
RESİM ÜRÜN KODU FİYAT 

DS-PWA64-Kit-WE

Kablosuz Alarm Seti (Panel, Pır, Kumada, Manyetik Kontak)

Tri-X/Cam-X teknolojisi,868Mhz, 64 kablosuz zone / 32 kablosuz anahtarlık / 2 kablosuz tekrarlayıcı / 4 kablosuz siren /8 kablosuz keypad /

LAN + WIFI,GPRS,AES-128 veri şifreleme, Tek sim kart desteği, Video doğrulama, İki yönlü kablosuz iletişim, Otomatik kurma/kapama

zamanlayıcısı, Dahili kart okuyucu

500,00  $        

DS-PWA96-Kit-WE

Kablosuz Alarm Seti (Panel, Pır, Kumada, Manyetik Kontak)

Tri-X/Cam-X teknolojisi,868Mhz, 96 kablosuz zone / 48 kablosuz anahtarlık / 4 kablosuz tekrarlayıcı / 6 kablosuz siren / LAN + WIFI + GPRS,

AES-128 veri şifreleme, Çift sim kart desteği (3G/4G), Video doğrulama, İki yönlü kablosuz iletişim, Otomatik kurma/kapama zamanlayıcısı,

Dahili kart okuyucu

718,00  $        

DS-PS1-I-WE

Kablosuz İç Ortam Siren

868 MHz, iki yönlü kablosuz iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, Kurma/kapama sesi ve led göstergesi, 3 yıllık pil ömrü (her iki

haftada bir tetiklenir ve her tetikleme için 90 saniye uyarı verir), AES-128 veri şifreleme, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, 3 çeşit alarm

sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı,110dB sesli uyarı,Uygulama üzerinden uzaktan kontrol

112,00  $        

DS-PS1-E-WE

Kablosuz Dış Ortam Siren

868 MHz, iki yönlü kablosuz iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, 3 yıllık pil ömrü (her iki haftada bir tetiklenir ve her tetikleme için 90

saniye uyarı verir), AES-128 veri şifreleme, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz

giriş alarmı,110dB sesli uyarı, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Pil veya 12V DC, IP65

165,00  $        

DS-PDP15P-EG2-WE

Kablosuz Pır Dedektör

868 MHz, Algılama aralığı:15m, 30Kg hayvan uyumlu, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya

dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum,

AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi

96,00  $          

DS-PDC15-EG2-WE

Kablosuz Perde Tipi Pır Dedektör

868 MHz, Algılama aralığı:15m, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka

panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri

şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi

96,00  $          

DS-PDD12P-EG2-WE

Kablosuz Dual-Tech Dedektör

868 MHz, Algılama aralığı:12m, 30Kg hayvan uyumlu, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol,

Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma durumu,

Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Sürünme bölgesi koruması dahil 3D(3 boyutlu) algılama, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç

göstergesi, Ölü açı olmadan tam kapsama, Duvara nüfuz etmeyi önlemek için 24G mikrodalga, Dijital sıcaklık telafisi

175,00  $        

DS-PDPC12P-EG2-WE

Kablosuz Kameralı Pır Dedektör

868 MHz, Algılama aralığı:12m, 30Kg hayvan uyumlu, İletişim mesafesi: açık alanda 800m, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya 

dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Her hafta alarm durumunda 2 kez fotoğraf yükleme ile ortalama 6 yıllık çalışma

durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi, Polarize IR lens ile gece aydınlatması

234,00  $        

DS-PDPG12P-EG2-WE

Kablosuz Cam Kırılma Dedektörü (Hareket Dedektörü ve Akustük)

868 MHz, Algılama aralığı:12m, Cam kırılma aralığı maximum: 8m, 30Kg hayvan uyumlu, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Uygulama

üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile

ortalama 4 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi

162,00  $        

DS-PDMCS-EG2-WE

Kablosuz Normal Tip Manyetik Kontak

868 MHz, Algılama boşluğu:Max 5.2cm, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2 km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön

ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Fark edilmeyen ince

tasarım, Sinyal güç göstergesi

52,00  $          

DS-PDMC-EG2-WE

Kablosuz Slim Tip Manyetik Kontak

868 MHz, Algılama boşluğu:Max 4.3cm, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön

ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma durumu, Fark edilmeyen ince

tasarım, Sinyal güç göstergesi

68,00  $          

DS-PDMCK-EG2-WE

Kablosuz Mıknatıs Şok Dedektörü

868 MHz, Algılama boşluğu:Max 4.3cm, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Şok ve eğim algılama ile birleştirilmiş manyetik temas, 2 kablolu 

giriş, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Otomatik hassasiyet ayarı, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Günde 20 defa tetiklenme ile

ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Sinyal güç göstergesi

81,00  $          

DS-PDBG8-EG2-WE

Kablosuz Cam Kırılma Dedektörü (Akustik)

868 MHz, Algılama aralığı:8m, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Yüksek kaliteli çok yönlü mikrofon sensörü, Uygulama üzerinden uzaktan

kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma

durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi

93,00  $          

DS-PDWL-E-WE

Kablosuz Su Kaçak Dedektörü

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2 km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Günde 20 defa

tetiklenme ile ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Sinyal güç göstergesi, Su geçirmez tasarım, IP66

84,00  $          

DS-PKF1-WE

Kablosuz Kumanda

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 900m, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurma/kapama ve kilitleme/kilit açma fonksiyonu, PCB

korumalı kolay değiştirilebilir pil

50,00  $          

ALARM SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ



DS-PK1-E-WE

Kablosuz LED Tuş Takımı (Dokunmatik Tuş Takımı)

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurma/kapama ve kilitleme/kilit açma fonksiyonu, PCB

korumalı kolay değiştirilebilir pil, Belirli bir alan veya tüm alanlar için bekletme / uzaktan kurma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, Kolay

kurulum, AES-128 veri şifreleme, Tek Tuşla yangın alarmı, panik alarmı ve tıbbi alarm, sessiz/sesli alarm seçilebilir, Çıkış kontrol, Led

aydınlatma ile dokunmatik tuş tasarımı, Bekleme durumunda 2 yıldan fazla çalışma süresi

131,00  $        

DS-PT1-WE

Kablosuz Kart Okuyucu

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2km, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Günde 10 defa okutma ile ortalama 2 yıllık çalışma

durumu, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Geri bildirimleri LED ekran sayesinde kolay anlaşılır bir şekilde gösterir, Devriye etiketi

kontrolü, Arıza onaylı kurma işlemi

100,00  $        

DS-PDEB1-EG2-WE

Kablosuz Panik Butonu

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2km, AES-128 veri şifreleme, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Günde 20 defa tetiklenme ile

ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Sinyal güç göstergesi

48,00  $          

DS-PDEBP1-EG2-WE

Kablosuz Taşınabilir Panik Butonu

868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1km, AES-128 veri şifreleme, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Günde 20 defa tetiklenme ile

ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Sinyal güç göstergesi, İsteğe bağlı kordon ve bileklik aksesuarı eklenebilir, IP54

52,00  $          

DS-PDB-IN-Wristband
Acil Durum Düğmesi (Bileklik)

Taşınabilir acil durum düğmesi için bilek aksesuarı, Cilt dostu tasarım
18,00  $          

DS-PR1-WE

Kablosuz Tekrarlayıcı (220V AC Besleme)

868 MHz, İki yönlü iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, AES-128 veri şifreleme, Geri bildirimleri LED ekran sayesinde kolay anlaşılır

bir şekilde gösterir, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Enerji kesildikten sonra pil sayesinde 35 saate kadar çalışma, Dedektörleri

otomatik olarak bulma ve bağlama ve otomatik eşleştirme,220V AC Besleme

200,00  $        

DS-PM1-O1L-WE

Röle Modülü (7-24V DC Besleme)

868 MHz, İki yönlü iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.8km, AES-128 veri şifreleme, LED cihazın durumunu anlaşılır bir şekilde gösterir,

APP/Kumanda/Keypad'den bir düğme ile açma/kapama, Farklı olaylara göre senaryolar belirleme, Bir giriş tamper veya alarm girişi olarak

kullanılabilir,7-24V DC besleme

62,00  $          

DS-PM1-O1H-WE

Röle Modülü (220V AC Besleme)

868 MHz, İki yönlü iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, AES-128 veri şifreleme, LED cihazın durumunu anlaşılır bir şekilde gösterir,

APP/Kumanda/Keypad'den bir düğme ile açma/kapama, Farklı olaylara göre senaryolar belirleme,220V AC besleme

75,00  $          

DS-PDB-IN-Ceilingbracket
Tavana Montaj Aparatı

Gizli kablolamayı ve geri müdahaleyi destekler, İç ortam dedektörleri ile kullanılır, Tavan montaja uygundur
3,13  $            

DS-PDB-IN-Wallbracket
Duvara Montaj Aparatı

Gizli kablolamayı ve geri müdahaleyi destekler, İç ortam dedektörleri ile kullanılır, Duvar montaja uygundur
3,13  $            


