερειακών.
Όλα τα συστήματα μπορούν να συνδεθούν στο Internet, μέσω Universal
κωδικοποιητών WiFi / Ethernet και κινητής τηλεφωνίας LTE (4G). Έχουν τη
δυνατότητα αποστολής σημάτων IP σε Κέντρα Λήψης Σημάτων και σύνδεσης με
cloud, μέσω του οποίου μπορούν να ελέγχονται από την εφαρμογή για τελικούς
χρήστες SECOLINK Pro (διαθέσιμη σε iOS & Android). Ο προγραμματισμός γίνεται
τοπικά ή απομακρυσμένα, μέσω cloud, από τον εγκαταστάτη, με τα λογισμικά για
PC MASCAD & MASCAD Pro.

Εύκολος προγραμματισμός:
• τοπικά από το πληκτρολόγιο
• τοπικά από υπολογιστή
• μέσω cloud από υπολογιστή

Συνοπτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κεντρική Μονάδα
Τύπος Πίνακας (επεκτάσιμος)
Ενσύρματες ζώνες / με διπλασιασμό
Ζώνες πυρανίχνευσης 2 καλωδίων
Ασύρματες ζώνες on-board
Μέγιστος αριθμός ζωνών
Έξοδοι PGM on-board
Μέγιστος αριθμός εξόδων PGM
Περιοχές (partitions)
Κοινή περιοχή (shared partition)
Ενσωματωμένος κωδικοποιητής
Μέγιστος αριθμός συσκευών στο bus
Ενσύρματα περιφερειακά bus
Συμβατά πληκτρολόγια
Κωδικοί χρηστών + εγκαταστάτη
Συμβάντα log file / με πληκτρολόγιο
Συνδεσμολογία ζωνών
Τύποι ζωνών
Μέγιστο ρεύμα τροφοδοτικού
Συνιστώμενη μπαταρία backup
Συμβατότητα
Διαστάσεις πλακέτας σε mm

P64
P32
S16_eT
Ενσύρματος
Υβριδικός (με ενσωματωμένο δέκτη 868 ΜHz)
8/16
7/14
5/10
1
32
64
16
32
64
16
3
16
4
ΝΑΙ
PSTN
OXI
LTE (4G)
15
Πληκτρολόγια, ασύρματοι δέκτες 868 ΜHz, επεκτάσεις ζωνών,
επιτηρούμενα τροφοδοτικά, κωδικοποιητές WiFi / Lan / LTE (4G)
Όλα
Μόνο KM24G, KM25
Όλα
31+1
63+1
31+1
512
256 / 512
NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibration, Roller, Wireless
Entry/exit, entry/exit forced, interior, interior night armed, follower,
interior night follower, perimeter, instant, PGM control
≤1.5 A
≤2.0 A
≤0,7 A
12 V / 7 Ah
12 V / 2.3 Ah
EN50131 Grade2 / ROHS
145 x 77
PAS832
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SECOLINK
Kεντρική μονάδα συναγερμού PAS832
Η κεντρική μονάδα best seller, με χαρακτηριστικά κατάλληλα για τις περισσότερες εγκαταστάσεις:
• Ενσύρματος πίνακας συναγερμού, που μετατρέπεται σε υβρι- • Τροφοδοτικό 1.5 Α, με δυνατότητα προσθήκης επιπλέον επιδικό, με προσθήκη ασύρματου δέκτη bus EXT116S ή πληκτροτηρούμενων τροφοδοτικών στο bus.
λογίου KM25, που περιλαμβάνει ασύρματο δέκτη.
• Δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, με προσθήκη κωδικο• 8 ενσύρματες ζώνες / 16 με διπλασιασμό, επεκτάσιμες σε
ποιητών στο bus WL800 (WiFi) ή LAN800 (Ethernet) ή / και
32 ζώνες, μέσω bus.
GSV1_eT (2G / LTE M1-4G), για σύνδεση IP με Κέντρα Λήψης
• Ενσωματωμένος κωδικοποιητής / τηλεφωνητής PSTN και
Σημάτων και σύνδεση cloud, για διαχείριση μέσω εφαρμοδυνατότητα τηλεφωνικής κλήσης προς τον πίνακα, για τη
γής SECOLINK Pro σε συσκευές iOS & Android.
λήψη πληροφοριών με φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά.
• Ο προγραμματισμός γίνεται από πληκτρολόγιο και υπολογι• Συμβατότητα με όλα τα πληκτρολόγια της SECOLINK.
στή, τοπικά ή απομακρυσμένα, μέσω cloud.

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

32 ζωνών + PSTN

ΝΕΟ

SECOLINK PAS832 PCB | κωδ. ΗΛΚΑ: S07904

Κεντρική μονάδα συναγερμού (πλακέτα) 32 ζωνών, με 8 ενσύρματες ζώνες στην πλακέτα
(16 με διπλασιασμό), που μπορούν να επεκταθούν μέσω bus στις 32 ενσύρματες ή ασύρματες ζώνες, 3 προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM) επεκτάσιμες έως τις 16 μέσω bus, ενσωματωμένος κωδικοποιητής / τηλεφωνητής PSTN, δυνατότητα τηλεφωνικής κλήσης προς τον
πίνακα για τη λήψη πληροφοριών με φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά, σύνδεση ως 15 πληκτρολογίων και επεκτάσεων μέσω bus, 4 περιοχές (partitions) με δυνατότητα κοινής περιοχής,
31 κωδικοί χρηστών + 1 κωδικός εγκαταστάτη, αρχείο 512 συμβάντων, προγραμματισμός
από πληκτρολόγιο και υπολογιστή (τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω cloud), τροφοδοτικό 1.5 A
με είσοδο 20 VAC, υποστηρίζει μπαταρία 12V 7Ah (παραγγέλλεται χωριστά), πλήρη προστασία από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα, προδιαγραφές EN50131 Security Grade 2.
Συνδυάζεται με: κουτί με μετασχηματιστή CAS6, όλα τα πληκτρολόγια SECOLINK, επέκτασεις bus 8 ζωνών / 7 PGM EXM800, ασύρματους δέκτες bus EXT116S (μετατροπή του πίνακα σε υβριδικό), επιτηρούμενα τροφοδοτικά bus PWR20, WiFi module WL800 ή Ethernet
module LAN800, LTE (4G) module GSV1_eT.

SECOLINK KIT1 PAS832 (BS-1N) | κωδ. ΗΛΚΑ: S20201

ΝΕΟ

Κιτ αποτελούμενο από:
• 1 x κεντρική μονάδα συναγερμού (πλακέτα) 32 ζωνών PAS832 PCB.
• 1 x κουτί με μετασχηματιστή CAS6.
• 1 x πληκτρολόγιο LCD με ένδειξη θερμοκρασίας ΚΜ24Α.
• 2 x ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης (ραντάρ) PIR Pet HIKVISION DS-PDP18-EG2(P).
• 1 x αυτόνομη εξωτερική σειρήνα BS-1N.
Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες για κεντρική μονάδα και σειρήνα,οι οποίες παραγγέλλονται
χωριστά.
Δείτε τεχνικό φυλλάδιο ραντάρ

Δείτε τεχνικό φυλλάδιο σειρήνας

SECOLINK KIT2 PAS832 (RONDO) | κωδ. ΗΛΚΑ: S20202

ΝΕΟ

Κιτ αποτελούμενο από:
• 1 x κεντρική μονάδα συναγερμού (πλακέτα) 32 ζωνών PAS832 PCB.
• 1 x κουτί με μετασχηματιστή CAS6.
• 1 x πληκτρολόγιο LCD με ένδειξη θερμοκρασίας ΚΜ24Α.
• 2 x ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης (ραντάρ) PIR Pet HIKVISION DS-PDP18-EG2(P).
• 1 x αυτόνομη εξωτερική σειρήνα VENITEM RONDO L Dove Grey with Fume Flash Grade 3.
Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες για κεντρική μονάδα και σειρήνα, οι οποίες παραγγέλλονται
χωριστά.
Δείτε τεχνικό φυλλάδιο ραντάρ

Δείτε τεχνικό φυλλάδιο σειρήνας

Panels
4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | Κατάλογος Σεπτεμβρίου

SECOLINK
Υβριδικές κεντρικές μονάδες συναγερμού P32 & P64
Οι ισχυρότερες κεντρικές μονάδες, με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη και υποστήριξη ως 64 ζωνών:
• Υβριδικoί πίνακες συναγερμού, με ενσωματωμένο αμφίδρομο • Δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, με προσθήκη κωδικοασύρματο δέκτη 868 MHz.
ποιητών στο bus WL800 (WiFi) ή LAN800 (Ethernet) ή / και
• 7 ενσύρματες ζώνες / 14 με διπλασιασμό, επεκτάσιμες σε
GSV1_eT (2G / LTE M1-4G), για σύνδεση IP με Κέντρα Λήψης
32 (μοντέλο P32) ή 64 (μοντέλο P64) ζώνες, μέσω bus.
Σημάτων και σύνδεση cloud, για διαχείριση μέσω εφαρμο• 1 ενσύρματη ζώνη πυρανίχνευσης 2 καλωδίων.
γής SECOLINK Pro σε συσκευές iOS & Android.
• Τροφοδοτικό 2 Α, με δυνατότητα προσθήκης επιπλέον επιτη- • Ο προγραμματισμός γίνεται από πληκτρολόγιο και υπολογιρούμενων τροφοδοτικών στο bus.
στή, τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω cloud.
• O πίνακας P64 είναι συμβατός με τα πληκτρολόγια 64 ζωνών
ΚΜ24G & ΚΜ25, ενώ ο P32 με όλα τα πληκτρολόγια της SECOLINK.
SECOLINK P32 PCB | κωδ. ΗΛΚΑ: S07907

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

32 ζωνών +
ασύρματος δέκτης

ΝΕΟ

Υβριδική κεντρική μονάδα συναγερμού (πλακέτα) 32 ζωνών, που υποστηρίζει έως 32
ασύρματες ζώνες, 7 ενσύρματες ζώνες συναγερμού (14 με διπλασιασμό) στην πλακέτα, επεκτάσιμες μέσω bus έως τις 32 ενσύρματες ζώνες, 1 ενσύρματη ζώνη πυρανίχνευσης 2 καλωδίων, 3 προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM) επεκτάσιμες έως τις 16 μέσω bus, σύνδεση ως 15
πληκτρολογίων και επεκτάσεων μέσω bus, 4 partitions με κοινή περιοχή, 31 κωδικοί χρηστών
+ 1 κωδικός εγκαταστάτη, αρχείο 512 συμβάντων, προγραμματισμός από πληκτρολόγιο και
υπολογιστή (τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω cloud), τροφοδοτικό 2 A με είσοδο 20 VAC, υποστηρίζει μπαταρία 12V 7Ah (παραγγέλλεται χωριστά), πλήρη προστασία από υπερτάσεις και
βραχυκυκλώματα, προδιαγραφές EN50131 Security Grade 2.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ PSTN, αλλά προορίζεται για σύνδεση με WiFi / LAN /
LTE (4G), με χρήση επιπρόσθετων modules στο bus.
Συνδυάζεται με: κουτί με μετασχηματιστή CAS6, όλα τα πληκτρολόγια SECOLINK, επέκτασεις
bus 8 ζωνών / 7 PGM EXM800, επιπρόσθετους ασύρματους δέκτες bus EXT116S (αν απαιτείται
επέκταση εμβέλειας ασυρμάτου), επιτηρούμενα τροφοδοτικά bus PWR20, WiFi module WL800
ή Ethernet module LAN800, LTE (4G) module GSV1_eT.

SECOLINK KIT1 P32 WIFI | κωδ. ΗΛΚΑ: S20211

ΝΕΟ

Κιτ αποτελούμενο από:
• 1 x υβριδική κεντρική μονάδα συναγερμού (πλακέτα) 32 ζωνών P32 PCB.
• 1 x κουτί με μετασχηματιστή CAS6.
• 1 x πληκτρολόγιο LCD με ένδειξη θερμοκρασίας ΚΜ24Α.
• 1 x ασύρματη μαγνητική επαφή BK1.
• 1 x ασύρματο ανιχνευτή κίνησης (ραντάρ) PIR PB2-Pet.
• 1 x ασύρματο τηλεχειριστήριο LT5.
• 1 x WiFi module για IP σύνδεση με κεντρικούς σταθμούς και cloud WL800.
• 2 χρόνια δωρεάν σύνδεση με cloud, για παρακολούθηση μέχρι από 10 συσκευές iOS
& Android μέσω της εφαρμογής SECOLINK Pro.
Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες για κεντρική μονάδα και σειρήνα, οι οποίες παραγγέλλονται
χωριστά.

SECOLINK KIT1 P32 4G | κωδ. ΗΛΚΑ: S20212

ΝΕΟ

Κιτ αποτελούμενο από:
• 1 x υβριδική κεντρική μονάδα συναγερμού (πλακέτα) 32 ζωνών P32 PCB.
• 1 x κουτί με μετασχηματιστή CAS6.
• 1 x πληκτρολόγιο LCD με ένδειξη θερμοκρασίας ΚΜ24Α.
• 1 x ασύρματη μαγνητική επαφή BK1.
• 1 x ασύρματο ανιχνευτή κίνησης (ραντάρ) PIR PB2-Pet.
• 1 x ασύρματο τηλεχειριστήριο LT5.
• 1 x LTE (4G) universal module για IP σύνδεση, μέσω κινητής τηλεφωνίας, με κεντρικούς
σταθμούς και cloud GSV1_eT.
• 2 χρόνια δωρεάν σύνδεση με cloud, για παρακολούθηση μέχρι από 10 συσκευές iOS &
Android, μέσω της εφαρμογής SECOLINK Pro.
• 2 χρόνια δωρεάν σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, μέσω eSIM, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες για κεντρική μονάδα και σειρήνα, οι οποίες παραγγέλλονται
χωριστά.
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SECOLINK
Υβριδικές κεντρικές μονάδες συναγερμού P32 & P64 (συνέχεια)
SECOLINK P64 PCB | κωδ. ΗΛΚΑ: S07908

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

64 ζωνών +
ασύρματος δέκτης

ΝΕΟ

Υβριδική κεντρική μονάδα συναγερμού (πλακέτα) 64 ζωνών, που υποστηρίζει έως 64
ασύρματες ζώνες, 7 ενσύρματες ζώνες συναγερμού (14 με διπλασιασμό) στην πλακέτα, επεκτάσιμες μέσω bus έως τις 64 ενσύρματες ζώνες, 1 ενσύρματη ζώνη πυρανίχνευσης 2 καλωδίων, 3 προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM) επεκτάσιμες έως τις 16 μέσω bus, σύνδεση ως
15 πληκτρολογίων και επεκτάσεων μέσω bus, 4 partitions με κοινή περιοχή, 31 κωδικοί χρηστών + 1 κωδικός εγκαταστάτη, αρχείο 512 συμβάντων, προγραμματισμός από πληκτρολόγιο
και υπολογιστή (τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω cloud), τροφοδοτικό 2 A με είσοδο 20 VAC,
υποστηρίζει μπαταρία 12V 7Ah (παραγγέλλεται χωριστά), πλήρη προστασία από υπερτάσεις
και βραχυκυκλώματα, προδιαγραφές EN50131 Security Grade 2.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ PSTN, αλλά προορίζεται για σύνδεση με WiFi / LAN /
LTE (4G), με χρήση επιπρόσθετων modules στο bus.
Συνδυάζεται με: κουτί με μετασχηματιστή CAS6, πληκτρολόγια 64 ζωνών ΚΜ24G & ΚΜ25
(μόνο με αυτά), επέκτασεις bus 8 ζωνών / 7 PGM EXM800, επιπρόσθετους ασύρματους δέκτες bus EXT116S (αν απαιτείται επέκταση εμβέλειας ασυρμάτου), επιτηρούμενα τροφοδοτικά
bus PWR20, WiFi module WL800 ή Ethernet module LAN800, LTE (4G) module GSV1_eT.

Compact υβριδική κεντρική μονάδα συναγερμού, all in one, S16_eT
Η εξυπνότερη λύση για μικρότερες εφαρμογές, με compact διαστάσεις, πολλές ενσωματωμένες λειτουργίες και πολύ εύκολη και
γρήγορη εγκατάσταση:
• Υβριδικός πίνακας συναγερμού, με ενσωματωμένο αμφίδρομο ασύρματο δέκτη 868 MHz.
• 5 ενσύρματες ζώνες / 10 με διπλασιασμό.
• 1 ενσύρματη ζώνη πυρανίχνευσης 2 καλωδίων.
• Ενσωματωμένος κωδικοποιτής κινητής τηλεφωνίας 2G / LTE
M1 (4G) με κάρτα eSIM, για σύνδεση IP με Κέντρα Λήψης Σημάτων και σύνδεση cloud, για διαχείριση μέσω εφαρμογής
SECOLINK Pro, σε συσκευές iOS & Android.

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

16 ζωνών +
ασύρματος δέκτης +
τηλεχειριστήριο +
ΧΡΟΝΙΑ
σειρήνα +
GSM τέλη
4G κωδικοποιητής +
+cloud
κουτί με Μ/Σ +
2 χρόνια δωρεάν cloud
και τέλη κινητής τηλεφωνίας

2

6

• Ενσωματωμένη σειρήνα.
• 2 χρόνια δωρεάν σύνδεση με cloud και 2 χρόνια δωρεάν
σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
• Δεν απαιτείται πληκτρολόγιο για τον προγραμματισμό (γίνεται μέσω cloud) για την λειτουργία του συστήματος, αν
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα πληκτρολόγια της
SECOLINK, αν αυτό είναι επιθυμητό.

SECOLINK KIT S16_eT+LT5+CAS4 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07909

ΝΕΟ

Κιτ αποτελούμενο από:
• 1 x υβριδική κεντρική μονάδα συναγερμού (πλακέτα) 16 ζωνών με ενσωματωμένο κωδικοποιητή LTE (4G) S16_eT.
• 1 x κουτί compact με μετασχηματιστή CAS4.
• 1 x σειρήνα ενσωματωμένη στο κουτί.
• 1 x ασύρματο τηλεχειριστήριο LT5.
• 2 χρόνια δωρεάν σύνδεση με cloud, για παρακολούθηση μέχρι από 10 συσκευές iOS &
Android, μέσω της εφαρμογής SECOLINK Pro.
• 2 χρόνια δωρεάν σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, μέσω eSIM, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
Προδιαγραφές κεντρικής μονάδας: Υβριδική κεντρική μονάδα συναγερμού (πλακέτα) 16 ζωνών, που υποστηρίζει ως 16 ασύρματες ζώνες, 5 ενσύρματες ζώνες συναγερμού (10 με διπλασιασμό) στην πλακέτα, που μπορούν να επεκταθούν μέσω bus έως τις
16 ενσύρματες ζώνες, 1 ενσύρματη ζώνη πυρανίχνευσης 2 καλωδίων, 3 προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM) επεκτάσιμες έως τις 16, σύνδεση ως 3 πληκτρολογίων και επεκτάσεων μέσω bus, ενσωματωμένος κωδικοποιητής κινητής τηλεφωνίας 2G / LTE
M1 (4G) με κάρτα eSIM και υποδοχή κάρτας SIM, για σύνδεση με κεντρικούς σταθμούς και
cloud, 4 partitions με κοινή περιοχή, 31 κωδικοί χρηστών + 1 κωδικός εγκαταστάτη, αρχείο
256 συμβάντων (512 με πληκτρολόγιο), προγραμματισμός από πληκτρολόγιο και υπολογιστή
(τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω cloud), τροφοδοτικό 0.7 A με είσοδο 18 ~ 20 VAC, υποστηρίζει
μπαταρία 12V 2.3 Ah (παραγγέλλεται χωριστά), πλήρη προστασία από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα, προδιαγραφές EN50131 Security Grade 2.
Συνδυάζεται με: όλα τα πληκτρολόγια SECOLINK, επέκταση bus 8 ζωνών / 7 PGM EXM800,
επιπρόσθετο ασύρματο δέκτη bus EXT116S (αν απαιτείται επέκταση εμβέλειας ασυρμάτου),
επιτηρούμενο τροφοδοτικό bus PWR20, WiFi module WL800.
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SECOLINK
Ενσύρματα πληκτρολόγια χειρισμού bus
SECOLINK KM24A | κωδ. ΗΛΚΑ: S07915

ι/ο
0

C

2ΧΡ

Θερμόμετρο

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ενσύρματο πληκτρολόγιο LCD για πίνακες SECOLINK μέχρι 32 ζωνών, με μεγάλη
ευανάγνωστη μπλε φωτιζόμενη οθόνη ανάλυσης 128 x 64 στοιχείων και 7 γραμμών,
επιλεγόμενο Ελληνικό ή Αγγλικό μενού, 24 πλήκτρα για ευκολότερο χειρισμό, μεταξύ
των οποίων πλήκτρα άμεσων λειτουργιών (όπλιση, αφόπλιση, παράκαμψη, πληροφορίες),
έκτακτης ανάγκης (φωτιά, ιατρική βοήθεια, πανικός) και συνδυασμοί πλήκτρων για 32
συντομεύσεις, επέκταση 2 ενσύρματων ζωνών ή 1 ζώνης και 1 εξόδου PGM, θύρα mini
USB για σύνδεση με Η/Υ και προγραμματισμό πίνακα, ενσωματωμένο θερμόμετρο και
ένδειξη θερμοκρασίας στη οθόνη, ενσωματωμένο μεγάφωνο, (ΠxΥ) 92x193 mm.

SECOLINK KM24G | κωδ. ΗΛΚΑ: S07916

ι/ο
0

C

2ΧΡ

64 ζωνών, θερμόμετρο,
μεγαλύτερη οθόνη

ΕΓΓΥΗΣΗ

64 ζωνών, touch,
prox reader,
ασύρματος δέκτης,
μεγαλύτερη οθόνη

C

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΝΕΟ

Ενσύρματο πληκτρολόγιο LCD για όλους τους πίνακες SECOLINK, με μεγάλη ευανάγνωστη μπλε φωτιζόμενη οθόνη ανάλυσης 240 x 120 στοιχείων και 7 γραμμών,
επιλεγόμενο Ελληνικό ή Αγγλικό μενού, 24 πλήκτρα για ευκολότερο χειρισμό, μεταξύ
των οποίων πλήκτρα άμεσων λειτουργιών (όπλιση, αφόπλιση, παράκαμψη, πληροφορίες),
έκτακτης ανάγκης (φωτιά, ιατρική βοήθεια, πανικός) και συνδυασμοί πλήκτρων για 32
συντομεύσεις, επέκταση 2 ενσύρματων ζωνών ή 1 ζώνης και 1 εξόδου PGM, θύρα mini
USB για σύνδεση με Η/Υ και προγραμματισμό πίνακα, ενσωματωμένο θερμόμετρο
και ένδειξη θερμοκρασίας στη οθόνη, ενσωματωμένο μεγάφωνο με φωνητικές
αναγγελίες στα Ελληνικά, (ΠxΥ) 92x193 mm.

SECOLINK KM25 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07917

0

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Ενσύρματο πληκτρολόγιο LCD για όλους τους πίνακες SECOLINK, με λεία ενιαία επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα, μεγάλη ευανάγνωστη μπλε φωτιζόμενη οθόνη ανάλυσης 240 x 120 στοιχείων, επιλεγόμενο Ελληνικό ή Αγγλικό μενού, 25 πλήκτρα αφής με
ρυθμιζόμενο λευκό φωτισμό για ευκολότερο χειρισμό, μεταξύ των οποίων πλήκτρα άμεσων
λειτουργιών (όπλιση, αφόπλιση, παράκαμψη, πληροφορίες), έκτακτης ανάγκης (φωτιά,
ιατρική βοήθεια, πανικός) και συνδυασμοί πλήκτρων για 32 συντομεύσεις, ενσωματωμένο
proximity reader για εύκολη όπλιση / αφόπλιση πίνακα, ενσωματωμένος αμφίδρομος
ασύρματος δέκτης 868 MHz 16 ζωνών, θύρα micro USB για σύνδεση με Η/Υ και
προγραμματισμό πίνακα, ένδειξη θερμοκρασίας χώρου από ασύρματα αισθητήρια,
ενσωματωμένο μεγάφωνο με φωνητικές αναγγελίες στα Ελληνικά, (ΠxΥ) 92x194 mm.
Ο ασύρματος δέκτης του πληκτρολογίου M25 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει ένα ενσύρματο πίνακα PAS832 σε υβριδικό. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συστήματα στα οποία υπάρχει ήδη άλλος δέκτης, για επέκταση της εμβέλειάς του.

SKEY 1 | κωδ. ΗΛΚΑ: S04537
RFID proximity tag σε μορφή μπρελόκ, τεχνολογίας EM, για το χειρισμό χωρίς κωδικό,
στο πληκτρολόγιο KM25 της SECOLINK.

Keyboards
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SECOLINK
Κωδικοποιητές IP
Οι πίνακες συναγερμού της SECOLINK μπορούν να συνδέονται στο Internet, προκειμένου:
• Να αποστέλλονται σήματα συναγερμού σε Κέντρα Λήψης, μέσω TCP-IP.
• Οι τελικοί χρήστες, μέσω της εφαρμογής SECOLINK Pro, διαθέσιμης σε συσκευές iOS & Android, να μπορούν να χειρίζονται απομακρυσμένα το σύστημά τους (όπλιση, αφόπλιση, παράκαμψη ζώνης, ενεργοποίηση εξόδων, κ.λ.π.), να επιτηρούν σε πραγματικό
χρόνο την κατάστασή του, και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις (push notifications) για συναγερμούς, προβλήματα, κ.λ.π.
• Οι εγκαταστάτες να διαχειρίζονται απομακρυσμένα τα συστήματά τους, με τα λογισμικά για PC, MASCAD και MASCAD Pro, της SECOLINK.
Για τις δύο τελευταίες λειτουργίες είναι απαραίτητη η σύνδεση του πίνακα με τις υπηρεσίες cloud της SECOLINK (ALARMSERVER.NET).
Η επίτευξη των ανωτέρω γίνεται εφικτή με την προσθήκη ενός κωδικοποιητή IP στο bus του πίνακα. Είναι διαθέσιμοι κωδικοποιητές
WiFi, Ethernet και κινητής τηλεφωνίας 2G / LTE Cat-M1 (4G).

SECOLINK WL800 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07910

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Universal WiFi

2

ΧΡΟΝΙΑ

cloud

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

6

ΜΗΝΕΣ

Ethernet

cloud

Universal κωδικοποιητής WiFi για σύνδεση συστημάτων συναγερμού SECOLINK,
DSC, PARADOX κ.λ.π. με το Internet, με σκοπό την αποστολή σημάτων σε Κέντρα Λήψης
μέσω IP ή / και τη σύνδεση με υπηρεσίες cloud της SECOLINK, για την απομακρυσμένη
διαχείριση από τους τελικούς χρήστες, μέσω της εφαρμογής SECOLINK Pro για iOS &
Android αλλά και από τους εγκαταστάτες.
Συνδέεται μέσω bus με όλους τους πίνακες της SECOLINK, τους πίνακες PC5xx / PC5xxx /
PC14xx / PC15xx / PC16xx / PC18xx της DSC και τους πίνακες SP4xxx / SP5xxx / SP6xxx
/ SP7xxx / EVOxxx / MG5xxx της PARADOX. Οι λοιποί πίνακες της αγοράς μπορούν να
συνδεθούν μέσω PGM εξόδων στις 2 εισόδους του κωδικοποιητή, αποστέλλοντας όμως
μόνο 2 πληροφορίες, π.χ. συναγερμός και κατάσταση συστήματος (ON/OFF) καθώς και
μέσω μιας εισόδου κλειδοδιακόπτη στην είσοδο PGM του κωδικοποιητή.
Υποστήριξη WiFi 2.4GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n), επικοινωνία Κ.Λ.Σ. με Contact ID,
σε πρωτόκολλα SIA / E2 (Enigma) / FIBRO (Surgard) / CSV (Patriot), 2 ζώνες, 1 έξοδος
PGM, (ΠxΒxY) 78x50x19mm.
Συνοδεύεται από 2 χρόνια δωρεάν σύνδεση με το cloud της SECOLINK, για 10 χρήστες
εφαρμογής SECOLINK Pro.

SECOLINK LAN800 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07913

2ΧΡ

2

Universal 2G / LTE
Cat-M1 (4G)

8

ΧΡΟΝΙΑ
GSM τέλη
+cloud

ΝΕΟ

Kωδικοποιητής Ethernet για σύνδεση συστημάτων συναγερμού SECOLINK με το
Internet, με σκοπό την αποστολή σημάτων σε Κέντρα Λήψης μέσω IP ή / και τη σύνδεση
με υπηρεσίες cloud της SECOLINK, για την απομακρυσμένη διαχείριση από τους
τελικούς χρήστες, μέσω της εφαρμογής SECOLINK Pro για iOS & Android αλλά και από
τους εγκαταστάτες.
Σύνδεση μέσω bus με όλους τους πίνακες της SECOLINK, επικοινωνία Κ.Λ.Σ. με Contact
ID, σε πρωτόκολλα SIA / E2 (Enigma) / FIBRO (Surgard) / CSV (Patriot), μπορεί να
τοποθετηθεί εντός του πλαστικού κουτιού CAS6 του πίνακα, (ΠxY) 67x77mm.
Συνοδεύεται από 6 μήνες δωρεάν σύνδεση με το cloud της SECOLINK για 10 χρήστες
εφαρμογής SECOLINK Pro.

SECOLINK GSV1_eT | κωδ. ΗΛΚΑ: S07911

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Universal κωδικοποιητής κινητής τηλεφωνίας 2G / LTE Cat-M1 (4G), για σύνδεση
συστημάτων συναγερμού SECOLINK, DSC, PARADOX κ.λ.π. με το Internet, με σκοπό
την αποστολή σημάτων σε Κέντρα Λήψης μέσω IP ή / και τη σύνδεση με υπηρεσίες cloud
της SECOLINK, για την απομακρυσμένη διαχείριση από τους τελικούς χρήστες, μέσω της
εφαρμογής SECOLINK Pro για iOS & Android αλλά και από τους εγκαταστάτες.
Συνδέεται μέσω bus με όλους τους πίνακες της SECOLINK, τους πίνακες PC5xx / PC5xxx /
PC14xx / PC15xx / PC16xx / PC18xx της DSC και τους πίνακες SP4xxx / SP5xxx / SP6xxx
/ SP7xxx / EVOxxx / MG5xxx της PARADOX. Οι λοιποί πίνακες της αγοράς μπορούν να
συνδεθούν μέσω PGM εξόδων στις 2 εισόδους του κωδικοποιητή, αποστέλλοντας όμως
μόνο 2 πληροφορίες, π.χ. συναγερμός και κατάσταση συστήματος (ON/OFF) καθώς και
μέσω μιας εισόδου κλειδοδιακόπτη στην είσοδο PGM του κωδικοποιητή.
Eπικοινωνία Κ.Λ.Σ. με Contact ID, σε πρωτόκολλα SIA / E2 (Enigma) / FIBRO (Surgard) /
CSV (Patriot), 2 ζώνες, 1 έξοδος PGM, (ΠxΒxY) 115x65x18mm.
Συνοδεύεται από 2 χρόνια δωρεάν σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, μέσω eSIM και 2 χρόνια
δωρεάν σύνδεση με το cloud της SECOLINK, για 10 χρήστες εφαρμογής SECOLINK Pro.
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SECOLINK
Κωδικοποιητές IP (συνέχεια)
SECOLINK KD-017 GSM ANTENNA | κωδ. ΗΛΚΑ: S07912

ΝΕΟ

Κεραία GSM με καλώδιο μήκους 3 m και ακροδέκτη SMA. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην κεντρική μονάδα συναγερμού S16_eT, στον κωδικοποιητή GSV1_eT και σε άλλες
συσκευές κινητής τηλεφωνίας, όταν χρειάζεται να μετακινηθεί η κεραία από τη συσκευή.

GSM HIGH GAIN ANTENNA | κωδ. ΗΛΚΑ: S03650
Κεραία high gain, με καλώδιο μήκους 5 μέτρων και βάση στήριξης σε τοίχο για εσωτερική /
εξωτερική τοποθέτηση, σε δύσκολες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας.

i

Πλατφόρμα cloud ALARMSERVER.NET και εφαρμογή SECOLINK Pro
Η διαδικτυακή πλατφόρμα ALARMSERVER.NET
επιτρέπει στους τελικούς χρήστες,
χρήστες μέσω της εφαρμογής SECOLINK Pro για συσκευές
συσκευές iOS
iOS && Android,
Android να
λαμβάνουν πληροφορίες και να χειρίζονται απομακρυσμένα τα συστήματά τους:
• Οπλισμός / αφοπλισμός, παράκαμψη ζωνών.
• Παρακολούθηση κατάστασης συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
• Λήψη ειδοποιήσεων (push notifications) σε συναγερμούς, προβλήματα, αλλαγές κατάστασης.
• Τεχνικές πληροφορίες για προγραμματιζόμενες εξόδους PGM, θερμοκρασίες αισθητήρων, κ.λ.π.
Επίσης, η πλατφόρμα cloud είναι χρήσιμη και στους
εγκαταστάτες για απομακρυσμένη ενημέρωση των
ρυθμίσεων των συστημάτων συναγερμού και την
παρακολούθηση της απόδοσής
απόδοσης τους, μέσω των προγραμμάτων για PC, MASCAD και MASCAD Pro, της
SECOLINK.
Για τη σύνδεση με την πλατφόρμα απαιτείται η χρήση
ενός κωδικοποιητή IP στην εγκατάσταση καθώς και
σύνδεση της εγκατάστασης με το Internet.
Οι υπηρεσίες cloud παρέχονται δωρεάν για 2 χρόνια
με την αγορά του κωδικοποιητή WiFi WL800, του κωδικοποιητή κινητής τηλεφωνίας (LTE - 4G) GSV1_eT
και του
του πίνακα
πίνακα συναγερμού
συναγερμούμεμεενσωματωμένο
ενσωματωμένοκωδικωκοποιητή κινητής
δικοποιητή
κινητής
τηλεφωνίας
τηλεφωνίας
( LTE
( LTE
- 4G)
- 4G)
S16_eT,
S16_eT,
ενώ
μόλιςγια
ενώ
για
6 μόνο
10 ημέρες
μήνες (δοκιμαστική
με την αγορά του
περίοδος)
κωδικοποιητή
με την
αγορά του
Ethernet
LAN800.
κωδικοποιητή Ethernet LAN800.

Το κάθε σύστημα συσχετίζεται με τον εγκαταστάτη.
Πριν το τέλος της δωρεάν περιόδου, ο εγκαταστάτης
θα λάβει ένα email υπενθύμισης για την ανανέωση
της παροχής των υπηρεσιών cloud, αγοράζοντας ένα
κουπόνι (voucher) IPCT, διάρκειας 2 ή 5 ετών, εφόσον
αυτό είναι επιθυμητό.
Για κάθε σύστημα με ενεργή συνδρομή στο cloud
ALARMSERVER.NET επιτρέπεται
επιτρέπεταιη η
χρήση
χρήση
της εφτης
εφαρμογήςSECOLINK
αρμογής
SECOLINKPro
Proσεσε10
10 συσκευές
συσκευές iOS
iOS &
Android, χωρίς επιπλέον άλλη χρέωση.

SECOLINK VOUCHER_IPCT_2Υ | κωδ. ΗΛΚΑ: S07905

2

ΧΡΟΝΙΑ

cloud

ΝΕΟ

Ηλεκτρονικό κουπόνι IPCT (αναφέρεται και σαν WLCT), για την ανανέωση της συνδρομής
στις υπηρεσίες cloud ALARMSERVER.NET της SECOLINK για 2 χρόνια και τη συνέχιση
χρήσης της εφαρμογής SECOLINK Pro για συσκευές iOS & Android.
Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί, όταν εισαγάγετε τον κωδικό κουπονιού 20 χαρακτήρων δίπλα
στο καταχωρημένο σύστημα συναγερμού στον λογαριασμό σας ALARMSERVER.NET.
Μετά την ενεργοποίηση, η εφαρμογή SECOLINK Pro μπορεί να ελέγξει πλήρως το σύστημα
συναγερμού, μέσω διαδικτύου. Απαιτείται μία ενεργοποίηση για ένα σύστημα συναγερμού.
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SECOLINK
Κωδικοποιητές IP (συνέχεια)
SECOLINK VOUCHER_IPCT_5Υ | κωδ. ΗΛΚΑ: S07906

5

ΧΡΟΝΙΑ

ΝΕΟ

Ηλεκτρονικό κουπόνι IPCT, για την ανανέωση της συνδρομής στις υπηρεσίες cloud
ALARMSERVER.NET της SECOLINK για 5 χρόνια και τη συνέχιση χρήσης της εφαρμογής
SECOLINK Pro για συσκευές iOS & Android.

cloud

i

Κωδικοποιητές κινητής τηλεφωνίας 2G / LTE Cat-M1 (4G) και eSIM SECOLINK
Η αγορά κατακλύζεται από κωδικοποιητές κινητής
τηλεφωνίας 2G (GPRS), που έχουν χαμηλότερο κόστος, ενώ πλασάρονται και κάποιοι κωδικοποιητές τεχνολογίας 3G. Όμως οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας
πρόκειται να κλείσουν τα δίκτυα 3G και 2G (switch off)
τα επόμενα χρόνια. Ήδη αρκετοί πάροχοι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανόμενης της COSMOTE έχουν
κλείσει τα δίκτυα 3G, ενώ η Vodafone και η Wind
πρόκειται να τα κλείσουν ως το τέλος του 2022. Όταν
δεν θα υπάρχουν δίκτυα 2G & 3G, οι κωδικοποιητές
που υποστηρίζουν μόνο αυτά τα δίκτυα θα καταστούν
άχρηστοι και θα πρέπει να αντικατασταθούν.
Για την προστασία της δαπάνης των τελικών χρηστών, θα πρέπει οι κωδικοποιητές που αγοράζονται
και χρησιμοποιούνται, να υποστηρίζουν και την τεχνολογία 4G.
Οι κωδικοποιητές της SECOLINK, που διατίθενται από την ΗΛΚΑ Α.Ε., υποστηρίζουν την τεχνολογία 2G (GPRS) αλλά και την τεχνολογία LTE
Cat-M1 (4G), οπότε δεν θα έχουν πρόβλημα, όταν
γενικευθεί η χρήση των δικτύων 4G και ολοκληρωθεί
το switch off στα 3G και 2G.
Οι κωδικοποιητές 2G / LTE Cat-M1 (4G) της
SECOLINK, παρέχονται με ηλεκτρονική κάρτα eSIM
και περιλαμβάνουν δωρεάν (πληρωμένα) τέλη
κινητής τηλεφωνίας για 2 χρόνια. Για όσο διαρκεί η
σύνδεση eSIM προσφέρεται και δωρεάν σύνδεση
στο cloud ALARMSERVER.NET της SECOLINK,
οπότε είναι διπλό το όφελος.

χρήστες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη δική τους κάρτα SIM, τοποθετώντας τη
στη διαθέσιμη υποδοχή στους κωδικοποιητές, πληρώνοντας όμως τα σχετικά τέλη κινητής τηλεφωνίας στον πάροχο της επιλογής τους. Τότε όμως, για
να χρησιμοποιούν την εφαρμογή SECOLINK Pro,
θα πρέπει να έχουν ενεργή σύνδεση με το cloud
ALARMSERVER.NET της SECOLINK, αγοράζοντας
το σχετικό IPCT (WLCT) κουπόνι (voucher).
Εναλλακτικά, μετά τα 2 χρόνια των δωρεάν υπηρεσιών, οι χρήστες μπορούν να ανανεώσουν τη συνδρομή eSIM της SECOLINK, που καλύπτει τέλη κινητής
τηλεφωνίας και σύνδεση cloud, αγοράζοντας ένα
κουπόνι (voucher) GSIM διάρκειας 1 έτους.
Το κάθε σύστημα συσχετίζεται με τον εγκαταστάτη.
Ο εγκαταστάτης λαμβάνει σχετικό email υπενθύμισης, πριν την λήξη της συνδρομής, προκειμένου να
φροντίσει για την ανανέωσή της, εφόσον το επιθυμεί.

Η έναρξη των δωρεάν υπηρεσιών ξεκινά από την
ημερομηνία της πρώτης σύνδεσης των κωδικοποιητών. Στο τέλος της δωρεάν περιόδου (ή και νωρίτερα,
όποτε είναι επιθυμητό) οι εγκαταστάτες και οι τελικοί

SECOLINK VOUCHER_ GSIM_1Y | κωδ. ΗΛΚΑ: S07903

1

ΧΡΟΝΟΣ
GSM τέλη
+cloud
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ΝΕΟ

Ηλεκτρονικό κουπόνι GSIM, για την ανανέωση της συνδρομής eSIM σε ένα κωδικοποιητή για 1 χρόνο, με πληρωμένα τέλη κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσίες cloud
ALARMSERVER.NET, ώστε να είναι εφικτή η συνέχιση χρήσης της εφαρμογής
SECOLINK Pro σε συσκευές iOS & Android.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | Κατάλογος Σεπτεμβρίου

SECOLINK
Ενσύρματες επεκτάσεις bus
SECOLINK EXT116S | κωδ. ΗΛΚΑ: S07918

ι/ο

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ασύρματος δέκτης

Αμφίδρομος ασύρματος δέκτης 868 MHz 16 ασύρματων ζωνών, ο οποίος συνδέεται
στο bus και είναι συμβατός με όλους τους πίνακες SECOLINK, εμβέλεια 500 m σε ανοικτό
χώρο και 100 m εντός κτηρίου, κρυπτογραφημένη επικοινωνία, παρακολούθηση κατάστασης ασύρματων περιφερειακών (σύνδεση, σήμα, μπαταρία), 1 προγραμματιζόμενη
έξοδος ρελέ, δυνατότητα τοποθέτησης σε πλαστικό κουτί SC-WHITE.
Ο ασύρματος δέκτης EXT116S μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει ένα ενσύρματο πίνακα PAS832 σε υβριδικό. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα στα
οποία υπάρχει ήδη άλλος δέκτης, για επέκταση της εμβέλειάς τους.

SECOLINK EXM800 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07919

ι/ο

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Επέκταση 8 ενσύρματων ζωνών / προγραμματιζόμενων εξόδων PGM, που συνδέεται στο bus και είναι συμβατή με όλους τους πίνακες SECOLINK. Μπορούν να προγραμματισθούν ως 7 έξοδοι PGM με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ζωνών. Μέγιστο
ρεύμα ανά έξοδο 75mA. Μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση ως 300 m από τον πίνακα
στο πλαστικό κουτί SC-WHITE ή στο πλαστικό κουτί CAS6 του πίνακα, το οποίο έχει θέσεις για 2 επεκτάσεις EXM800.

Επέκταση ζωνών

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Επέκταση τροδοφοτικού +
απομονωτής bus

SECOLINK PWR20 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07920

ΝΕΟ

Επέκταση επιτηρούμενου τροφοδοτικού 2 Α, που συνδέεται στο bus και χρησιμοποιείται σε συστήματα στα οποία δεν επαρκεί το τροφοδοτικό της κεντρικής μονάδας, για την
τροφοδοσία όλων των περιφερειακών. Διαθέτει είσοδο 20 VAC, υποστηρίζει μπαταρία 12V
7Ah (παραγγέλλεται χωριστά). Λειτουργεί και σαν απομονωτής του bus, παρέχοντας έξοδο
bus στην οποία συνδέονται τα υπόλοιπα περιφερειακά. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος της επέκτασης του bus, αυτή απομονώνεται από το κύριο bus, χωρίς να επηρεάζει
όλο το σύστημα. Διαθέτει και 2 προγραμματιζόμενες εξόδους, BELL (ως 2 Α για σύνδεση
σειρήνας) και PGM1 (ως 50 mA). Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης μπαταρίας, χαμηλής τάσης
μπαταρίας, υπερφόρτωσης εξόδου, bus. Η επέκταση μπορεί να τοποθετηθεί στο πλαστικό
κουτί με μετασχηματιστή CAS6.

Ασύρματα περιφερειακά SECOLINK
Όλα τα αναφερόμενα ασύρματα περιφερειακά είναι συμβατά με τους ασύρματους δέκτες στους πίνακες P32 / P64 / S16_eT, στην
επέκταση EXT116S και στο πληκτρολόγιο KM25, της SECOLINK.

SECOLINK LT5 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07921

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Tηλεχειριστήριο

Αμφίδρομο ασύρματο τηλεχειριστήριο, σε μορφή μπρελόκ, για συστήματα SECOLINK,
με 5 πλήκτρα, για επιλογή σεναρίου οπλισμού και οπλισμό / αφοπλισμό / πανικό ή αυτοματισμό / αυτοματισμό / αναφορά κατάστασης πίνακα, 8 μακροεντολές, φωτεινή ένδειξη
λειτουργίας / κατάστασης του συστήματος συναγερμού / χαμηλής μπαταρίας, κρυπτογραφημένη επικοινωνία στα 868 MHz, εμβέλεια 100 m σε εσωτερικό χώρο, τροφοδοσία
από 1 μπαταρία λιθίου CR2032 3V (τοποθετημένη) διάρκειας 2 περίπου ετών, (ΠxΒxY)
33x11x73 mm.

SECOLINK BK1 (Λευκή) | κωδ. ΗΛΚΑ: S07923
SECOLINK BK1_BR (Καφέ) | κωδ. ΗΛΚΑ: S07924

2ΧΡ

Μαγνητική επαφή

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Αμφίδρομη ασύρματη μαγνητική επαφή, σε λευκό ή καφέ χρώμα, για συστήματα
SECOLINK, αποστολή σήματος για άνοιγμα / κλείσιμο / tamper / χαμηλή μπαταρία, κρυπτογραφημένη επικοινωνία στα 868 MHz με δυνατότητα κυλιόμενου κωδικού, επιλογή
χρόνου εποπτείας, εμβέλεια 100 m σε εσωτερικό χώρο, τροφοδοσία από 1 μπαταρία
λιθίου ½ AA 3.6V (τοποθετημένη) διάρκειας 3 περίπου ετών, (ΠxΒxY) 27x23.6x75 mm.

ΕΓΓΥΗΣΗ
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SECOLINK
Ασύρματα περιφερειακά SECOLINK (συνέχεια)
SECOLINK BK4 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07927

+3

Μ/Ε + 3 είσοδοι

inputs

2ΧΡ

Αμφίδρομη ασύρματη μαγνητική επαφή και επέκταση 3 καλωδιακών ζωνών για
συστήματα SECOLINK. Παρέχει συνολικά ως 4 ζώνες στον πίνακα. Υποστήριξη καλωδιακών αισθητηρίων NC και roller, αποστολή σήματος για άνοιγμα / κλείσιμο / tamper /
χαμηλή μπαταρία, κρυπτογραφημένη επικοινωνία στα 868 MHz με δυνατότητα κυλιόμενου
κωδικού, επιλογή χρόνου εποπτείας, εμβέλεια 100 m σε εσωτερικό χώρο, τροφοδοσία
από 1 μπαταρία λιθίου ½ AA 3.6V (τοποθετημένη) διάρκειας 2 περίπου ετών, (ΠxΒxY)
27x23.6x75 mm.

ΕΓΓΥΗΣΗ

SECOLINK BP2-PET | κωδ. ΗΛΚΑ: S07930

0

C

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ραντάρ PIR +
αισθητήρας θερμοκρασίας

C

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αισθητήρας θερμοκρασίας

2ΧΡ

Ανιχνευτής πλημμύρας

ΝΕΟ

Αμφίδρομος ασύρματος ανιχνευτής θερμοκρασίας για συστήματα SECOLINΚ. Η θερμοκρασία μπορεί να εμφανίζεται στα πληκτρολόγια KM24G & KM25 και να παρακολουθείται
σαν χωριστή ζώνη στον πίνακα, ώστε να ενεργοποιεί συναγερμό ή / και προγραμματιζόμενη
έξοδο, αν μεταβληθεί πάνω ή κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο. Αποστολή tamper /
χαμηλής μπαταρίας / θερμοκρασίας, κρυπτογραφημένη επικοινωνία στα 868 MHz
με δυνατότητα κυλιόμενου κωδικού, επιλογή χρόνου εποπτείας, εμβέλεια 100 m σε
εσωτερικό χώρο, τροφοδοσία από 1 μπαταρία λιθίου ½ AA 3.6V (τοποθετημένη) διάρκειας
2 περίπου ετών, (ΠxΒxY) 27x23.6x75 mm.

SECOLINK BF1 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07931

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΝΕΟ

Αμφίδρομος ασύρματος παθητικός ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων (PIR), με αγνόηση
κατοικιδίων (PET), για συστήματα SECOLINK, εμβέλεια ανίχνευσης 15 m σε γωνία
κάλυψης 95°, ύψος τοποθέτησης 2.1 m, ενσωματωμένος ανιχνευτής θερμοκρασίας.
Η θερμοκρασία μπορεί να εμφανίζεται στα πληκτρολόγια KM24G & KM25 και να
παρακολουθείται σαν χωριστή ζώνη στον πίνακα, ώστε να ενεργοποιεί συναγερμό ή / και
προγραμματιζόμενη έξοδο, αν μεταβληθεί πάνω ή κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο.
Αποστολή συναγερμού / tamper / χαμηλής μπαταρίας / θερμοκρασίας, κρυπτογραφημένη
επικοινωνία στα 868 MHz με δυνατότητα κυλιόμενου κωδικού, επιλογή χρόνου εποπτείας,
εμβέλεια 100 m σε εσωτερικό χώρο, τροφοδοσία από 1 μπαταρία λιθίου CR2 3V (τοποθετημένη) διάρκειας 2 περίπου ετών, (ΠxΒxY) 55x40x100 mm.

SECOLINK BT1 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07928

0

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Αμφίδρομος ασύρματος ανιχνευτής πλημμύρας για συστήματα SECOLINΚ. Διαθέτει 2
ηλεκτρόδια στο κάτω μέρος του, δίνοντας συναγερμό, αν παρεμβληθεί νερό μεταξύ τους.
Τοποθετείται στο πάτωμα, κάτω από έναν νεροχύτη σε μια κουζίνα, κοντά σε μπάνιο
ή τουαλέτα, σε δωμάτιο πλυντηρίων, υπόγεια, δωμάτια με ενυδρεία, κρεβατοκάμαρες
με στρώματα νερού, κ.λ.π., για να ανιχνεύσει πρώιμα σημάδια πλημμύρας. Αποστολή
συναγερμού / χαμηλής μπαταρίας, κρυπτογραφημένη επικοινωνία στα 868 MHz
με δυνατότητα κυλιόμενου κωδικού, επιλογή χρόνου εποπτείας, εμβέλεια 100 m σε
εσωτερικό χώρο, τροφοδοσία από 1 μπαταρία λιθίου CR2 3V (τοποθετημένη) διάρκειας
3 περίπου ετών, (ΠxΒxY) 61x23x61 mm.

LONG-RANGE
WIRELESS
DETECTORS
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SECOLINK
Ασύρματα περιφερειακά SECOLINK (συνέχεια)
SECOLINK BK2 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07925

2

inputs

2 είσοδοι +
έξοδος τροφοδοσίας

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αμφίδρομη ασύρματη επέκταση 2 καλωδιακών ζωνών για συστήματα SECOLINK, για
τη μετατροπή ενσύρματων αισθητηρίων σε ασύρματα. Παρέχει συνολικά ως 2 ζώνες στον
πίνακα. Έξοδος τροφοδοσίας ως 20 μΑ για εξωτερικό αισθητήριο, αποστολή σήματος
για άνοιγμα / κλείσιμο / tamper / χαμηλή μπαταρία, κρυπτογραφημένη επικοινωνία στα
868 MHz με δυνατότητα κυλιόμενου κωδικού, επιλογή χρόνου εποπτείας, εμβέλεια 100
m σε εσωτερικό χώρο, τροφοδοσία από 1 μπαταρία λιθίου ½ AA 3.6V (τοποθετημένη)
διάρκειας 2 περίπου ετών, (ΠxΒxY) 27x23.6x75 mm.

SECOLINK BK3 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07926

3

inputs

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

3 είσοδοι

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΝΕΟ

Αμφίδρομη ασύρματη επέκταση 3 καλωδιακών ζωνών για συστήματα SECOLINK, για
τη μετατροπή ενσύρματων αισθητηρίων σε ασύρματα. Παρέχει συνολικά ως 3 ζώνες στον
πίνακα. Υποστήριξη καλωδιακών μαγνητικών επαφών NC και αισθητήρων roller, αποστολή σήματος για άνοιγμα / κλείσιμο / tamper / χαμηλή μπαταρία, κρυπτογραφημένη
επικοινωνία στα 868 MHz με δυνατότητα κυλιόμενου κωδικού, επιλογή χρόνου εποπτείας, εμβέλεια 100 m σε εσωτερικό χώρο, τροφοδοσία από 1 μπαταρία λιθίου ½ AA 3.6V
(τοποθετημένη) διάρκειας 2 περίπου ετών, (ΠxΒxY) 27x23.6x75 mm.

SECOLINK BS100 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07932

ι/ο

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Αμφίδρομη ασύρματη επέκταση 1 εξόδου και 1 εισόδου, σε μορφή πλακέτας, για
συστήματα SECOLINΚ. Έχοντας μικρές διαστάσεις, μπορεί να τοποθετηθεί εντός του
πλαστικού καλύμματος ενσύρματων σειρήνων, για την ασύρματη ενεργοποίησή
τους και την ασύρματη παρακολούθηση του tamper τους (η σειρήνα πρέπει να
τροφοδοτείται με 13.8V τοπικά), ή και για άλλες εφαρμογές. Αποστολή ενεργοποίησης /
συναγερμού - tamper / χαμηλής μπαταρίας, κρυπτογραφημένη επικοινωνία στα 868
MHz με δυνατότητα κυλιόμενου κωδικού, επιλογή χρόνου εποπτείας, εμβέλεια 100 m σε
εσωτερικό χώρο, τροφοδοσία 9 ~ 14 VDC, (ΠxΒxY) 22x18x92 mm.

I/O module

Παρελκόμενα SECOLINK
SECOLINK CAS6 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07934

ΝΕΟ

Πλαστικό κουτί με εγκατεστημένο μετασχηματιστή 230 VAC / 20 VAC 1.5A, για όλους
τους πίνακες της SECOLINK καθώς και για την επέκταση τροφοδοτικού PWR20. Διαθέτει
ασφάλεια 250 mA στο πρωτεύον καθώς και διακόπτη tamper. Έχει χώρο για την τοποθέτηση μπαταρίας 12 VDC 7 Ah καθώς και ορισμένων modules επιπλέον της πλακέτας
του πίνακα ή του τροφοδοτικού PWR20. Για παράδειγμα, μπορούν να τοποθετηθούν ως
2 επεκτάσεις ζωνών EXT116S ή ένας κωδικοποιητής LAN800. (ΠxΒxY) 270x96x285 mm.

Κουτί + Μ/Σ
SECOLINK TRE-30 | κωδ. ΗΛΚΑ: S07935
Μ/Σ

Εφεδρικός μετασχηματιστή 230 VAC / 20 VAC 1.5A για το πλαστικό κουτί με μετασχηματιστή CAS6, για όλους τους πίνακες της SECOLINK καθώς και για την επέκταση τροφοδοτικού PWR20. Διαθέτει ασφάλεια 250 mA και στερεώνεται στο κουτί CAS6 με 4 βίδες,
(ΠxΒxY) 90x60x57 mm.

SECOLINK SC-WHITE | κωδ. ΗΛΚΑ: S07936
Κουτί
επεκτάσεων

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Πλαστικό κουτί για τοποθέτηση ασύρματου δέκτη EXT116S και επέκτασης 8 ενσύρματων
ζωνών / 7 PGM EXM800. (ΠxΒxY) 72x55x30 mm.
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SECOLINK
Μπαταρίες για συστήματα SECOLINK
SP12-1,3 | κωδ. ΗΛΚΑ: S00254
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου, 12V / 1.3Ah.

SP12-2,3 | κωδ. ΗΛΚΑ: S00255
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου, 12V / 2.3Ah.

SP12-7 | κωδ. ΗΛΚΑ: S00257
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου, 12V / 7Ah.

YUASA SP12-7 | κωδ. ΗΛΚΑ: S04206
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου, 12V / 7Ah.

CR2032 | κωδ. ΗΛΚΑ: S04558
Mπαταρία λιθίου 3V.

CR2 3V | κωδ. ΗΛΚΑ: S07947
Mπαταρία λιθίου 3V.

1/2 ΑΑ | κωδ. ΗΛΚΑ: S00261
Mπαταρία λιθίου 3.6V, ER14250.

Λοιπά προϊόντα που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο
HIKVISION DS-PDP18-EG2 | κωδικός ΗΛΚΑ: S06847
HIKVISION DS-PDP18-EG2(P) | κωδικός ΗΛΚΑ: S07172

2ΧΡ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ραντάρ PIR

BEST SELLER

Ενσύρματος παθητικός ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων (radar PIR) εσωτερικού χώρου, με
διπλό πυροηλεκτρικό αισθητήριο, φακό τεχνολογίας 3D Fresnel 52 ζωνών με κάθετη προστασία, εμβέλεια ανίχνευσης ως 18m σε γωνία 85ο, ύψος τοποθέτησης 1.8 ως 2.4m, έλεγχο από
μικροεπεξεργαστή, ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας, σφραγισμένα οπτικά που αποκλείουν
την είσοδο εντόμων, tamper, ενσωματωμένες αντιστάσεις single / double EOL, επιλογή ευαισθησίας high / auto / low, φωτεινή μπλε ένδειξη συναγερμού, που μπορεί να απενεργοποιηθεί, EN50131 Security Grade 2, τροφοδοσία 9~16 VDC, κατανάλωση 20mA (max), (ΠxΒxY)
65x46x87 mm. Συνδυάζεται με βάσεις: DS-PDB-IN-WALL, DS-PDB-IN-UNIVERSAL.

καλέστε μας για ποσοτικές προσφορές!
HIKVISION DS-PDB-IN-WALL | κωδικός ΗΛΚΑ: S06848
Βάση τοίχου για ενσύρματους / ασύρματους ανιχνευτές κίνησης και PIR-cams εσωτερικού χώρου, της σειράς EG2 της HIKVISION, με οριζόντια ρύθμιση -50° ως +50° και δυνατότητα τοποθέτησης διακόπτη tamper (δεν περιλαμβάνεται) και κρυφής καλωδίωσης, (ΠxΒxY) 38x32x51 mm.

HIKVISION DS-PDB-IN-UNIVERSAL | κωδικός ΗΛΚΑ: S06849
Βάση τοίχου / οροφής universal για ενσύρματους / ασύρματους ανιχνευτές κίνησης και PIRcams εσωτερικού χώρου, με οριζόντια ρύθμιση -40° ως +40° και κάθετη ρύθμιση 0° ως 90°, (ΠxΒxY)
29x36x53 mm.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | Κατάλογος Σεπτεμβρίου

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ / ΟΡΟΙ
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).
Το σύνολο του περιεχομένου του καταλόγου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών,σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και
διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, 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.
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