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VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, 
představujeme Vám nový přehledový KATALOG 2016/2017. 

Výrobkové katalogy vydáváme s dvouletou periodicitou. Dodržujeme v nich stálé schéma přispívající ke kontinuitě předávaných informací a k přehlednosti jejich členění. Každá 
část je věnována určitému oboru. V jejím úvodu se setkáte s úplným přehledem výrobků rozdělených do kategorií a podkategorií. Získáte tak dobrou orientaci v nabízeném 
sortimentu. 

Ve srovnání s předchozími katalogy jsme změnili přístup k prezentaci jednotlivých výrobků.  Všechny potřebné údaje, včetně video-prezentací a SW najdete na našem webu 
www.variant.cz. A hlavně - jsou zde neustále aktualizovány. Tištěný katalog nemůže neustále se měnícímu webu konkurovat. Jeho role není v tom, aby se stal nedokonalou 
duplicitou webu, ale abychom zde na jednom místě ukázali to podstatné. Po tradičním obrazovém výčtu následuje výběr těch nejčastěji používaných nebo něčím specifických 
výrobků a k nim připojujeme podrobný popis. Následně vybíráme zajímavá řešení, na která Vás chceme upozornit.

A tak se v sekci věnované zabezpečovacím systémům mj. objevují prostředky pro video-verifikaci poplachových stavů, které jsou zásadním přínosem pro úspěšné vedení 
zásahu bezpečnostní agentury a přinášejí navíc on-line obrazovou a zvukovou informaci pro uživatele. V části věnované kamerovým systémům jsou vysvětlena principiální 
technologická řešení a pozornost je věnována hlavním dodavatelům. U vstupních systémů zdůrazňujeme složitější síťová řešení přístupu či aplikace moderních videotelefonů. 
V případě požární signalizace a strukturované kabeláže se věnujeme i nabídce doplňkových služeb, které instalace doprovázejí a jimiž můžeme našim zákazníkům mnohdy 
výrazně usnadnit realizaci zakázky. Rozhodnete-li se využít některé z našich SW řešení k provázání slaboproudých systémů v budovách, dostanete naši plnou projektovou a 
technickou podporu. 

V závěru katalogu nahlédněte do nabídky naší nejmladší divize CEL, která je zaměřena na kvalitní spotřební elektroniku „s nápadem“, zejména pak na nejrůznější aplikace mini-kamer. 

Věříme, že nové uspořádání přehledového katalogu 2016/17 přispěje k cílenější informovanosti o naší nabídce výrobků, řešení a služeb. Kompletní a podrobné parametry všech 
aktuálních výrobků najdete vždy na našem webu. Budeme velice rádi, stane-li se pro Vás tento katalog účinným pomocníkem ve Vaší práci.

Ing. Jiří Würtherle - výkonný ředitel
Ing. Juraj Urbančík - jednatel

ÚVOD

VARIANT plus, spol. s r.o.
Centrála:
U Obůrky 5

674 01 Třebíč

VAR-TEC, s.r.o.
Sesterská firma (distribuce SK):

Pekná 5162/10
040 01 Košice, Slovensko

VARIANT plus, spol. s r.o.
Pobočka:

Rostovská 2b/260 
101 00 Praha 10–Vršovice
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VARIANT plus
NABÍDKA PRODUKTŮ A SLUŽEB

Nabídka pro naše obchodní partnery
Našim zákazníkům se snažíme poskytnout maximální obchodní a technickou 
podporu, aby mohli úspěšně realizovat své projekty. Zkušený tým pracovníků fir-
Našim zákazníkům se snažíme poskytnout maximální obchodní a technickou 
podporu, aby mohli úspěšně realizovat své projekty. Zkušený tým pracovníků fir-
Našim zákazníkům se snažíme poskytnout maximální obchodní a technickou 

my VARIANT plus je plně k dispozici.
podporu, aby mohli úspěšně realizovat své projekty. Zkušený tým pracovníků fir-
my VARIANT plus je plně k dispozici.
podporu, aby mohli úspěšně realizovat své projekty. Zkušený tým pracovníků fir-

Garance plynulého zásobování
Díky dostatečným skladovým zásobám celého sortimentu jsme schopni okamži-
tě vyhovět požadavkům našich zákazníků při osobním odběru (Třebíč – centrála, 
Díky dostatečným skladovým zásobám celého sortimentu jsme schopni okamži-
tě vyhovět požadavkům našich zákazníků při osobním odběru (Třebíč – centrála, 
Díky dostatečným skladovým zásobám celého sortimentu jsme schopni okamži-

Praha – pobočka); z Třebíče expedujeme objednané zboží do 24 h po celém území 
tě vyhovět požadavkům našich zákazníků při osobním odběru (Třebíč – centrála, 
Praha – pobočka); z Třebíče expedujeme objednané zboží do 24 h po celém území 
tě vyhovět požadavkům našich zákazníků při osobním odběru (Třebíč – centrála, 

ČR dle dohodnutého způsobu přepravy, v Praze probíhá výdej na osobní odběr. 
Praha – pobočka); z Třebíče expedujeme objednané zboží do 24 h po celém území 
ČR dle dohodnutého způsobu přepravy, v Praze probíhá výdej na osobní odběr. 
Praha – pobočka); z Třebíče expedujeme objednané zboží do 24 h po celém území 

Individuální přístup
Snažíme se pozorně vyslechnout našeho zákazníka, porozumět jeho požadav-
kům, nabídnout vhodné řešení i v možných variantách a optimalizovat nastavení 
Snažíme se pozorně vyslechnout našeho zákazníka, porozumět jeho požadav
kům, nabídnout vhodné řešení i v možných variantách a optimalizovat nastavení 
Snažíme se pozorně vyslechnout našeho zákazníka, porozumět jeho požadav

obchodních podmínek pro konkrétní zakázku. 
kům, nabídnout vhodné řešení i v možných variantách a optimalizovat nastavení 
obchodních podmínek pro konkrétní zakázku. 
kům, nabídnout vhodné řešení i v možných variantách a optimalizovat nastavení 

Technické poradenství
Naši zkušení technici ze všech produktových oddělení jsou připraveni podat po-
třebná vysvětlení, zpracovat nabídky a po dohodě se zákazníkem i pomoci přímo 
Naši zkušení technici ze všech produktových oddělení jsou připraveni podat po-
třebná vysvětlení, zpracovat nabídky a po dohodě se zákazníkem i pomoci přímo 
Naši zkušení technici ze všech produktových oddělení jsou připraveni podat po-

na místě realizace zakázky. EZS nabízí v mimopracovní době 
třebná vysvětlení, zpracovat nabídky a po dohodě se zákazníkem i pomoci přímo 
na místě realizace zakázky. EZS nabízí v mimopracovní době 
třebná vysvětlení, zpracovat nabídky a po dohodě se zákazníkem i pomoci přímo 

hot-line v po-pá 
od 16:30 do 18:00, o víkendu od 9:00 do 18:00 (blíže viz. www.variant.cz/doku-
na místě realizace zakázky. EZS nabízí v mimopracovní době 
od 16:30 do 18:00, o víkendu od 9:00 do 18:00 (blíže viz. www.variant.cz/doku-
na místě realizace zakázky. EZS nabízí v mimopracovní době  v po-pá 
od 16:30 do 18:00, o víkendu od 9:00 do 18:00 (blíže viz. www.variant.cz/doku-

 v po-pá 

menty/podpora).

Zápůjčky zboží
Smluvním obchodním partnerům nabízíme bezplatné zápůjčky vybraného zboží 
pro vlastní testování, případně jako podporu pro jednání s jejich zákazníky.
Smluvním obchodním partnerům nabízíme bezplatné zápůjčky vybraného zboží 
pro vlastní testování, případně jako podporu pro jednání s jejich zákazníky.
Smluvním obchodním partnerům nabízíme bezplatné zápůjčky vybraného zboží 

Rychlé záruční a pozáruční opravy
Naše servisní pracoviště provádí vlastními silami a velmi rychle veškeré opravy 
zboží zakoupeného ve firmě VARIANT plus. V urgentních případech lze zajistit 
Naše servisní pracoviště provádí vlastními silami a velmi rychle veškeré opravy 
zboží zakoupeného ve firmě VARIANT plus. V urgentních případech lze zajistit 
Naše servisní pracoviště provádí vlastními silami a velmi rychle veškeré opravy 

pomocí zápůjčky náhradní řešení po dobu vyřízení opravy.  
zboží zakoupeného ve firmě VARIANT plus. V urgentních případech lze zajistit 
pomocí zápůjčky náhradní řešení po dobu vyřízení opravy.  
zboží zakoupeného ve firmě VARIANT plus. V urgentních případech lze zajistit 

Technická dokumentace, certifikace
K celému sortimentu dodáváme technické manuály pro instalaci a programování 
v českém jazyce, též i graficky pěkně provedené uživatelské manuály. Na webu 
K celému sortimentu dodáváme technické manuály pro instalaci a programování 
v českém jazyce, též i graficky pěkně provedené uživatelské manuály. Na webu 
K celému sortimentu dodáváme technické manuály pro instalaci a programování 

jsou uvedena i veškerá osvědčení vycházející z výsledků testování v akreditova-
v českém jazyce, též i graficky pěkně provedené uživatelské manuály. Na webu 
jsou uvedena i veškerá osvědčení vycházející z výsledků testování v akreditova-
v českém jazyce, též i graficky pěkně provedené uživatelské manuály. Na webu 

ných zkušebnách. 
jsou uvedena i veškerá osvědčení vycházející z výsledků testování v akreditova-
ných zkušebnách. 
jsou uvedena i veškerá osvědčení vycházející z výsledků testování v akreditova-

Odborná školení
Nabídka odborných seminářů je široká a mapuje celý nabízený sortiment. Semi-
náře jsou členěny po jednotlivých oborech, jsou pořádány pravidelně v průběhu 
Nabídka odborných seminářů je široká a mapuje celý nabízený sortiment. Semi-
náře jsou členěny po jednotlivých oborech, jsou pořádány pravidelně v průběhu 
Nabídka odborných seminářů je široká a mapuje celý nabízený sortiment. Semi-

celého roku. Zájemci se mohou s programem seminářů (téma, datum, místo) 
náře jsou členěny po jednotlivých oborech, jsou pořádány pravidelně v průběhu 
celého roku. Zájemci se mohou s programem seminářů (téma, datum, místo) 
náře jsou členěny po jednotlivých oborech, jsou pořádány pravidelně v průběhu 

seznámit na www.variant.cz/dokumenty/skoleni a zde se i registrovat. Školení 
celého roku. Zájemci se mohou s programem seminářů (téma, datum, místo) 
seznámit na www.variant.cz/dokumenty/skoleni a zde se i registrovat. Školení 
celého roku. Zájemci se mohou s programem seminářů (téma, datum, místo) 

jsou bezplatná.
seznámit na www.variant.cz/dokumenty/skoleni a zde se i registrovat. Školení 
jsou bezplatná.
seznámit na www.variant.cz/dokumenty/skoleni a zde se i registrovat. Školení 
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WWW.VARIANT.CZ
INTERNETOVÝ PORTÁL A E-SHOP

Na webu naleznete dále v přehledném uspořádání:

• aktuální přehled sortimentu 

• možnost elektronické objednávky

• vygenerování aktuálního ceníku a katalogové listu výrobku

• individuálně nastavené cenové a obchodní podmínky

• obchodní informace - ceník, aktuality, akční nabídka, katalog

• propagační materiály - letáky, brožury, tabla, plakáty

• veškeré výrobky členěné po oborech do kategorií a podkategorií

• dokumentaci k jednotlivým výrobkům včetně SW, FW, osvědčení...

• nabídku výrobků ve výprodeji resp. prodej vzorků

• aktuální informace, přehled novinek 

• upoutávky na vybrané výrobky

• sledovat stav zadané servisní opravy

• technickou podporu  - provoz hot-line, projektová podpora

• technické informace a řešení z našeho sortimentu, FAQ

• nabídku školení ve všech oborech s možností on-line registrace

• odkaz na naše další webové prezentace a aktivity

• základní informace o firmě VARIANT plus 

K přístupu na web:
Pro přístup k informacím na webu je třístupňové přihlášení uživatelů:
K přístupu na web:
Pro přístup k informacím na webu je třístupňové přihlášení uživatelů:
K přístupu na web:

• veřejnost bez přístupového hesla
- náhled na vybrané články, prohlížení výrobků a jejich specifikace

• odborná veřejnost po zadání přístupových dat
- přístup k manuálům a běžným technickým informacím
- náhled do základního velkoobchodního ceníku
- možnost stažení katalogu a jeho doplňku 

• individuální přihlášení firmy (autorizovaný přístup pro konkrétní firmu)
- vstup do objednávkového systému
- náhled do historie (faktury, objednávky)
- sledování průběhu zadaných oprav
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• kompletní nabídka všech typů detektorů a příslušenství• kompletní nabídka všech typů detektorů a příslušenství
• ústředny pro malé, střední a velké aplikace• ústředny pro malé, střední a velké aplikace
• video verifikace Insight

- bezdrátové ústředny a detektory 
• přístupové systémy
• IP, GSM a telefonní komunikátory
• optická a akustická signalizace
• mechanické doplňky - boxy, rozvodné krabice• mechanické doplňky - boxy, rozvodné krabice
• doplňkové zdroje, akumulátory a kabely

EZS - Elektronické zabezpečovací systémy

• metalická kabeláž CAT 5/6/6A UTP/FTP
• datové rozvaděče nástěnné/stojanové
• optická kabeláž MM/SM
• aktivní prvky, převodníky
- měřicí přístroje

SKS - Strukturované kabelážní systémy

Komplexní zajištění budov elektronickými systémy

• metalická kabeláž CAT 5/6/6A UTP/FTP
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• AHD. HD-SDI a IP kamery• AHD. HD-SDI a IP kamery
• záznamová zařízení pro všechny technologie (DVR, NVR)• záznamová zařízení pro všechny technologie (DVR, NVR)
• PoE switche, doplňkové zdroje, aktivní prvky• PoE switche, doplňkové zdroje, aktivní prvky
• objektivy, IR přísvity, převodníky• objektivy, IR přísvity, převodníky
• kryty, držáky, vodiče, konektory• kryty, držáky, vodiče, konektory

• kódové klávesnice, čtečky a karty• kódové klávesnice, čtečky a karty
• čtečky otisků prstů• čtečky otisků prstů
• přístupové a docházkové systémy• přístupové a docházkové systémy
• vstupní audio  a video systémy• vstupní audio  a video systémy

CCTV - Kamerové systémy

EVS - Elektronické vstupní systémy

• autonomní prvky (detektory, příslušenství)
• bezdrátové systémy
• adresovatelné a konvenční systémy (ústředny, hlásiče)
• lineární teplotní detekce, nasávací systémy
• hasicí ústředny
• kabely a příslušenství

EPS - Elektronické požární systémy

         ...od jednoho dodavatele

• záznamová zařízení pro všechny technologie (DVR, NVR)
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Video verifikace pomocí PIR detektoru s kamerou
do Vašeho domu nebo firmy

• při poplachu se video přenáší uživateli na mobil
• možnost kontroly prostoru před detektorem v reálném čase
• video je archivováno pouze v detektoru na SD kartě
• každé čidlo HD77 má vlastní IP adresu 
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EZS Elektronické zabezpečovací systémy

• VNITŘNÍ DETEKCE - analogové PIR, digitální PIR,  digitální PIR+MW, audio a speciální, požární, cigaret 

a plynů, magnetické kontakty, tíseň, doplňky

• VENKOVNÍ DETEKCE -  PIR, PIR + MW, infrazávory, infrasloupy, infrabariéry, plotový systém

• INTEGROVANÝ SYSTÉM MG6250 - ústředna, GRPS komunikátor, doplňky

• SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN - ústředny, klávesnice, moduly, bezdrátová nadstavba

• SYSTÉM DIGIPLEX EVO - ústředny, klávesnice, sběrnicové detektory, moduly, nadstavba ACCESS

• SYSTÉM GALAXY DIMENSION - ústředny, klávesnice, moduly, bezdrátová nadstavba

• KOMUNIKACE - IP, GSM, GSM příslušenství, telefonní, integrace a SDK

• SIGNALIZACE - vnitřní, venkovní, zamlžovací zařízení

• DOPLŇKY - akumulátory, kabely, boxy, mechanické doplňky, instalační krabice, elek. doplňky, zdroje, 

trafa, doplňkový sortiment
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VNITŘNÍ DETEKCE - analogové PIR

PRO plus (476)
Kód: 0701-001

PRO plus (476PET)
Kód: 0701-002

PARADOOR (460)
Kód: 0701-003

VNITŘNÍ DETEKCE - digitální PIR

SMILE19
Kód: 1404-010

NV5/NV5M
Kód: 1402-010/011

SB100
Kód: 1110-037

DG55
Kód: 0701-005

DG65
Kód: 0701-006

VNITŘNÍ DETEKCE VNITŘNÍ DETEKCE VNITŘNÍ DETEKCE VNITŘNÍ DETEKCE - digitální PIR

DG75
Kód: 0701-007

DG467 PARADOME 
Kód: 0701-008

DG466 DIRECTIONAL  
Kód: 0701-009

  iWISE RK800Q-G3
Kód: 0701-016

VNITŘNÍ DETEKCE - digitální PIR+MW

  525DM VISION A-M  525DM VISION A-M
Kód: 1106-038

  MOUSE 02
Kód: 1501-015

  LuNAR RK150DT-G3
Kód: 0701-018

VNITŘNÍ DETEKCE - audio a speciální

DG 457 GLASSTREK
Kód: 0701-020

459 TESTTREK 2459 TESTTREK 2
Kód: 0701-021

MOUSE GSMOUSE GS
Kód: 1404-009

5709C5709C
Kód: 1202-016

SS14
Kód: 1404-011

WLD38R
Kód: 0701-024

MWD-210
Kód: 1206-038

VNITŘNÍ DETEKCE - požární, cigaret a plynů

FDA-739-S
Kód: 0904-024

FDA-730-HR
Kód: 0701-026

HDv 3000 O (OS)
Kód: 0908-113

HD 3001 OHD 3001 O
Kód: 0908-114/115/116

HD 3005 O
Kód: 0908-118/117

FDR-15-HR
Kód: 0701-027

FDR-26-S
Kód: 0701-028

FDR-36-SHR
Kód: 0701-029

CT 3000 - O/T/OT EZS (komplet)
Kód: 1109-089/091/090

CT 3001O - EZS (komplet)
Kód: 1109-094/092/093

CT 3005O - EZS (komplet)
Kód: 1109-096/095

CDA-707/707R/CDR-727
Kód: 0701-030/031/032

GDA-930-CO
Kód: 0908-665

GD-983-NG/983-CO/983-LP
Kód: 0701-034/0908-663/664

Test aerosol 35/250 ml
Kód: 0908-657/0701-037

VNITŘNÍ DETEKCE - magnetické kontakty

TAP-10TAP-10
Kód: 0701-038/039

TAP-15
Kód: 0701-040/041

MINI-15
Kód: 0701-042/043

SD-70
Kód: 0701-044/045

FM-102
Kód: 0701-046/047

TAP-15
Kód: 0701-040/041

FM-106
Kód: 0701-048/049

SM35
Kód: 0701-050/051

MET-200
Kód: 0701-052Kód: 0701-052

MET-44
Kód: 0701-053

TAP-20TTAP-20TTAP-20TTAP-20T
Kód: 0701-054/055

TAP-25TTAP-25TTAP-25TTAP-25TTAP-25TTAP-25TTAP-25T
Kód: 0701-056/057

Kód: 0701-046/047 Kód: 0701-050/051Kód: 0701-050/051Kód: 0701-050/051

SM-50T
Kód: 0701-058/059

MET-300TMET-300TMET-300T
Kód: 0701-060Kód: 0701-060

MET-55TMET-55T
Kód: 0701-061

3G-RM-203G-RM-203G-RM-20
Kód: 0701-062/063

3G-SM-603G-SM-60
Kód: 0701-064/065

MAS-303
Kód: 0902-001

3G-SM-70MET
Kód: 0701-066

3G-SM-85MET3G-SM-85MET
Kód: 0701-067
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Boční pohled

Vrchní pohled

VNITŘNÍ DETEKCE - tíseň

PANIC EMERGENCY
Kód: 0701-086

CP-01
Kód: 0701-089/088

CP-02
Kód: 0701-091/090

CP-02 sklíčko
Kód: 0701-092

S 3040
Kód: 0701-093

VNITŘNÍ DETEKCE - doplňky

SB100
Kód: 1110-037

ČOČKY PRO DETEKTRORY
Kód: podrobnosti web/ceník

SB469
Kód: 0701-094

BRACKET SN4
Kód: 1504-002

Kryt detektoru PRO/DG55/VISION/DG75/DG85
Kód: 0701-096/097/099/098/0811-044

VENKOVNÍ DETEKCE - PIR, PIR+MW

DG85 - standard
Kód: 0701-010

DG85 - L1/L2
Kód: 0701-011/012

čočky pro DG85/PMD85
Kód: podrobnosti web/ceníkKód: podrobnosti web/ceník

SB85 OUTDOOR
Kód: 0701-095

NV35M
Kód: 1505-004

NV780
Kód: 1112-068

NVX80
Kód: 1303-007

CURTAIN-PM
Kód: 0903-002

GUARD-AV
Kód: 0903-003/0907-180

OUT-LOOK
Kód: 0903-005

SOUTDOOR
Kód: 1504-007

VENKOVNÍ DETEKCE - infrazávory

DUAL PB-40DC
Kód: 1507-010

DUAL PB-60DC
Kód: 1507-011

TRIPLE PB-150-4CH
Kód: 1402-021

HEAT-BOARD HB1
Kód: 0701-076

Venkovní kryt DUAL D
Kód: 0903-011

Venkovní kryt TRIPLE D
Kód: 0903-012

HOLDER STEEL L1/L2/I1/I2
Kód: 1405-041/038/039/040

VENKOVNÍ DETEKCE - infrasloupy

ABST 2M BEAM TOWER
Kód: 1210-028

ABST 2M BEAM TOWER

- infrasloupy

ABDT 2M BEAM TOWERABDT 2M BEAM TOWERABDT 2M BEAM TOWERABDT 2M BEAM TOWER
Kód: 1210-024

ABXT-LB
Kód: 1210-033

AB-HKWM
Kód: 1210-038

AB-TS
Kód: 1210-034

AB-TT
Kód: 1210-030

AB-TH ........................................ Kód: 1210-029
AB-12/24 .................................. Kód: 1210-031
FAN 12V ..................................... Kód: 1210-043
PTFA ............................................. Kód: 1210-037
ABST LUX ................................. Kód: 1210-039
ABDT LUX ................................ Kód: 1210-040

VENKOVNÍ DETEKCE - infrabariéry

DWB 2-57 - bílá .....................Kód: 0701-079
DWB 2-57 - černá ................Kód: 0701-078
DWB 4-105 - bílá ..................Kód: 0701-081
DWB 4-105 - černá..............Kód: 0701-080

DWB 6-153 - bílá ..................Kód: 0701-083
DWB 6-153 - černá..............Kód: 0701-082
DWB 8-201 - bílá ..................Kód: 0701-085
DWB 8-201 - černá..............Kód: 0701-084

VENKOVNÍ DETEKCE - plotový systém

FP300
Kód: 0909-001

FP600
Kód: 0909-002

FP END
Kód: 0909-003

FP REPAIRE
Kód: 0909-004

FP DK
Kód: 0909-005

PVC páska 100Ks
Kód: 0909-006
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ZAJÍMAVÉ PRODUKTY V SORTIMENTU EZS - vnitřní detekce

ZA
JÍ

M
AV

É 
PR

OD
UK

TY
 V

 S
OR

TI
M

EN
TU

  E
ZS

 - 
vn

itř
ní

 d
et

ek
ce

Základní duální infradetektor pro montáž do rohu i na zeď. 
Vysoká odolnost proti RF rušení, inteligentní vyhodnocová-
ní a zpracování signálu, teplotní kompenzace, automatický 
čítač pulsů a spodní vidění.

Parametry detektoru:
• digitální se spodním viděním
• senzor duální
• dosah 15 m, 90°
• montážní výška 2 - 2,7 m
• poplachový výstup NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 2. nízké až střední

Duální infrapasivní detektor s plně digitálním zpracová-
ním signálu, sférická čočka, teplotní kompenzace, citli-
vost nastavitelná v 5-ti úrovních, digitální automatický čí-
tač pulsů, vysoká odolnost proti RF rušení a spodní vidění.

Parametry detektoru:
• digitální se spodním viděním
• senzor duální
• dosah 12 m, 90°
• montážní výška 2,1 - 3,1 m
• poplachový výstup NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 2. nízké až střední

SMILE19  kód: 1404-010 NV5M  - DUAL s  dolním viděním kód: 1402-011

š 60 x v 110 x h 46 mm š 55 x v 50 x h 41 mmvnitřní: -20 až 55° C vnitřní: -10 až 50° C

Speciální „zdvojený“ infrapasivní detektor pro nejnároč-
nější prostředí, navíc s odolností vůči domácím zvířatům 
(do cca 40 kg). Detektor má plně digitální zpracování sig-
nálu, duální protichůdnou detekci, digitální softwarovou 
teplotní kompenzaci, softwarovou ochranu „SHIELD“ se 
dvěma stupni nastavení.

Parametry detektoru:
• digitální s odolností vůči zvířatům
• senzor 2 x duální
• dosah 11 m, 90°
• montážní výška 2 - 2,7 m
• poplachový výstup NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 2. nízké až střední

Duální detektor má shodné vlastnosti jako PIR detek-
tor Digigard 55 a je doplněn o další detekci - moderní 
mikrovlnný detektor. Oba principy detekce fungují 
v součinnosti a vzájemně se doplňují, navíc MW složka 
obsahuje i ochranu před nežádoucím zastíněním de-
tektoru - ANTIMASKING. 

Parametry detektoru:
• duální PIR + MW
• antimasking aktivní MW
• dosah 12 m, 90°
• montážní výška 2,1 - 2,7 m
• poplachový/antimasking výstup NC/NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 2. nízké až střední

DG75 - imunita vůči zvířatům do cca 40 kg kód: 0701-007 525DM VISION A-M  - PIR + MW + ANTIMASKING kód: 1106-038

š 75 x v 125 x h 60 mm š 65 x v 128 x h 55 mmvnitřní: -20 až 55° C vnitřní: -20 až 50° C

Moderní digitální detektor rozbití skla využívající po-
kročilou technologii detekce a identifikace tříštění skla. 
Detekce je založená na analýze tlakové vlny vzniklé 
prolomením skleněné plochy a na analýze následného 
tříštění skla. Výstup detektoru poskytuje 2 možnosti 
zapojení: NC zóna s relé pro klasické instalace nebo 
sběrnicový výstup BUS pro přímé připojení na sběrnici 
DIGIPLEX EVO.

Parametry detektoru:
• digitální audio
• dosah 1,2/4,5/9 metrů podle nastavení citlivosti
• poplachový výstup NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 2. nízké až střední

Detektor tříštění skla kombinovaný s infrapasivním 
detektorem. Digitální zpracování signálu, malé rozmě-
ry, všesměrová detekce skla, sférická čočka se spod-
ním viděním, teplotní kompenzace, automatický čítač 
pulsů a vysoká odolnost proti RF rušení.

Parametry detektoru:
• diditální audio + PIR
• senzor duální PIR/mikrofon
• dosah PIR 12 m, 90°, audio 7 m, 90°
• montážní výška 2,1 - 3,1 m
• poplachový výstup NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 2. nízké až střední

DG457 GLASSTREK - digitální audio BUS/RELÉ kód: 0701-020 MOUSE GS  - AUDIO + PIR kód: 1404-009

š 67 x v 90 x h 25 mm š 60 x v 110 x h 46 mmvnitřní: -10 až 55° C vnitřní: -10 až 55° C

Inteligentní digitální otřesový detektor, řízený mikro-
procesorem a plynulým nastavením citlivosti. Kromě 
otřesového senzoru je detektor osazen i magnetickým 
kontaktem. Tato kombinace umožňuje kompletní za-
jištění dveří proti otevření i probourání. Rychlé a spo-
lehlivé digitální zpracování signálu, vysoká imunita 
vůči falešným poplachům. 

Parametry detektoru:
• piezoelektrický
• citlivost nastavitelná trimrem
• poplachový výstup NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 4 vysoké

Kouřový požární detektor v alternativním designu 
„plochý - sklo“ je určen jako speciální požární detektor 
pro připojení k systému EZS. Mikroprocesorově říze-
ný hlásič optickokouřový, detekce poruch a zaprášení 
komory. Při aktivaci svítí červená LED do autoresetu 
čidla. Výrobek je dodáván v kompletním balení (detek-
tor a patice).

Parametry detektoru:
• opticko-kouřový
• detekce optická komora
• detekční plocha max. 70m
• poplachový výstup NC/NO
• reset do klidového stavu odeznění příčiny poplachu
• provedení sklo/plast

SS14 - otřesový detektor kód: 1404-011 CT 3005O-EZS (komplet)  - optickokouřové kód: 1109-095

š 36 x v 77 x h 20 mm průměr 95 x v 46 mmvnitřní: -20 až 50° C vnitřní: -10 až 60° C



EZ
S

Elektronické Zabezpečovací Systémy

www.variant.cz 13
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Digitální infrapasivní detektor pro venkovní použití, navíc 
s odolností vůči domácím zvířatům (do cca 40 kg). Detek-
tor vychází z technologie detektoru Digigard 75. Detektor 
má plně digitální zpracování signálu, duální protichůdnou 
detekci, digitální softwarovou teplotní kompenzaci, digitální 
automatický čítač pulsů, plynulé nastavení citlivosti trimrem.

Parametry detektoru:
• digitální s odolností vůči zvířatům
• senzor 2 x duální
• dosah 11 m, 90°
• montážní výška 2 - 2,7 m
• poplachový výstup NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 2. nízké až střední

Venkovní/vnitřní detektor s  charakteristikou záclona, 2 x 
duálním PIR. Pro vyhlášení poplachu je potřeba detekce 
z obou PIR senzorů. Tímto způsobem je zajištěna vysoká 
odolnost proti falešným poplachům se zachováním dosta-
tečné citlivosti. PIR senzory mají nastavitelnou citlivost ve 
3 krocích. Antimasking detekující zastínění čidla je řešen 
IR snímačem s inteligentním vyhodnocováním.

Parametry detektoru:
• digitální, typ záclona
• senzor duální
• dosah SHARP 12 x 2 m, PET 7,5 x 2 m
• poplachový/antimasking výstup NC/NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 2. nízké až střední

DG85 - venkovní BUS/RELÉ   kód: 0701-010 NV35M  - venkovní/vnitřní záclona kód: 1505-004

š 60 x v 175 x h 65 mm š 43 x v 123 x h 61 mmvnitřní: -35 až 50° C vnitřní: -35 až 50° C

Digitální infrapasivní detektor pro venkovní použití, navíc 
s odolností vůči domácím zvířatům (do cca 40 kg). 2 x 2 PIR 
snímače pro charakteristiku 2 x vertikální záclona. Vhodný pro 
hlídání chodeb, průchodů, úzkých pruhů v prostoru nebo pro 
rozdělení venkovního prostředí na části, mezi kterými je potře-
ba detekovat přechod.

Parametry detektoru:
• digitální s odolností vůči zvířatům
• senzor 2 x 2 duální
• dosah 2 x 12 m
• poplachový výstup NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 2. nízké až střední

Venkovní detektor v provedení HIGH-TECH pro náročná 
prostředí. 2 x QUAD PIR pro detekci v prostoru, 1 x QUAD 
PIR pro spodní vidění, 1 x 2 kanálový MW detektor. 
Aktivní IR antimasking hlídající degradaci čočky a zastí-
nění bližší než 30 cm, nastavitelný MW antimasking 
0,75 - 2 m, nastavitelné úrovně odolnosti proti zvířatům.

Parametry detektoru:
• digitální, 2 x PIR + MW
• senzor 2 x 2 duální, 2 x duální
• dosah PIR 15 x 15 m, MW 19 m, 110°
• výstup signálu 3 x relé libovolně nastavitelné
• barevný displej OLED pro nastavení detektoru
• certifikace - 3. střední až vysoké

NV780 - venkovní 2-směrný PIR, BUS/RELÉ. kód: 1112-068 NVX80  - venkovní 3xPIR+MW,BUS/RELÉ,IR antimask. kód: 1303-007

š 90 x v 210 x h 70 mm š 90 x v 230 x h 100 mmvnitřní: -35 až 50° C vnitřní: -35 až 50° C

2 paprsková infračervená závora určená pro venkovní nebo 
vnitřní instalaci. Infračervený paprsek je vysílán pulzně, což 
zvyšuje odolnost proti povětrnostním podmínkám a naru-
šení. Pro směřování paprsku jsou použity kvalitní asférické 
čočky, které minimalizují útlum IR paprsků a tvarují je do po-
žadovaného svazku, který je zachován i na velké vzdálenosti.

Parametry detektoru:
• infračervená závora
• počet paprsků 2
• dosah 60 m venkovní, 120 m vnitřní
• poplachový výstup NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 2. nízké až střední

3 paprsková infračervená závora určená pro venkovní nebo 
vnitřní instalaci. Již obsahuje vyhřívání se sepnutím pod 15° C. 
Použití 3 paprsků zvyšuje odolnost proti falešným poplachům. 
K vyvolání poplachu je nutné přerušit všechny tři paprsky. 
Infrazávory VAR-TEC používají elektroniku s výraznou re-
zervou ve vyzářeném výkonu (u výrobce tento model označen 
pro 250 m)

Parametry detektoru:
• infračervená závora
• počet paprsků 3
• dosah 150 m venkovní, 250 m vnitřní
• poplachový výstup NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 2. nízké až střední

DUAL PB-60DC - 60 m OUTDOOR kód: 1507-011 TRIPLE PB-150-4CH  - 150 m OUTDOOR kód: 1402-021

š 84 x v 171 x h 75 mm š 88 x v 287 x h 100 mmvnitřní: -25 až 55° C vnitřní: -25 až 55° C

Oboustranný montážní sloup pro infrazávory VAR-TEC 
a jiné typy. Sloup je tvořen nosným hliníkovým pro-
filem a IR propustným pláštěm. K dispozici je široký 
sortiment doplňků pro montáž a osazení tohoto typu 
venkovní detekce.

Parametry výrobku:
• montážní sloup pro infrazávory
• max. osazení 4 x TRIPLE PC 150 m
• nastavení závory horizontálně max. +/- 90°
• nastavení závory vertikálně max. +/- 10°
• provedení hliník, plast 
• montáž na zem 

Systém slouží k obvodové ochraně plotu. Je deteko-
váno jeho přelézání, stříhání a ohýbání. Detekční kabel 
se připevní na plot a je vyhodnocováno jeho chvění 
a otřesy. Celý systém se vyznačuje velice jednoduchou 
montáží, jednoduchým nastavením a v neposlední 
řadě i příznivou cenou. Výstup z vyhodnocovací jed-
notky je ve formě relé, které se běžným způsobem 
začlení do zabezpečovací ústředny.

Parametry detektoru:
• řídící jednotka pro dva detekční kabely
• délka kabelu na jednu smyčku 350 m
• poplachový výstup NC
• tamper výstup NC
• certifikace - 3. střední až vysoké

ABDT 2M BEAM TOWER - oboustranný sloup s výškou 2 m kód: 1210-024 FP 600  - vyhodnocovací jednotka pro 600 m plotu kód: 0909-002

š 120 x v 2000 x h 260 mm š 175 x v 80 x h 60 mmvnitřní: -25 až 55° C vnitřní: -30 až 70° C

řadě i příznivou cenou. Výstup z vyhodnocovací jed

začlení do zabezpečovací ústředny.
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INTEGROVANÝ SYSTÉM MG6250 - ústředna, GPRS komunikátor, doplňky

MG6250
Kód: 1106-039

GPRS14GPRS14
Kód: 1208-010

PS-MG-7V1A
Kód: 1206-019

PA7
Kód: 1106-042

MG6250 BATTERY PACK
Kód: 1210-023

SYSTÉM SPECTRA - ústředny

SP65 panel
Kód: 1009-048

SP5500 panel
Kód: 0702-004

SP6000 panel
Kód: 0702-018

SP6000/R panel
Kód: 0702-027

SP7000 panel
Kód: 0702-036

SYSTÉM  MAGELLAN - ústředny

MG5000 panel
Kód: 0702-044

MG5050 panel
Kód: 0702-064

SYSTÉM  SPECTRA/MAGELLAN - klávesnice pro SP/MG

K636
Kód: 0811-032

K10 - H
Kód: 0702-086

K10 - V
Kód: 0702-085

K32+
Kód: 1408-014

K35
Kód: 0702-088

K32LCD+
Kód: 1408-013

K32LX
Kód: 1012-011

K32RF
Kód: 0702-091

K37
Kód: 0811-034

PA6
Kód: 0702-092

TM 50 černá
Kód: 1207-004

TM 50 bílá
Kód: 1206-043

FPLATE červená/fialová/zelená/modrá/stříbrná
Kód: 1406-006/0409-022/021/023/1305-032

FPLATE červená/fialová/zelená/modrá/stříbrná TEMP07
Kód: 0702-192

KUFR PARADOX
Kód: 1205-011

KUFR PARADOX

SYSTÉM  SPECTRA/MAGELLAN - moduly pro SP/MG

ZX8SP
Kód: 0702-093

ZX8
Kód: 0702-094

PGM4
Kód: 0702-208

RV-4-4
Kód: 0903-015

HUB2
Kód: 0702-209
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SYSTÉM  SPECTRA/MAGELLAN - moduly IP, GSM, GPRS

IP150
Kód: 1303-008

PCS250G
Kód: 1305-031

PCS250
Kód: 1207-008

PCS250G VDMP3 CZ
Kód: 0702-099

COMCABLE
Kód: 1310-010

SYSTÉM  SPECTRA/MAGELLAN - bezdrátová nadstavba MG

RX1
Kód: 0912-008

RTX3
Kód: 0702-114

RTX3-2R
Kód: 0702-116

ANTÉNA SMĚROVÁ
Kód: 0909-008

RPT1
Kód: 0702-127

SYSTÉM  SPECTRA/MAGELLAN - bezdrátové klíčenky MG

REM1
Kód: 0702-129

REM15
Kód: 1003-004

REM15 RAC1
Kód: 0702-131

REM2
Kód: 0702-133

RAC2
Kód: 0702-135

REM3REM3
Kód: 0702-137

REM101
Kód: 1109-012

WB101
Kód: 1110-040

BC101
Kód: 1110-039

B101
Kód: 1109-013

SYSTÉM  SPECTRA/MAGELLAN - bezdrátové detektory MG- bezdrátové detektory MG

PMDP2
Kód: 1211-059

PMD75
Kód: 0702-141

PMD85PMD85
Kód: 0702-143

- bezdrátové detektory MG

PMD85-L1PMD85-L1
Kód: 0702-145

PMD85-L2PMD85-L2
Kód: 0702-147

NVR780NVR780
Kód: 1112-069

NV35MR
Kód: 1505-006

G550
Kód: 1202-015

5709C
Kód: 1202-016

DCT10DCT10
Kód: 0702-149

DCTXP2
Kód: 0702-151

DCT2
Kód: 0702-153

GS250GS250
Kód: 1006-003

WS588P
Kód: 1201-009

WS588P WH588P
Kód: 1203-017

WH588P WC588P
Kód: 1203-018

WC588P

SYSTÉM  SPECTRA/MAGELLAN - bezdrátové příslušenství MG

2WPGM
Kód: 0702-155

SR130
Kód: 1411-053

SR150
Kód: 0904-002

RSLENS
Kód: 0904-003

Baterie AA
Kód: 0702-160

Baterie AAA
Kód: 0702-161

Baterie 9V
Kód: 0702-162

Baterie TYP 2032
Kód: 0702-158

Baterie TYP 2050
Kód: 0702-159

Baterie C/D
Kód: 1409-011/012

SYSTÉM  SPECTRA/MAGELLAN - SW a programování

WinLoad
Kód: 8888-001

BabyWare
Kód: 8888-003

iPARADOX - iOS/ANDROID/
Kód: 1201-010/1209-009

307USB
Kód: 0702-101

Převodník USB/COM
Kód: 0702-103

PCM5
Kód: 0702-102

PCS250
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Drátová LED klávesnice podsvícená, odděleně zobra-
zuje stavy dvou podsystémů pomocí LED diod a všech 
32 zón v poplachovém systému.

Parametry klávesnice:
• LED klávesnice
• ovládací, programovací
• klávesová zóna
• napájení 9 - 16 V=/49 mA, max. 148 mA
• sedm klávesových povelů
• zobrazení stavu systému ARM, SPEEP, STAY, OFF

K32+ - LED 32 zón  kód: 1408-014 K32LCD+  - TEXT LCD kód: 1408-013

š 126 x v 150 x h 27 mm vnitřní: -10 až 40° C

SYSTÉM  SPECTRA/MAGELLAN - klávesnice drátové

SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN 

Drátová LED klávesnice podsvícená, odděleně zobra
zuje stavy dvou podsystémů pomocí LED diod a všech 
32 zón v poplachovém systému.

Parametry klávesnice:
•
•
•
•
•
•

Drátová LCD klávesnice, která umožňuje zobrazování Drátová LCD klávesnice, která umožňuje zobrazování 
všech 32 zón. Stav zón a systému se zobrazuje rolovšech 32 zón. Stav zón a systému se zobrazuje rolo-
váním na displeji.váním na displeji.

Parametry klávesnice:
• LCD klávesnice
• dvouřádkový display, 32 znaků
• ovládací, programovací
• klávesová zóna
• napájení 9 - 16 V=/49 mA, max. 148 mA
• zobrazení stavu systému na LCD displeji

š 126 x v 150 x h 27 mm vnitřní: -10 až 40° C

Moderní grafická klávesnice s dotykovým 5“ barevným LCD displejem. Signalizace 
stavu systému pomocí ikon a textů. Ovládání probíhá přímo pomocí dotykového LCD. 
Ovládání je velice přehledné, intuitivní a uživatelsky pohodlné. Klávesnice může 
zobrazovat vnitřní a venkovní teplotu i půdorysy zabezpečeného objektu se zobra-

zením stavu jednotlivých čidel. 
Umožňuje na LCD zobrazovat 
„Annunciátor“ - přehledné 
zobrazení stavu podsystémů 
a zón.

TM50 - barevná grafická dotyková klávesnice  kód: 1206-043 FPLATE  - barevný rámeček pro TM50 

Výměnný barevný rámeček pro změnu vzhledu klávesnice TM50. Původní ráme-
ček je možné nahradit jinou barevnou variantou. Barevný rámeček nahrazuje pů-
vodní bílý kryt  na bílé klávesnici TM50.

š 144 x v 96 x h 14 mm vnitřní: 0 až 40° C

Barevné kombinace:
• stříbrná
• modrá
• červená
• fialová
• zelená

Parametry klávesnice:
• dotyková klávesnice
• displej 11,2 x 6,4 cm, 16-bit
• ovládací, programovací
• klávesová zóna
• napájení 9 - 16 V=/100 mA

š 144 x v 96 x h 5 mm vnitřní: 0 až 40° C

Bezdrátová 4 tlačítková klíčenka v modré barvě s pod-
svícenými klávesami, slouží k uživatelskému ovládání 
ústředen Paradox.

Parametry klíčenky:
• bezdrátová klíčenka
• frekvence 868 MHz
• technologie plovoucího kódu
• dosah 60 metrů
• počet tlačítek 4
• počet ovládacích kombinací 5

REM1 - klíčenka (osobní ovladač-vysílač) kód: 0702-129 REM15  - klíčenka (osobní ovladač-vysílač) kód: 1003-004

š 42 x v 67 x h 18 mm

SYSTÉM  SPECTRA/MAGELLAN - bezdrátové ovládání - klíčenky

Bezdrátová 4 tlačítková klíčenka v černé barvě s pod-
svícenými klávesami, slouží k uživatelskému ovládání 
ústředen Paradox.

Parametry klíčenky:
• bezdrátová klíčenka
• frekvence 868 MHz
• technologie plovoucího kódu
• dosah 60 metrů
• počet tlačítek 4
• počet ovládacích kombinací 5š 39 x v 65 x h 11 mm

Bezdrátová obousměrná 5 tlačítková klíčenka v černé 
barvě s podsvícenými klávesami. Slouží k uživatelské-
mu ovládání ústředen Paradox a zjištění stavu ústřed-
ny s optickou a akustickou signalizací na klíčence. 

Parametry klíčenky:
• obousměrná bezdrátová klíčenka
• frekvence 868 MHz
• technologie plovoucího kódu
• dosah 60 metrů
• počet tlačítek 4 + 1 informační
• počet ovládacích kombinací 5
• optická a akustická signalizace stavu systému

REM2 - obousměrná klíčenka s přijímačem kód: 0702-133 REM3  - obousměrná klíčenka s klávesnicí kód: 0702-137

š 37 x v 77 x h 17 mm

Bezdrátová obousměrná klíčenka s ovládací klávesnicí 
a osmi LED diodami. Slouží k uživatelskému ovládání 
ústředen Paradox, zjištění stavu ústředny a ovládá-
ní PGM výstupů s optickou a akustickou signalizací. 
Ústřednu je možné zapínat/vypínat jedním tlačítkem 
ní PGM výstupů s optickou a akustickou signalizací. 
Ústřednu je možné zapínat/vypínat jedním tlačítkem 
ní PGM výstupů s optickou a akustickou signalizací. 

nebo zadáním uživatelského kódu.

Parametry klíčenky:
• obousměrná bezdrátová klíčenka s klávesnicí
• frekvence 868 MHz
• technologie plovoucího kódu
• dosah 45 metrů
• počet tlačítek 14 + 1 informační
• ovládání až šesti PGM výstupů 
• možnost ovládat dva podsystémy 
• optická a akustická signalizace stavu systémuš 37 x v 80 x h 15 mm

EZ
S
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SYSTÉM  SPECTRA/MAGELLAN - vzdálené ovládání, komunikace

IP150 - modul LAN/INTERNET    kód: 1303-008 PCS250 - GSM/GPRS komunikátor, (MMCX-f) kód: 1207-008

Modul určený pro komunikaci s ústřednami SP/MG/EVO 
přes LAN / INTERNET. Pro síťovou komunikaci je možné 
použít chráněný protokol HTTPS, pro kryptování emailů je 
podpora TLS/SSL. Modul IP150 obsahuje web server a 
lze jej využít pro základní uživatelské ovládání nebo mo-
nitorování ústředny z libovolného PC v síti LAN/internet. 
ON-line monitorování stavu podsystémů a zón. Posílání emai-
lů z ústředny při zapnutí/vypnutí, poplachu, poruše, lze 
zobrazovat posledních 64 událostí historie. Modul slouží 
ke komunikaci s uživatelskou aplikací iPARADOX pro iOS/
ANDROID. Modul je možné využít pro dálkovou správu 
SW WINLOAD / BABYWARE / NEWARE. IP150 obsahuje dvě 
svorky s možností nastavení jako vstup nebo výstup. 

Parametry modulu:
• komunikační modul, web server
• české jazykové prostředí
• historie událostí modulu - 64 událostí
• napájení z ústředny, proudový odběr 90 mA

Systémový GSM komunikátor pro ústředny Paradox 
v plastovém boxu. GSM brána je schopna zajistit přenos 
kódovaných datových formátů ústředny na PCO v hla-
sovém pásmu GSM nebo přes přijímač IPR1024 v pásmu 
GPRS. Přes GPRS je také možné navázat spojení s progra-
mem WINLOAD a NEWARE s rychlostí až 48 Kbit/s. GSM 
brána je schopná posílat uživateli SMS zprávy s identifikací 
poplachů na konkrétní zóně včetně popisů, zprávy SMS 
o zapnutí, vypnutí, poruchy a obnovy poplachového sys-
tému. Je možné připojit hlasový modul VDMP3 pro pře-
nos hlasové zprávy o vzniku poplachu a dálkové uživatel-
ské ovládání ústředny.

Parametry modulu:
• GSM/GPRS brána
• české jazykové prostředí
• SIM karta 1 nebo 2, libovolný operátor
• počet tel. čísel na posílání SMS 8x MG/SP, 16x EVO
• typy SMS zpráv - poplach, zapnutí/vypnutí, porucha
• napájení z ústředny, proudový odběr 100/max. 450 mA 

SW aplikace pro ovládání ústředen pomocí iPhone, 
iPodu nebo iPadu. Uživatel si stáhne a nainstaluje aplikaci 
přímo z Apple Store. Verze Lite je zdarma a umož-
ňuje zobrazovat stav ústředny, verze Full je placená 
a umožní i ovládání. 

Parametry software
• ovládací uživatelská aplikace
• spojení přes modul IP150
• komunikace WiFi nebo 3G
• iPhone, iPod Touch, iPad, iPad 3G

iPARADOX - sw aplikace pro iOS kód: 1201-010 iPARADOX - ANDROID  - sw aplikace pro ANDROID kód: 1209-009

SW aplikace pro ovládání ústředen pomocí mobilního 
zařízení s OS Android. Uživatel si stáhne a nainstaluje 
aplikaci přímo z Google play.

Parametry software
• ovládací uživatelská aplikace
• spojení přes modul IP150
• komunikace WiFi nebo 3G
• operační systém ANDROID 1,6 a vyšší

SYSTÉM  SPECTRA/MAGELLAN - způsoby zapínání a hlídaní poplachového systému

Uživatel může volit různé způsoby hlídání tak, aby byly střeženy části domu, v nichž se momentálně nepohybují osoby. Pro názornost je zvolen jednoduchý půdorys, 
ale např. u dvoupatrového domu je hlídání přízemí v noci během spánku velmi vhodné. 

Prostory nejsou hlídány a je mož-
né se pohybovat po celém domě.

Při režimu zapnutí STAY jsou hlí-
dány nebytové prostory a vstup-
ní dveře. V bytových prostorách 
je možné se libovolně pohybovat.

Při režimu zapnutí SLEEP (NOC) 
je hlídána garáž a bytové prosto-
ry kromě ložnice a toalety. Režim 
umožňuje maximální ochranu 
objektu v době spánku.

V případě, že v domě nikdo není, 
je do režimu hlídání zapnutý celý 
systém.

Kromě popisovaných způsobů 
zapnutí (STAY, SLEEP) lze systém 
dělit na dva naprosto nezávislé 
podsystémy 1 a 2. Tyto lze zase 
nezávisle zapínat v režimech 
STAY, SLEEP. Na tyto možnosti 
a pro upřesnění funkce se infor-a pro upřesnění funkce se infor-a pro upřesnění funkce se infor
mujte u Vaší instalační firmy. 

„OFF“
VYPNUTÉ HLÍDÁNÍ

„OFF“
VYPNUTÉ HLÍDÁNÍ

„OFF“ „STAY“
HLÍDÁNA GARÁŽ

„STAY“
HLÍDÁNA GARÁŽ

„STAY“ „SLEEP“
GARÁŽ HLÍDÁNA A DŮM 

ČÁSTEČNĚ

„ARM“
GARÁŽ HLÍDÁNA,

„ARM“
GARÁŽ HLÍDÁNA,

„ARM“

DŮM 
GARÁŽ HLÍDÁNA,

DŮM 
GARÁŽ HLÍDÁNA,

HLÍDÁN

PODYSTÉM 1

PODSYSTÉM 2

SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN 

š 110 x v 30 x h 25 mm vnitřní: 0 až 50° C š 96 x v 172 x h 45 mm vnitřní: 0 až 50° C
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SYSTÉM DIGIPLEX EVO - ústředny EVO

EVO192 panel
Kód: 0702-178

EVO HD
Kód: 1405-032

TM 50 černá
Kód: 1207-004

TM 50 bílá
Kód: 1206-043

FPLATE červená/fialová/zelená/modrá/stříbrná
Kód: 1406-006/0409-022/021/023/1305-032

FPLATE červená/fialová/zelená/modrá/stříbrná TEMP07
Kód: 0702-192

KUFR PARADOX
Kód: 1205-011

KUFR PARADOX

SYSTÉM DIGIPLEX EVO - nadstavba ACCESS

ACM12
Kód: 0702-218

R870
Kód: 0702-221

R910R910
Kód: 0702-222

R915 - bílá/stříbrná/černá
Kód: 0702-225/226/224

R915WP - bílá/stříbrná/černá
Kód: 0702-228/229/227

C702
Kód: 0702-240

C704
Kód: 0702-241

C705 - červená/modrá/zelená/černá
Kód: 1406-003/002/005/004

K641R
Kód: 0702-189

C706
Kód: 0811-042

RAC1
Kód: 0702-131

RAC1 RAC2RAC2
Kód: 0702-135

SYSTÉM DIGIPLEX EVO - video verifikace

HD 77 INSIGHT/HD 77w INSIGHT
Kód: 1405-033/1508-006

HD 77 INSIGHT/HD 77w INSIGHT HDB7
Kód: 1505-003

PARADOX INSIGHT - ANDROID/iOS
Kód: 1505-019/020

PARADOX INSIGHT - ANDROID/iOS

SYSTÉM DIGIPLEX EVO - klávesnice

K641+
Kód: 1408-012

K656 - bílá
Kód: 1004-001

K641LX
Kód: 1110-038

K641R
Kód: 0702-189

SYSTÉM DIGIPLEX EVO - sběrnicové detektory

DM50
Kód: 0702-193

DM60
Kód: 0702-194

DM70
Kód: 0702-195

DG467 PARADOME 
Kód: 0701-008

DG 457 GLASSTREK
Kód: 0701-020

DGD85 - STANDARD
Kód: 0701-010

DGD85-L1
Kód: 0701-011

DGD85-L2
Kód: 0701-012
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SYSTÉM DIGIPLEX EVO - sběrnicové detektory

SB85 OUTDOOR
Kód: 0701-095

NV35MX
Kód: 1505-005

NV780
Kód: 1112-068

NVX80NVX80
Kód: 1303-007

ZC1
Kód: 0702-203

SYSTÉM DIGIPLEX EVO - sběrnicové expandery

ZX1
Kód: 0702-204

ZX4
Kód: 0702-205

ZX8
Kód: 0702-094

ZX8D
Kód: 0903-008

ZX16D
Kód: 0903-009

ZX32D
Kód: 0903-010

RTX3/RTX3-2R
Kód: 0702-114/116

IP150
Kód: 1303-008

PCS250G
Kód: 1305-031

PCS250
Kód: 1207-008

VDMP3 CZ
Kód: 0702-099

COMCABLE
Kód: 1310-010

SYSTÉM DIGIPLEX EVO - moduly IP, GSM, GPRS

PS17
Kód: 0702-207

SYSTÉM DIGIPLEX EVO - moduly 

PGM4
Kód: 0702-208

RV-4-4
Kód: 0903-015

HUB2
Kód: 0702-209

PRT3
Kód: 0702-211

BUS BK-FIWRE-PDS
Kód: 1306-028

SYSTÉM DIGIPLEX EVO - SW a programování

WinLoad
Kód: 8888-001

BabyWare
Kód: 8888-003

iPARADOX - iOS/ANDROID/
Kód: 1201-010/1209-009

307USB
Kód: 0702-101

NEWARE IP DEMO/SECURITY/ACCESS
Kód: 8888-002/0702-214/215

SECURITY VIEW
Kód: 1112-093

CV4USBCV4USB
Kód: 0702-216

SYSTÉM GALAXY DIMENSION - ústředny, klávesnice, moduly, přístup, SW

GALAXY GD-264/520
Kód: 1304-053/1305-002

CP050-00-01CP050-00-01 ............................Kód: 1305-007
CP051-00-01CP051-00-01 ............................Kód: 1305-008
MK7MK7 .................................................Kód: 1305-006
MK7PROX EMMK7PROX EM ..........................Kód: 1305-009
CP041CP041 ............................................Kód: 1305-003
CP042CP042 ............................................Kód: 1305-004

G8P ..................................................Kód: 1305-011
G8 .....................................................Kód: 1305-013
P026-B ..........................................Kód: 1305-015
E080-4 ...........................................Kód: 1305-016
GVM16PLED .............................Kód: 1305-020
GXYSMART GSM ...................Kód: 1305-050
E485-2 ...........................................Kód: 1305-021
C080 ................................................Kód: 1305-023
CO81 ...............................................Kód: 1305-024
DSI GALAXY 3.x ...................  Kód: 1305-026
SPRAVCE GALAXY 3.x ....  Kód: 1305-027
A234 ..............................................  Kód: 1305-029
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SYSTÉM  DIGIPLEX - ústředny

SYSTÉM DIGIPLEX 

Ústředna DIGIPLEX EVO192 je určena pro střední a velké 
objekty do maximálního počtu 192 zón a 8 podsystémů. 
Jde o plně adresovatelný sběrnicový systém, do které-
ho lze zařadit až 254 sběrnicových modulů (klávesnice, 
bezdrátová nadstavba, expandery, PGM výstupy, doplň-
kové zdroje, posilovač sběrnice, hlasová nadstavba) i sa-
mostatné sběrnicové detektory BUS. Vedle klasických 
NC zón s výstupem relé a zón tvořených sběrnicovými 
detektory, lze tvořit i bezdrátové zóny připojením bez-
drátové nadstavby. 

Parametry ústředny:
• maximální počet zón 192
• maximální počet podsystémů 8
• nadstavba přístupu maximální počet dveří 32
• AUX výstup 1 A
• certifikace - 3. střední až vysoké

EVO192 panel  kód: 0702-178 EVO HD  kód: 1405-032

š 190 x v 108 x h 30 mm

kové zdroje, posilovač sběrnice, hlasová nadstavba) i sa
mostatné sběrnicové detektory BUS. Vedle klasických 
NC zón s výstupem relé a zón tvořených sběrnicovými 
detektory, lze tvořit i bezdrátové zóny připojením bez
drátové nadstavby. 

Parametry ústředny:

Ústředna DIGIPLEX EVO HD je určena pro střední 
a velké objekty do maximálního počtu 192 zón a 8 
podsystémů. Jde o plně adresovatelný sběrnicový 
systém, do kterého lze zařadit až 254 sběrnicových 
modulů. Ústředna EVO HD je určena pro připojení 
systém, do kterého lze zařadit až 254 sběrnicových 
modulů. Ústředna EVO HD je určena pro připojení 
systém, do kterého lze zařadit až 254 sběrnicových 

technologie „Insight“. EVO HD má zesílenou zdro-
jovou část, zcela nezávislé dobíjení baterie 1,5 A 
(lze připojit záložní akumulátor až 26 Ah s trafem 
80 VA), zesílený AUX výstup na 2 A a podporuje při-
pojení až 8 detektorů HD77 Insight. 

Parametry ústředny:
• maximální počet zón 192
• maximální počet podsystémů 8
• nadstavba přístupu maximální počet dveří 32
• AUX výstup 2 A
• certifikace - 3. střední až vysoké

š 202 x v 96 x h 42 mm

  

EVO BUS
4  dráty

PCS250: ....................... GPRS/GSM modul
PCS250G: ................................. GPRS modul
IP150:...................................... IP komunikátor
VDMP3:.....................hlasový komunikátor

HD 77: ......................... detektor s kamerou
EVO HD: ...................poplachová ústředna
Paradox Insight: .........aplikace pro mobil

ZX1: .....................................................................expander 1 x vstup ATZ
ZX4: ................................................................. expander 4x vstupy ATZexpander 4x vstupy ATZexpander 4x vstupy A
ZX8:................................................................ expander 8x vstupů ATZ
ZX8D*:.................................................................... expander 8x vstupů
ZX16D*: .................................................................expander 16x vstupů
ZX32D*:.............................................................. expander 32x vstupů
RTX3:.............................................bezdrátový přijímač MAGELLAN

ACM12:..............................................................................modul přístupu 
R870....................................................................venkovní čtečka karet
R910:....................................................................venkovní čtečka karet
R915:......................................... venkovní čtečka karet s klávesnicí 
* ostatní čtečky s rozhraním Viegand 26 bit

HUB2:...............................posilovač sběrnice
PGM4: ......................................... přídavné relé
PRT3: ..................................integrační modul
PS17: ...................................... doplňkový zdroj 
BUS BK ............................optický převodník

PMC5: ................................... paměťová karta
307USB:...........................převodník pro PC
WinLoad:.......................instalační software
BabyWare:....................instalační software
NEware:NEware:NE .....................uživatelský software
iParadox: .................... uživatelská aplikace

TM50:......................................................................dotyková klávesnice
K656: .................................................................................LCD klávesnice
K641+: ...............................................................................LCD klávesnice
K641LX:..................LCD klávesnice s bezdrátovou nadstavbou
K641R: ..........................................LCD klávesnice se čtečkou karet

NVX80:..................................venkovní duální detektor PIR + MW
NV780:.................................... venkovní detektor 2 x PIR záclona
NV35MX .........................................venkovní detektor PIR záclona
DG85:............................................venkovní 2x duální detektor PIR
DM50:...........................................................................dual detektor PIR
DM60:.........................................................................quad detektor PIR
DM70: ...................................................................2 x duál detektor PIR
DG457:................................................................................audio detektor
DG467: ...................................................................stropní detektor PIR
ZC1: ...........................................................................magnetický kontakt

EVO 192/EVO HD

Klávesnice

TM50

Video verifikace Insight

HD 77: 
EVO HD: 
P

Komunikátory

HD 77 EVO HD

PCS250/PCS250/
PCS250G

Software a příslušenství

PMC5

Moduly a příslušenství

HUB2

Sběrnicové detektory

NVX80

Sběrnicové expandery a bezdrátová nadstavba

ZX32D

Nadstavba přístupového systému

ACM12 R915
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XSYSTÉM  DIGIPLEX - video verifikace Insight

Speciální infrapasivní detektor s kamerou pro video-
verifikaci poplachu. PIR detektor využívá plně digitální 
zpracování signálu, duální protichůdnou detekci, digi-
tální softwarovou teplotní kompenzaci, softwarovou 
ochranu „SHIELD“ se dvěma stupni nastavení, digitální 
automatický čítač pulsů, vysokou odolnost proti RF 
rušení. Kamera používá snímač CMOS s rozlišením 1,4 
mega pixel, záznam událostí do vnitřní paměti 4 GB.

Parametry detektoru:
• digitální sběrnicový s kamerou
• senzor duální
• dosah detektoru 12 x 12 m, 100°
• kamera max. rozlišení 1280 x 720 px
• max. snímkovací rychlost 10 sn/s při 360p
• certifikace - 2. nízké až střední

SW aplikace pro videoverifikaci poplachů pomocí 
mobilního telefonu iPhone iOS nebo mobilního telefo-
nu s OS ANDROID. SW umožňuje prohlížet živé video 
z detektorů HD77, záznamy z archivu detektorů. Při 
zobrazení živého náhledu máte možnost spustit zá-
znam aktuálního dění před detektorem. Další funkce 
aplikace je přehled o stavu podsystémů a jejich ovlá-
dání.

Parametry software:
• uživatelská aplikace pro video verifikaci
• komunikace WiFi nebo 3G
• operační systém Aplle - iOS V6,0 a vyšší
• operační systém ANDROID - 4,2 a vyšší

HD 77 INSIGHT - detektor s kamerou   kód: 1405-033 PARADOX INSIGHT  - iOS/ ANDROID kód: 1505-020/1505-019

Posílání video verifikace při poplachové události
Při poplachové události odešle čidlo na email 10 obrázků jpg (3 obrázky před a 7 po poplachu) a video MP4 (360p - 3 sekundy před a 7 sekund po popla-
chu). Tyto soubory slouží pro rychlou kontrolu a předběžné vyhodnocení situace. V emailu je odkaz na datové úložiště v čidle HD77 a možnost prohlédnutí 
Při poplachové události odešle čidlo na email 10 obrázků jpg (3 obrázky před a 7 po poplachu) a video MP4 (360p - 3 sekundy před a 7 sekund po popla
chu). Tyto soubory slouží pro rychlou kontrolu a předběžné vyhodnocení situace. V emailu je odkaz na datové úložiště v čidle HD77 a možnost prohlédnutí 
Při poplachové události odešle čidlo na email 10 obrázků jpg (3 obrázky před a 7 po poplachu) a video MP4 (360p - 3 sekundy před a 7 sekund po popla

si úplnou velikost nahraného videa ( 720p).
chu). Tyto soubory slouží pro rychlou kontrolu a předběžné vyhodnocení situace. V emailu je odkaz na datové úložiště v čidle HD77 a možnost prohlédnutí 
si úplnou velikost nahraného videa ( 720p).
chu). Tyto soubory slouží pro rychlou kontrolu a předběžné vyhodnocení situace. V emailu je odkaz na datové úložiště v čidle HD77 a možnost prohlédnutí 

Využití technologie Insight při poplachové události
Jedinečné integrované řešení, které nabízí propojení poplachového systému a video verifikaci pomocí audio a video monitorování střežených prostor. 
Z Vašeho mobilního telefonu je možné vidět a slyšet události, které nastanou v případě poplachové události v rodinném domě nebo firmě. Současně je 
možné tímto způsobem vzdáleně monitorovat on-line vybrané prostory kdykoliv a odkudkoliv. 
V případě násilného narušení objektu je informován uživatel nebo PCO bezpečnostní agentury. Operátor PCO může velmi efektivně řídit zásah proti 
narušiteli, kdy je zřejmé zda se jedná o skutečný nebo falešný poplach. 

Využití technologie Insight pro monitorování
Je možné využít video verifikaci bez poplachové události, aktivaci různých detektorů nebo jiné zóny. Například monitorování průchodu dveří do vybra-
ných prostor (místnost serverů) nebo jiných důležitých a citlivých technologií. Video záznam je možné využít například při aktivaci tísňových hlásičů a 
Je možné využít video verifikaci bez poplachové události, aktivaci různých detektorů nebo jiné zóny. Například monitorování průchodu dveří do vybra
ných prostor (místnost serverů) nebo jiných důležitých a citlivých technologií. Video záznam je možné využít například při aktivaci tísňových hlásičů a 
Je možné využít video verifikaci bez poplachové události, aktivaci různých detektorů nebo jiné zóny. Například monitorování průchodu dveří do vybra

jiných nouzových spínačů.
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KOMUNIKACE - IP

IP150
Kód: 1303-008

PCS250G
Kód: 1305-031

PCS250
Kód: 1207-008

PCS250G

COMCABLE
Kód: 1310-010

UC300
Kód: 1411-054

iPARADOX - iOS/ANDROID/
Kód: 1201-010/1209-009

DGP LAN V+
Kód: 1003-066

KOMUNIKACE - GSM

PCS250 UC300
Kód: 1411-054

COMCABLE
Kód: 1310-010

GSM PAGER VT16
Kód: 1206-035

GSM PAGER VT21
Kód: 0703-004

GSM brána VT10
Kód: 0703-005

GSM brána VT20
Kód: 0902-015

GSM expander VT-01
Kód: 0703-006

GSM expander VT-02
Kód: 0703-007

GSM expander VT-04
Kód: 0703-008

VT KABEL
Kód: 1406-022

CVT485
Kód: 0702-098

KOMUNIKACE - GSM příslušenství

GSM redukce MMMCX-m
Kód: 0703-012

EXT2/EXT4/EXT7/EXT15/EXT18
Kód: 0811/037/38/39/40/41/

GSM anténa směrová
Kód: 0911-001

GSM anténa magnetickáGSM anténa magnetická
Kód: 0703-010

GSM anténa šroubovacíGSM anténa šroubovací
Kód: 0703-011

GSM anténa šroubovací
Kód: 0703-011

redukce SMA-m/FME-m
Kód: 0703-002

redukce SMA-f/FME-f
Kód: 1104-008

UCHO-1
Kód: 0703-015

KOMUNIKACE - telefonní

Modem USB 3008
Kód: 0702-104

ATHATH
Kód: 0703-017

TD 110TD 110
Kód: 0703-018

KOMUNIKACE - integrace a SDK

PRT3
Kód: 0702-211

IPRS-7
Kód: 1509-008

IPR translator
Kód: 1005-005

DGP LAN V+
Kód: 1411-054

VDMP3 CZ
Kód: 0702-099
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SIGNALIZACE - vnitřní

JUMBO LED BZ - zelená/žlutá/červená
Kód: 0703-020/021/019

STROBEGARD - čerevená/oranžováSTROBEGARD - čerevená/oranžováSTROBEGARD - čerevená/oranžováSTROBEGARD - čerevená/oranžová
Kód: 0703-022/1001-010

LED FLASH LK80
Kód: 1106-032

MINI 82
Kód: 0703-023

SA 105
Kód: 0703-024

ES-33
Kód: 0703-025

SA 913
Kód: 0703-026

SA 913T
Kód: 0703-027

SA 913F
Kód: 0703-028

SA 913TF
Kód: 0703-029

ES-35L
Kód: 0703-030

SIGNALIZACE - venkovní

LED FLASH 1W/OUT
Kód: 1206-027

LED FLASH BIG/OUT
Kód: 1106-033

BELL-TEC SIREN
Kód: 1206-026

BELL-TEC SIREN/F
Kód: 1206-028

BELL-TEC MINI
Kód: 1206-025

BELL-TEC MINI - AKKU
Kód: 1504-005

BELL-TEC STANDARD
Kód: 1106-031

BELL-STANDARD - AKKU
Kód: 1504-006

BLADE 01
Kód: 1501-016

TEKNIM-720WR
Kód: 0703-031

TEKNIM-AKKU NiMH
Kód: 0703-033

TEKNIM-700 ATRAPA
Kód: 0703-032

PS-128 SIGNAL
Kód: 0703-034

SIGNALIZACE - zamlžovací zařízení

EASY FOG
Kód: 1504-018

EASY FOG - CYLINDER 210 ml
Kód: 1504-021

EASY FOG - CYLINDER 160 ml
Kód: 1504-020
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BATERIE - akumulátory SMART

VL 04-4x0,22/100  ............................Kód: 0703-121
VL 06-6x0,22/100  ............................Kód: 0703-122
VL 08-8x0,22/100  ............................Kód: 0703-124
VL 10-10x0,22/100  ..........................Kód: 0703-125
VL 22-2x0,5+2x0,22/100  ............Kód: 0703-126
VL 24-2x0,5+4x0,22/100  ............Kód: 0703-127
VL 26-2x0,5+6x0,22/100  ............Kód: 0703-129
VL 28-2x0,5+8x0,22/100  ............Kód: 0703-130
VLB 24-2x1+4x0,22/100  .............Kód: 0703-131
VLB 24-2x1+4x0,22/300  .............Kód: 0703-132
VL 02-2x1/100  ...................................Kód: 1402-035

AKKU SMART 12V/1,3Ah
Kód: 0703-107

AKKU SMART 12V/2,3Ah
Kód: 0703-108

AKKU SMART 12V/4Ah
Kód: 0703-109

AKKU SMART 12V/7Ah
Kód: 0703-110

AKKU SMART 12V/12Ah
Kód: 0703-111

AKKU SMART 12V/18Ah
Kód: 0703-112

AKKU SMART 12V/26Ah
Kód: 0703-113

AKKU SMART 12V/40Ah
Kód: 0703-114

AKKU SMART 12V/65Ah
Kód: 0703-115

AKKU SMART 12V/18Ah

AKKU SMART 12V/40Ah

Kód: 0703-109 Kód: 0703-110

AKKU SMART 12V/65Ah

Kód: 0703-109 Kód: 0703-110

BATERIE - kryty pro akumulátory

Kryt pro akumulátor 7Ah
Kód: 0703-116

Kryt pro akumulátor 18Ah
Kód: 0703-117

Kryt pro akumulátor 26/40Ah
Kód: 0703-119

Kryt pro akumulátor 65Ah
Kód: 0703-120

KABELY - typ lanko
VD 04-4x0,5/100  ...............................Kód: 0703-135
VD 04-4x0,5/300  ...............................Kód: 0703-136
VD 06-6x0,5/100  ...............................Kód: 0703-137
VD 06-6x0,5/300  ...............................Kód: 0703-138
VD 08-8x0,5/100  ...............................Kód: 0703-139
VD 08-8x0,5/300  ...............................Kód: 0703-140
VD 10-10x0,5/100  ............................Kód: 0703-141
VD 24-2x0,8+4x0,5/100 ................Kód: 1104-014
VD 26-2x0,8+6x0,5/100 ................Kód: 1104-015

KABELY - typ drát

VLBO28-2x1+8x0,22/100VLBO28-2x1+8x0,22/100 ............Kód: 0703-133
VLBO28-2x1+8x0,22/300VLBO28-2x1+8x0,22/300 ............Kód: 0703-134
VDO 06-6x0,5/100VDO 06-6x0,5/100 .............................Kód: 0703-143
VDO 10-10x0,5/100VDO 10-10x0,5/100 ..........................Kód: 0703-144
VDO 10-10x0,5/300VDO 10-10x0,5/300 ..........................Kód: 0703-145

KABELY - venkovní kabely KABELY - doplňky

AC-2
Kód: 0703-147 

AC-3
Kód: 0703-172

AC-4
Kód: 0703-149

AC-2+1
Kód: 0703-151

Popisová páska
Kód: 0904-012

Popisová páska

DOPLŇKY - boxy

BOX M
Kód: 0703-037

BOX S
Kód: 0703-040

BOX VT
Kód: 0703-043

BOX VZ-40
Kód: 0703-046

BOX K
Kód: 0703-047

BOX KP
Kód: 0703-048

BOX kz
Kód: 0703-049

BOX KZP
Kód: 0703-050

BOX E
Kód: 0703-051

Mechanický zámek
Kód: 0703-053

Přídavný klíč k zámku
Kód: 0703-054

TAMPER pro BOX VT
Kód: 0703-055

BOX pro kláv.+ANC1
Kód: 0703-401
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OBJEKT ZABEZPEČEN
ELEKTRONICKÝM BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM

BOX COMBI
Kód: 0906-004

BOX klávesnice
Kód: 0703-057

DOPLŇKY - boxy

B-BOX
Kód: 0703-058

Pancéřová hadice nerez
Kód: 0703-060

DOPLŇKY - mechanické doplňky

Plastový dist. sloupek nasouvací/lepící
Kód: 0703--061/062

RK40
Kód: 0703-063

DOPLŇKY - instalační krabice

RK80
Kód: 0703-064

RK120
Kód: 0703-065

RK240
Kód: 0703-066

RK Z211/Z213
Kód: 0703-067/068

RK Z111/113
Kód: 0703-069/070

RK 1S-18S
Kód: 0703-071

RELE modul PU 1
Kód: 0703-073

DOPLŇKY - elektronické doplňky

RELE modul PU 2
Kód: 0703-074

RELE-BOARD RB2
Kód: 0703-075

Relé 12V na 230V
Kód: 1309-001

Relé 12V na 230V TIMEBOX BIPOLAR
Kód: 0703-076

SVORKOVNICE AUX
Kód: 0703-059

Modul odbočení BATT-GSM
Kód: 1205-020

TRANSIL (20V)
Kód: 0703-077

TRISIL (tel.)
Kód: 0703-078

320S
Kód: 0703-079

Servisní kabel
Kód: 0703-080

SVORKOVNICE POLYMER 8x0,3A 
Kód: 1110-058

SVORKOVNICE POJISTKA 8x0,5A 
Kód: 1110-061

PS-DIN-13V2A2Ah ..........................Kód: 1410-081
PS-DIN-13V2A18Ah .......................Kód: 1206-022
PS-DIN-13V3A18Ah .......................Kód: 1206-036
PS-DIN-13V5A18Ah .......................Kód: 1206-023

PS-BOX-13V2A7Ah .........................Kód: 1207-024
PS-BOX-13V2A7Ah+OUT ...........Kód: 1309-003
PS-BOX-13V3A18Ah ......................Kód: 1207-031
PS-BOX-13V6A18Ah ......................Kód: 1207-025
PS-BOX-13V6A18Ah+OUT.........Kód: 1309-004
PS-BOX-13V6A40Ah ......................Kód: 1207-026
PS-BOX-13V10A40Ah ...................Kód: 1207-027
PS-BOX-13V10A40Ah+OUT ......Kód: 1309-005
PS-BOX-13V10A65Ah ...................Kód: 1207-028
PS-BOX-26V5A18Ah ......................Kód: 1211-003

DOPLŇKY - zdroje

PS-K68-12V08A
Kód: 1302-013

PS-817
Kód: 0703-089

PS-DIN-13V1A1,3Ah
Kód: 1410-079

DOPLŇKY - trafa

TRAFO kryté 20VA
Kód: 0703-093

TRAFO kryté 40VA
Kód: 0703-094

TRAFO kryté 80VA
Kód: 0703-095

TRAFO OLAST 32V/100VA
Kód: 0904-031

DOPLŇKY - doplňkový sortiment- doplňkový sortiment

Začínáme s EZS
Kód: 0703-154

Provozní kniha EZS
Kód: 0703-152

Nálepka „ALARM“ (negativ/pozitiv)
Kód: 1305-048/0909-009
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KAMERY ACTi
zvýší Vaši bezpečnost

Výrobce nabízí ATRAKTIVNÍ CENOVOU a TECHNOLOGICKOU INOVACI bezpečnostních kamer.

Nabídka výrobků pro různorodé specifikace použití v širokém rozsahu 1MPIX až 12MPIX rozlišení. 

Doplněno možnostmi video analytických nástrojů pro zvýšení výkonu celého  

systému. Samozřejmostí je dálkový přístup a mobilní aplikace.

Pro zlepšení dostupnosti záznamu lze využít i Cloud službu.

VIDEOANALÝZA A ROZPOZNÁNÍ SPZ

VIDEOMANAGEMENT SYSTÉM

SLUŽBA CLOUD

Videoanalýza pro počítání osob a rozpoznání SPZ. 

Jsou k dispozici události v obraze jako je heat mapa, 

překročení linie, chybějící objekt, opuštěný objekt, 

vstup do oblasti a další. Reporty těchto analýz. 

VIDEOANALÝZA

Služba Cloud umožní zákazníkovi redukovat náklady na investici a provoz záznamu NVR. Dále poskytuje jednoduchý a bezpečný přístup k záznamu. Dostupné videoanalytické 
funkce k jednoduchému hledání bezpečnostních incidentů.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.  www.acti.com     cctv@variant.cz     +420 565 659 630

Vyzkoušejte demo na  www.acti.com/cloud

NVR 3 Stolní NVR CMS Klient Bezpečnost POS Reporty Mobil
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CCTV Kamerové systémy
• ANALOGOVÉ KAMERY - standardní barevné BOX, venkovní kompaktní s IR přísvitem, vnitřní 

a venkovní FIXED DOME, polohovatelné PTZ SPEED DOME, speciální
 - standardní barevné BOX, venkovní kompaktní s IR přísvitem, vnitřní 

ovní FIXED DOME, polohovatelné PTZ SPEED DOME, speciální
 - standardní barevné BOX, venkovní kompaktní s IR přísvitem, vnitřní 

• ANALOGOVÉ ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - DVR a příslušenství, monitory LCD, převodníky TP, 
převodníky optika, přenos a distribuce signálu, přepěťové ochrany

- DVR a příslušenství, monitory LCD, převodníky TP, 
převodníky optika, přenos a distribuce signálu, přepěťové ochrany

- DVR a příslušenství, monitory LCD, převodníky TP, 

• AHD KAMERY - venkovní s IR přísvitem, vnitřní a venkovní FIXED DOME

• AHD ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - DVR, přenos a distribuce signálu

• HD-SDI KAMERY - box, kompaktní s IR přísvitem, vnitřní a venkovní DOME, speciální, zá-
znam, přenos a distribuce signálu

 - box, kompaktní s IR přísvitem, vnitřní a venkovní DOME, speciální, zá
znam, přenos a distribuce signálu

 - box, kompaktní s IR přísvitem, vnitřní a venkovní DOME, speciální, zá

• IP KAMERY - standardní CUBE a BOX, BULLET kompaktní s IR LED, vnitřní a venkovní FIXED 
DOME, panoramatické a FISHEYE, polohovatelné PTZ SPEED DOME, videoservery a dekodéry, 

 - standardní CUBE a BOX, BULLET kompaktní s IR LED, vnitřní a venkovní FIXED 
DOME, panoramatické a FISHEYE, polohovatelné PTZ SPEED DOME, videoservery a dekodéry, 

 - standardní CUBE a BOX, BULLET kompaktní s IR LED, vnitřní a venkovní FIXED 

Wi-Fi, speciální
DOME, panoramatické a FISHEYE, polohovatelné PTZ SPEED DOME, videoservery a dekodéry, 
Wi-Fi, speciální
DOME, panoramatické a FISHEYE, polohovatelné PTZ SPEED DOME, videoservery a dekodéry, 

• IP ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - HW - NVR, SW, switche, PoE, převodníky optika

• DOPLŇKY - objektivy board mount, objektivy varifokální 1/3, CS, IR přísvity venkovní, ven-
kovní kryty pro kamery, konzoly a držáky pro kamery, makety kamer, doplňkové zdroje, vo

- objektivy board mount, objektivy varifokální 1/3, CS, IR přísvity venkovní, ven
kovní kryty pro kamery, konzoly a držáky pro kamery, makety kamer, doplňkové zdroje, vo

- objektivy board mount, objektivy varifokální 1/3, CS, IR přísvity venkovní, ven
-

diče, konektory, ostatní, propojovací kabely
kovní kryty pro kamery, konzoly a držáky pro kamery, makety kamer, doplňkové zdroje, vo
diče, konektory, ostatní, propojovací kabely
kovní kryty pro kamery, konzoly a držáky pro kamery, makety kamer, doplňkové zdroje, vo
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ANALOGOVÉ KAMERY - standardní barevné BOX

MDC4220CTD
Kód: 1007-015

MDC4220CTD + HF-0358AE
Kód: 1110-012

ANALOGOVÉ KAMERY - venkovní kompaktní s IR přísvitem

TCB6080F-24
Kód: 1507-026

TCB6080FTD-36
Kód: 1507-027

TC-PRO 8772 IRVF
Kód: 1501-021

ANALOGOVÉ KAMERY - vnitřní a venkovní FIXED DOME

TCD5800 IR
Kód: 1507-024

TCD5800 IRVF
Kód: 1507-025

GL-225 - černá
Kód: 1407-023

GL-227 - stříbrná
Kód: 0811-013

ANALOGOVÉ KAMERY - polohovatelné PTZ SPEED DOME

MDS-1220
Kód: 1410-002

MDS-1220 WTX-1200A
Kód: 1001-001

ANALOGOVÉ KAMERY - speciální kamery

VCQ2-242H
Kód: 1307-023

OSD-JOY
Kód: 1009-095

VCH-P242H-A
Kód: 1508-016

VCE-P242H
Kód: 1405-026

VCL-F442H-DV 
Kód: 1307-024

VCL-F442H-WX
Kód: 1404-015

ANALOGOVÉ ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - DVR a příslušenství

NV-5000NV-5000
Kód: 1007-016

NVEX-5000
Kód: 1007-024

VDR4200
Kód: 1507-022

VDR8200
Kód: 1507-023

EH1600L
Kód: 1211-026

LH800L
Kód: 1303-016

EH6216H+
Kód: 1403-032

Čidlo IR
Kód: 1109-078

Audio+I/O AVER
Kód: 1209-003

IO BOX AVER
Kód: 1202-028

HDD 500 GB SATA, 24/7
Kód: 0812-020

HDD 1/2 TB GB SATA, 24/7
Kód: 0904-030/1005-011

ANALOGOVÉ ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - monitory LCD

Monitor PC 17
Kód: 0912-001

Monitor PC 19
Kód: 1002-025

Monitor PC 24 HDMIMonitor PC 24 HDMI
Kód: 1410-085

Monitor MDM-19
Kód: 0812-002

ANALOGOVÉ ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - převodníky TP

PTP-101CLX
Kód: 1009-106

PTP-101CK
Kód: 1104-012

PTP-101MPT
Kód: 1009-107

PTP-414
Kód: 1109-085

PTP-118
Kód: 1109-086

ATP-112 T
Kód: 1109-083

ATP-112 R
Kód: 1109-084

ATP-101LB T
Kód: 1009-104

ATP-101LB R
Kód: 1009-062



Kamerové Systémy

www.variant.cz

CC
TV

29

ANALOGOVÉ ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - převodníky optika

VFG-101LB T-M8
Kód: 1103-036
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VFG-101LB R-M8
Kód: 1103-037

SFG-1601WDM8W T
Kód: 1009-101

SFG-1601WDM8W R
Kód: 1009-102

DFG-3
Kód: 1009-103

ANALOGOVÉ ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - přenos a distribuce signálu

RVP-102P
Kód: 1010-001

ZVK-102ED
Kód: 1103-016

ZVK-102EDRVA-102LB
Kód: 1010-002

ITV-101M
Kód: 1010-005

AVM-138
Kód: 1009-108

BNC-to-VGABNC-to-VGA
Kód: 1105-055

QUAD4QUAD4
Kód: 1112-083

ANALOGOVÉ ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - přepěťové ochrany

LPV-101WV
Kód: 1106-090

2LPV-101WV 2LPV-101WV 
Kód: 1105-027

LPV-202WUVLPV-202WUV
Kód: 1010-004

LPV-101WUBLPV-101WUB
Kód: 1106-091

4LPV-101WUB4LPV-101WUB
Kód: 1106-092

AHD KAMERY - venkovní kompaktní s IR přísvitem

VCA6720
Kód: 1507-019

VCA6750 VF
Kód: 1507-020

AHD KAMERY - vnitřní a venkovní FIXED DOME

VCA5700 IR
Kód: 1507-021

VCA5700 IRVF
Kód: 1506-015

AHD ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - DVR

ADR4200/ADR8200
Kód: 1507-017/018

AHD ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - přenos a distribuce 

PTA-101CK
Kód: 1507-030

OSD-OC
Kód: 1508-001

ITA-101K
Kód: 1506-024

HD-SDI KAMERY - box

C1080BM
Kód: 1211-030

HD-SDI KAMERY - venkovní kompaktní s IR přísvitem

MDC-H6290VTD-20
Kód: 1303-021

D1080BL-IR48
Kód: 1410-075

C1080BL-IR48-AF 
Kód: 1303-017

HD-SDI KAMERY - vnitřní a venkovní DOME

VCD5-V910DM-IRVCD5-V910DM-IR
Kód: 1405-028

MDC-H9290VTD-24MDC-H9290VTD-24MDC-H9290VTD-24MDC-H9290VTD-24
Kód: 1304-006

C1080VD-AFC1080VD-AF
Kód: 1303-019

HD-SDI KAMERY - speciální

VCQ-P302DMVCQ-P302DM
Kód: 1405-029

VCL-F402DM-WX
Kód: 1405-030

HD-SDI KAMERY - záznam

HDC400F
Kód: 1401-010

HSC801F-D
Kód: 1410-033

HD-SDI KAMERY - záznam

HSC1601F-D
Kód: 1410-034

HDC801F-PD
Kód: 1411-084

HD1600F-PDR
Kód: 1411-085

HD-SDI KAMERY - přenos a distribuce signálu

RP102
Kód: 1211-063

SDI2HDMI
Kód: 1211-064

HDMI2SDI
Kód: 1211-065

SD2HD
Kód: 1304-034
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VCA6750 VF  - venkovní, 720p, D/N, 2,8-12 mm, IR 40 m  kód: 1507-020 VCA5700 IRVF - venkovní, 720p, D/N, 2,8-12 mm, IR 30 m kód: 1506-015

ZAJÍMAVÉ PRODUKTY V SORTIMENTU CCTV - AHD technologie

ZA
JÍ

M
AV

É 
PR

OD
UK

TY
 V

 S
OR

TI
M

EN
TU

  C
CT

V 
-  

AH
D 

te
ch

no
lo

gi
e

Venkovní kompaktní kamera s varifokálním objektivem nastavitelným zvenku, me-
chanickým IR filtrem a IR přísvitem. OSD menu kamery je nastavitelné přes OSD-OC 
ovladač po koaxiálním kabelu. Přívodní kabely procházejí středem držáku. Ka-
mera má krytí IP66.

Parametry kamery:
• AHD kompaktní kamera
• rozlišení 1280 x 720 px (720p/1 Mpix)
• minimální osvětlení 0,03/0,001/0 lux (IR zapnuto)
• objektiv varifokální, f = 2,8 - 12 mm
• nastavitelné funkce AWB, AGC, BLC, D-WDR, 3DNR, Sense-up
• kovový kryt, IP66

průměr 85 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 85 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 85 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 85 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 85 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 85 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 85 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 85 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 85 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 85 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 85 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 85 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° C

Technologie AHD nabízí „Megapixelový analog“. AHD je jeden ze standardů AHD/TVI/CVI. AHD je standardem sdružení nezávislých výrobců, 
technologie je plně nezávislá na výrobci (Hikvision, Dahua). Architektura systému AHD i postup instalace je stejný jako u analogové tech-
nologie CCTV, přenos signálu probíhá po koaxiálním kabelu, k dispozici jsou i převodníky na UTP. Technologie lze tak použít na stávající kabeláž.

Přenášený signál z kamery je již v digitálním formátu. Nabízené rekordéry umožňují nahrávat i analogové kamery (D1 a 960H). Pro zavedení 
AHD technologie nabízíme verze 720p, s atraktivní cenou. Prakticky se cena nabízených kamer i DVR rekordérů neliší od klasické analogové 
technologie.

Technologickou výhodu, kterou naším řešením nabídneme je funkce UTC. Všechny naše nabízené kamery AHD umožňují vyvolat a nastavovat 
OSD menu vzdáleně pomocí elektronického ovladače po koaxiálním kabelu, bez nutnosti otevírat samotnou kameru. 

Modulace, typ přenosu
Analog CVBS (PAL) AHD HD-SDI

analog analog digital

Rozlišení 720 x 756 (D1)/960 x 576 (960H) 1 Mpix / 2 Mpix 2 Mpix

Dosah koax RG59
500 m 300 m 1080p 150m 1080p

500 m 720p

Dosah UTP s baluny
300 m pasivní balun 200 m 1080p 30 m/speciální HD-SDI balun

1500 m aktivní balun 250 - 700 m 720p

Rozšířená kompatibilita DVR - PAL / IP kamery -

Rozšířená kompatibilita kamery - kameru lze přepnout do PAL většina kamer obsahuje
duální výstup PAL

AHD
technologie

 - venkovní, 720p, D/N, 2,8-12 mm, IR 40 m 

Venkovní antivandal dome kamera s mechanickým IR filtrem, varifokálním ob-
jektivem a IR přísvitem. OSD menu kamery je nastavitelné přes OSD-OC ovladač 
po koaxiálním kabelu. Kamera je otočná ve všech třech osách.

Parametry kamery:
• AHD antivandal dome kamera
• rozlišení 1280 x 720 px (720p/1 Mpix)
• minimální osvětlení 0,03/0,001/0 lux (IR zapnuto)
• objektiv varifokální, f = 2,8 - 12 mm
• nastavitelné funkce AWB, AGC, BLC, D-WDR, 3DNR, Sense-up
• kovový kryt, IP66, antivandal

průměr 120 x v 83 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 120 x v 83 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 120 x v 83 mm venkovní: -20 až 55° C

OSD-OC - ovladač OSD menu po koaxiálním kabelu kód: 1508-001

Ovládací joystik OSD menu po koaxiálním kabelu, slouží ke změně nastavení OSD 
menu analogové HD kamery.

Parametry zařízení:
• ovladač OSD menu AHD kamery
• konektor BNC průchozí
• napájení 2 x AAA baterie
• celková délka s kabelem 97 cm
• plastové provedení
• barva bílá

š 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 55 x v 10 x h 120 mm vnitřní: 0 až 50° C

ADR4200 - 4CH hybrid, H.264, 100f ps/720p, 1 x SATA kód: 1507-017

Analogové HD hybridní čtyřkanálové DVR se záznamem v rozlišení až 720p, HDMI 
a VGA výstup na monitor, český jazyk, ovládání pomocí dálkového ovladače nebo 
USB myši. Vzdálený přístup přes Internet Explorer, mobilní aplikaci i CMS software 
na živý obraz i záznam. Maximální kapacita disku 4 TB. 

Parametry zařízení:
• hybridní analogové HD DVR (AHD)
• vstup video 4 x BNC (analog HD/analog)
• maximální rozlišení 1280 x 720 px (720p/1 Mpix)
• záznamová rychlost 100 sn/s při rozlišení 720p
• ukládání záznamu H.264/max. 1 x SATA HDD (až 4 TB)ukládání záznamu H.264/max. 1 x SATA HDD (až 4 TB)ukládání záznamu H.264/max. 1 x SAT

š 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° Cš 255 x v 44 x h 263 mm vnitřní: 0 až 40° C

- ovladač OSD menu po koaxiálním kabelu- ovladač OSD menu po koaxiálním kabelu
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ZAJÍMAVÉ PRODUKTY V SORTIMENTU CCTV - analogová technologie
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TC-Pro 8772 IRVF  - CCD 700TVL,  2,8-12 mm, IR50 m  kód: 1501-021 TCD5800 IR - 800TVL, 3,6 mm, IR 20 m kód: 1507-024

Venkovní kompaktní analogová kamera s IR přísvitem do 50 m a s varifokálním 
objektivem nastavitelným zvenku. Kamera pracuje v režimu den/noc (mecha-
nický IR filtr, 72 IR LED). OSD menu pro pokročilé nastavení. Je opatřena krytem 
zajišťujícím stupeň krytí IP66. Přívodní kabely procházejí středem držáku.

Parametry kamery:
• analogová kompaktní kamera
• rozlišení 700 TV řádků
• minimální osvětlení 0,5/0,05/0,0001 lux (IR zapnuto)
• objektiv varifokální, f = 2,8 - 12 mm
• nastavitelné funkce AWB, AGC, BLC, HSBLC, 3D DNR-WDR, Sense-up
• kovový kryt, IP66

průměr 93 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 93 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° Cprůměr 93 x v 240 mm venkovní: -20 až 55° C

Venkovní malá antivandal dome kamera den/noc, vhodná pro instalace do byto-
vých domů, má nastavení ve třech osách, pevný objektiv a IR přísvit. 

Parametry kamery:
• analogová dome kamera
• rozlišení 700 TV řádků
• minimální osvětlení 0,5/0 lux (IR zapnuto)
• objektiv fixní, f = 3,6 mm
• nastavitelné funkce AWB, AGC, BLC, DNR, Sense-up
• kovový kryt, IP66

průměr 94 x v 80 mm venkovní: -20 až 55° C

D1080BL-IR48  - HD-SDI, D/N ICR, 2,8-11 mm, IR 50 m kód: 1410-075

VCQ2-242H - CCD 700TVL, D/N, 4,3 mm, WDR, Sense-Up kód: 1307-023

Venkovní kompaktní HD-SDI kamera s Full HD rozlišením, varifokálním objektivem, 
automatickou clonou, IR přísvitem a možností nastavení funkcí OSD přes koaxiální 
kabel nebo RS-485 z DVR. Technologie HD-SDI kombinuje to nejlepší z analogových 
a IP kamerových systémů. 

Parametry kamery:
• HD-SDI kompaktní kamera
• rozlišení 1920 x 1080 px (Full HD)
• minimální osvětlení 0,2/0,0005 lux (IR zapnuto)
• objektiv varifokální, f = 2,8 - 11 mm
• nastavitelné funkce WDR, DSS, DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
• kovový kryt, IP66

průměr 87 x v 254 mm venkovní: -20 až 55° C

Miniaturní barevná analogová kamera pro skrytou vnitřní montáž. Režim den/noc 
při vysokém rozlišení 700TVL, díky funkci Sense - Up v nočním režimu dosahuje 
vynikající citlivosti až 0,0002 lux. Má pokročilé nastavení OSD ovládané jen s doplň-
kem OSD-JOY, WDR, DNR a kompenzaci protisvětla HLM.

Parametry kamery:
• analogová mini kamera (25 x 25 mm)
• rozlišení 700 TV řádků
• minimální osvětlení 0,0002 lux
• objektiv fixní, f = 4,3 mm
• nastavitelné funkce AGC, AWB, HSBLC, D-WDR, 3DNR, Sense-up
• kovový kryt

š 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 25 x v 25 x h 18 mm vnitřní: 0 až 50° C

EH1600L  - 16CH, H.264, 100 sn/D1, 3xSATA, eSATA kód: 1211-026

HSC1601F-D - hybrid.HD-SDI/DVR, 16CH, 400 sn., 2x SATA kód: 1410-034

Hybridní šestnáctikanálové HD-SDI (Full HD) / analog (960H) DVR od renomova-
ného výrobce Webgate. Vzdálený přístup přes Internet Explorer, Chrome, Mozzila, 
Safari a mobilní aplikace nebo příslušný Central Control software na živý obraz i zá-
znam. Podpora POS/ATM zobrazení textu v záznamu. Aktivní zesilovač vstupního 
signálu. Maximální kapacita záznamu 32 TB.

Parametry zařízení:
• hybridní HD-SDI/analog DVR
• vstup video 16 x BNC
• maximální rozlišení 1920 x 1080 px (Full HD)
• záznamová rychlost 400 sn/s při rozlišení 1920 x 1080 px
• ukládání záznamu H.264/2 x SATA HDD (až 8 TB)ukládání záznamu H.264/2 x SATA HDD (až 8 TB)ukládání záznamu H.264/2 x SA

š 350 x v 88 x h 393 mm vnitřní: 0 až 40° C

š 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° Cš 350 x v 88 x h 413 mm vnitřní: 0 až 50° C

Šestnáctikanálové analogové DVR od renomovaného výrobce Webgate s jednodu-
chým způsobem lokálního ovládání pomocí USB myši nebo dálkového ovladače. 
Vzdálený přístup přes Internet Explorer, Java a mobilní aplikace nebo příslušný 
CMS software na živý obraz i záznam. Podpora POS/ATM zobrazení textu v záznamu.

Parametry zařízení:
• analogové DVR 
• vstup video 16 x BNC 
• maximální rozlišení 704 x 576 px (D1)
• záznamová rychlost 100 sn/s při rozlišení D1/400 sn/s při CIF
• ukládání záznamu H.264/3 x SATA HDD (až 8 TB)ukládání záznamu H.264/3 x SATA HDD (až 8 TB)ukládání záznamu H.264/3 x SAT

ZAJÍMAVÉ PRODUKTY V SORTIMENTU CCTV - HD-SDI technologie
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IP KAMERY - standardní CUBE a BOX

D12
Kód: 1402-030

E12A
Kód: 1310-003

E15
Kód: 1503-055

E21FA/22FA
Kód: 1304-041/42

E270
Kód: 1410-007

E271
Kód: 1402-034

VB-M700F/H710F
Kód: 1112-003/1210-045

VB-S900F
Kód: 1403-026

IP KAMERY - BULLET - kompaktní s IR LED

D31/D32
Kód: 1401-013/014

E32A
Kód: 1410-009

E38
Kód: 1509-001

D42A/E42B/E43B
Kód: 1402-008/015/1310-004

E48
Kód: 1503-057

B47/B41/B410
Kód: 1402-032/033/1502-003

IP KAMERY - vnitřní a venkovní FIXED DOME

E92/E97
Kód: 1304-044/1312-009

VB-M640VE
Kód: 1510-002

D55
Kód: 1402-013

D65A
Kód: 1402-014

D72A
Kód: 1402-009

E72/E82A/E77
Kód: 1308-005/007/1503-056

E924/926
Kód: 1503-059/060

VB-S800D
Kód: 1403-025

VB-H610DVB-H610D
Kód: 1210-047

VB-H610VE
Kód: 1210-046

VB-H610VE

IP KAMERY - panoramatické a FISHEYE

E96
Kód: 1312-010

E921
Kód: 1410-008

B55
Kód: 1312-008

I51
Kód: 1406-019

I71
Kód: 1411-090

IP KAMERY - polohovatelné PTZ SPEED DOME

B97/96
Kód: 1412-002/1312-007

I94
Kód: 1402-017

I96/I910/I97
Kód: 1312-006/1502-002/ 1509-022

VB-S31D/VB-S30D
Kód: 1403-024/023

VB-H41B černá/bílá
Kód: 1210-049/048

VB-R10VE 
Kód: 1510-003

IP KAMERY - videoservery

TCD-2100
Kód: 1403-031

ECD-1000
Kód: 1406-007

 - videoservery - videoservery IP KAMERY - WiFi

DWRT-600N
Kód: 1106-077

WAP-350N
Kód: 1108-008

GEM4
Kód: 1106-084

WFB-100Ae
Kód: 1108-007

WOB-100Ae/100Ap
Kód: 1108-021/1106-073

IP KAMERY - speciální kamery

PH-100Ah Kit
Kód: 1407-034
PH-100Ah Kit PH-100Ah 100

Kód: 1407-035
PH EX-5M

Kód: 1407-036
Q113

Kód: 1505-015

VB-M741LE
Kód: 1510-001

I98
Kód: 1509-023
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ENR-110/120/130
Kód: 1402-005/ 1406-031/032

ENR-110/120/130 VS-2004L
Kód: 1112-084

VS-2004L DS-2009/2012/2016/2020DS-2009/2012/2016/2020
Kód: 1207-001/1307-017/018/1407-044

DS-2109 Pro
Kód: 1407-045

VS-2204/2208/2212 Pro+VS-2204/2208/2212 Pro+
Kód: 1507-007/008/1504-023

VS-4116 Pro+
Kód: 1306-016

VS-6120 Pro+VS-6120 Pro+
Kód: 1306-017

VS-8124/8132/8140/8148U-RP Pro+VS-8124/8132/8140/8148U-RP Pro+
Kód: 1309-015/1307-007/1212-034/1406-024

VS-12140/12148/12156/12164U-RP Pro+
Kód: 1406-025/026/027/028

EH6212H+
Kód: 1403-032

IP ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - switche, PoE

PoE injektor 1
Kód: 0904-027

PoE Splitter 12V
Kód: 1112-095

POE3OU
Kód: 1106-083

PoE SWITCH 5/4
Kód: 1110-027

PoE SWITCH 24G/24 MNG+
Kód: 1509-015

OBJ 2,4 Mpix ............................Kód: 0912-006
OBJ 3,7 Mpix ............................Kód: 1307-026
OBJ 4,3 Mpix ............................Kód: 1307-027
OBJ 6,0 Mpix ............................Kód: 1307-028
HF-1220B ...................................Kód: 0810-007
HF-03620FBIR ........................Kód: 1107-010
HF-0620FBIR ...........................Kód: 1107-009
HF-0820FBIR ...........................Kód: 1107-011
HF-1220FBIR ...........................Kód: 1107-012
HF-1620FBIR ...........................Kód: 1107-014

IP ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM - převodníky optiky

PoE K-202T/K-202C10/K-212RF
Kód: 1504-014/015/016

APK-M363A/M363B-10
Kód: 1012-001/002

DOPLŇKY - objektivy board mount
HF-0358AE .................................Kód: 1107-028
HF-0616A ....................................Kód: 0810-010
HF-0358AIR ...............................Kód: 0810-011
HF-02812AIR .............................Kód: 0810-012
HF-0550AIR ...............................Kód: 0810-013
HF-0922M ....................................Kód: 0810-014
HF-0660MMP ............................Kód: 1010-037
HF-02812AMPIR  ...................Kód: 1403-010
HF-0358AMP  ...........................Kód: 1010-033
HF-0550AMPIR........................Kód: 1403-011

DOPLŇKY - objektivy varifokální 1/3, CS

Čelo IR ..............................Kód: 0906-045
IR-30...................................Kód: 1002-019
IR-60...................................Kód: 1002-020
IR-90...................................Kód: 1506-028
IRH-60L ...........................Kód: 1310-005
IRH-60H ...........................Kód: 1310-014
IRH-30L ...........................Kód: 1310-006
IRH-30H ...........................Kód: 1310-015
IRH-10L ...........................Kód: 1402-019
IRH-10H ...........................Kód: 1402-020

DOPLŇKY - IR přísvity venkovní

IRH-60H
IRH-30L
IRH-30H
IRH-10L
IRH-10H

GL-606H .............................. Kód: 0811-001
GL-606HB ........................... Kód: 0811-002
GL-618H .............................. Kód: 0811-005
GL-618HB ........................... Kód: 0811-006
GL-624H .............................. Kód: 1407-009
PS-AWZ521 ....................... Kód: 0901-105

DOPLŇKY - venkovní kryty pro kamery

GL-618HB
GL-624H
PS-AWZ521

GL-618HBGL-618HB
GL-624H
PS-AWZ521

GL-606H
GL-606HB
GL-618H

DOPLŇKY - konzoly a držáky pro kamery
GL-201 .....................Kód: 0811-007
GL-229 .....................Kód: 0811-008
GL-224C ..................Kód: 0811-010
GL-224D .................Kód: 1207-019
GL-210 .....................Kód: 0906-026
GL-205N .................Kód: 1407-026
GL-228 .....................Kód: 1207-018
GL-208 .....................Kód: 0811-011
GL-218A .................Kód: 0811-012
GL-225 .....................Kód: 1407-023

GL-210
GL-205N
GL-228
GL-208
GL-218A
GL-225

PoE SWITCH 8/4PoE SWITCH 8/4 ................................................... Kód: 0904-028
PoE SWITCH 8G/4PoE SWITCH 8G/4 ............................................... Kód: 1111-007
PoE SWITCH 8/8PoE SWITCH 8/8 ................................................... Kód: 1110-028
PoE SWITCH 8G/8PoE SWITCH 8G/8 ............................................... Kód: 1504-017
PoE SWITCH 8/8+2 MNGPoE SWITCH 8/8+2 MNG ............................... Kód: 0904-029
PoE SWITCH 16/16PoE SWITCH 16/16 ............................................. Kód: 1208-005
PoE SWITCH 16G/16 .......................................... Kód: 1509-014
PoE SWITCH 24/24+2 MNG .......................... Kód: 1110-026

MAKETA BOX ...............Kód: 0906-013
MAKETA FD ..................Kód: 0906-014
MAKETA FDA ...............Kód: 0906-028
MAKETA KRYTMAKETA KRYTMAKETA KR  ............Kód: 0906-029
MAKETA OBJ ...............Kód: 0906-030

DOPLŇKY - makety kamer

MAKETA OBJ

DOPLŇKY - doplňkové zdroje
PS-12V/0,5A ..................................Kód: 1105-039
PS-DIN-13V2A18Ah ................Kód: 1206-022
PS-DIN-13V3A18Ah ................Kód: 1206-036
PS-DIN-13V5A18Ah ................Kód: 1206-023
PS-DT/12V/1A ..............................Kód: 0703-091
PS-DT/12V/3A ..............................Kód: 1105-040
PS-DT/12V/5A ..............................Kód: 1410-035
PS-ZS-50/12 .................................Kód: 1005-012
PS-ZS-100/12 ...............................Kód: 1005-013
PS-AWZ 521 ..................................Kód: 0901-105

PS-DT/12V/1A
PS-DT/12V/3A
PS-DT/12V/5A
PS-ZS-50/12
PS-ZS-100/12
PS-AWZ 521

PS-AWZ 250 .............................Kód: 0901-106
PS-BOX-12V5A5x1A...........Kód: 1304-030
PS-BOX-12V5A9x0,5A ......Kód: 1304-031
PS-BOX-12V8A8x1A...........Kód: 1304-032
PS-BOX-13V3A18Ah ..........Kód: 1207-031
PS-BOX-13V6A18Ah ..........Kód: 1207-025
PS-BOX-13V6A40Ah ..........Kód: 1207-026
PS-BOX-13V10A40Ah .......Kód: 1207-027
PS-BOX-13V10A65Ah .......Kód: 1207-028
PS-ACTi 12V/1,5A .................Kód: 1202-002

COAX 3C2V/100 ..............................................Kód: 0901-101
COAX 3C2V/300 ..............................................Kód: 0901-102
COAX RG-59/100 ............................................. Kód: 0704-07
COAX RG-59/300 ...........................................Kód: 0704-018
COAX RG-59/100 OUTDOOR .................Kód: 1206-044
COAX RG-59/100 LSZH ............................Kód: 1206-045
COAX RG-59/100 + 4x0,5mm ..............Kód: 1208-008
COAX RG-6U/100 ..........................................Kód: 0901-103
COAX RG-6U/300 ..........................................Kód: 0901-104
COAX RG-6U/100 OUTDOOR  ...............Kód: 1206-047
COAX RG-6U/300 OUTDOOR  ...............Kód: 1208-007

DOPLŇKY - vodiče, konektory, propojovací kabely, ostatní

COAX 3C2V/100
COAX 3C2V/300

BNC konektory
BNC spojky

BNC redukce
konektory a příslušenství

propojovací kabely
rozdělovací kabely

tester CCTV rozvodů
nálepky CCTV

Kód: podrobnosti web/ceník

Kód: 1309-015/1307-007/1212-034/1406-024
INR-330

Kód: 1508-024
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E270  - box, 10 Mpix, D/N ICR, 3,6 mm, WDR  kód: 1410-007

Box IP kamera se všemi základními prvky pro dosažení nejlepšího obrazu v denních 
i nočních podmínkách. Mechanický IR filtr, automaticky řízená clona, funkce DNR 
a WDR (70 dB) pro vyšší kvalitu obrazu. Rozlišení 10 Mpix (3648 x 2736 px). Součástí 
je objektiv 3,6 mm (úhel 101.4°)

Parametry kamery:
• IP box kamera
• rozlišení 3648 x 2736 px (10 Mpix)
• minimální osvětlení 0,1/0,05 lux 
• objektiv fixní, f = 3,6 mm
• nastavitelné funkce AGC, BLC, WDR, DNR, ABW, FL
• kovový kryt

š 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 67 x v 55 x h 130 mm vnitřní: -10 až 50° C

E42B  - venkovní, 3 Mpix, D/N ICR, 2,8-12 mm, IR 30 m kód: 1402-015 B41 - venkovní, 5 Mpix, D/N ICR, 12 x zoom, IR 40 m kód: 1402-033

Venkovní kompaktní IP kamera s varifokálním objektivem a IR přísvitem. Dual stre-
aming, 3 Mpix rozlišení (2048 x 1536 px) s frekvencí 15 sn/s. Funkce WDR, DNR 
pro vyšší kvalitu obrazu v náročných světelných podmínkách.

Parametry kamery:
• IP kompaktní kamera
• rozlišení 2048 x 1536 px (3 Mpix)
• minimální osvětlení 0,1/0 lux  při IR zapnuto
• objektiv varifokální, f = 2,8 - 12 mm
• nastavitelné funkce WDR, DNR, AGC, AWB, BLC, FL
• kovový kryt, IP68

průměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° C

Profesionální venkovní kompaktní IP kamera v antivandal provedení s 5 Mpix roz-
lišením 5 Mpix (2592 x 1944 px), 12-násobným optickým transfokátorem a adaptiv-
ním IR přísvitem do 40 m. Funkce WDR, PoE napájení. 

Parametry kamery:
• IP kompaktní zoom kamera
• rozlišení 2592 x 1944 px (5 Mpix) 
• minimální osvětlení 0,1/0 lux při IR zapnuto
• objektiv varifokální, f = 5,2 - 62,4 mm
• nastavitelné funkce AGC, AWB, FL, DNR, WDR, Exp.
• kovový kryt, IP66

průměr 122 x v 240 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 122 x v 240 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 122 x v 240 mm venkovní: -40 až 50° C

VB-M741LE  - venkovní, 1,3 Mpix, 2,5-6 mm,SSC,IR 30 mm  kód: 1510-001 D65A - vnitřní, 3 Mpix, D/N ICR, 2,8-12 mm, IR 30 m kód: 1402-014

Venkovní kompaktní IP kamera s varifokálním objektivem a unikátními vlastnost-
mi. Při nejširším úhlu záběru 113,4° minimalizuje efekt zaoblených rohů (tzv. rybího 
oka) a také umožňuje jeho vzdálené nastavování přes síť Ethernet, což přináší vý-
hody snadné instalace z monitoru klienta. Venkovní provedení s IR přísvitem, až 30 sn/s 
při rozlišení 1,3 Mpix (1280 x 960 px), antivandal provedení.

Parametry kamery:
• IP kompaktní kamera
• rozlišení 1280 x 960 px (1,3 Mpix)
• minimální osvětlení 0,02/0 lux  při IR zapnuto
• objektiv varifokální, f = 2,55 - 6,15 mm
• nastavitelné funkce SSC, AWB, AF, AGC, BLC, Exp.
• kovový kryt, IP66

š 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° C

Vnitřní IP antivandal dome kamera vybavená varifokálním objektivem, mechanic-
kým IR filtrem a přísvitem. 3 Mpix rozlišení  (2048 x 1536) s frekvencí 15 snímků/s. 
Digitální redukce šumu, napájení PoE, 3 osy.

Parametry kamery:
• IP dome antivandal kamera
• rozlišení 2048 x 1536 px (3 Mpix) 
• minimální osvětlení 0,1/0 lux  při IR zapnuto
• objektiv varifokální, f = 2,8 - 12 mm
• nastavitelné funkce AGC, AWB, BLC, FL, DNR
• plastový kryt

průměr 146 x v 114 mm vnitřní: -10 až 50° Cprůměr 146 x v 114 mm vnitřní: -10 až 50° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° Cš 111 x v 102 x h 214 mm venkovní: -50 až 55° C

D32 - venkovní, 3 Mpix, D/N ICR, 4,2 mm, IR 20 m kód: 1401-014

Venkovní kompaktní IP kamera s fixním objektivem a adaptivním IR přísvitem 
do 20 m. Volitelná komprese H.264/MJPEG, dual streaming, 3 Mpix rozlišení (2048 x 1536) 
s frekvencí 30 snímků/s.

Parametry kamery:
• IP kompaktní kamera
• rozlišení 2048 x 1536 px (3 Mpix) 
• minimální osvětlení 0,1/0 lux  při IR zapnuto
• objektiv fixní, f = 4,2 mm
• nastavitelné funkce AGC, AWB, FL, DNR, BLC
• kovový kryt, IP66

průměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 176 mm venkovní: -40 až 50° C

průměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° Cprůměr 77 x v 218 mm venkovní: -40 až 50° C
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yZAJÍMAVÉ PRODUKTY V SORTIMENTU CCTV - IP kamery

E82A  - venkovní, 3 Mpix, D/N ICR, 2,8-12 mm, IR 30 m kód: 1308-007

Venkovní IP antivandal dome kamera vybavená varifokálním objektivem, mecha-
nickým IR filtrem a přísvitem do 30 m. Volitelná komprese H.264/MJPEG, dual 
streaming, 3 Mpix rozlišení (2048 x 1536) s frekvencí 15 snímků/s doplněné o funkci 
WDR zajišťující lepší kvalitu obrazu. Napájení pouze přes PoE, krytí IP67.

Parametry kamery:
• IP antivandal kamery
• rozlišení 2048 x 1536 px (3 Mpix) 
• minimální osvětlení 0,1/0 lux  při IR zapnuto
• objektiv varifokální, f = 2,8 - 12 mm
• nastavitelné funkce WDR, DNR, AGC, AWB, BLC, FL
• kovový kryt, IP67

průměr 151 x v 117 mm venkovní: -40 až 50° C

Q113 - skrytá, 2 MPIX, WDR,  3,7 mm kód: 1505-015

ACTi webserver modul s mini kamerou určenou ke skryté montáži do vnitřních 
prostor. Mini kamera je tvaru „L“ (22 x 32 x 21 mm) s pinhole objektivem 3,7 mm 
(85°), rozlišení 2 Mpix (1920 x 1080 px) při 30 sn/s., funkce WDR. Délka kabelu mezi 
webserverem a kamerou je 12 m.

Parametry kamery:
• IP skrytá mini kamera
• rozlišení 1920 x 1080 px (Full HD)
• minimální osvětlení 0,1 lux
• objektiv fixní, f = 3,7 mm, 85° 
• nastavitelné funkce WDR, DNR, SLLS, FL
•  kovový kryt

š 22 x v 32 x h 21 mm vnitřní: -10 až 50° C

I98  - venkovní, SD,2 Mpix, SWDR, 33 x zoom, IR 150 m kód: 1509-023

VB-H41B - PTZ, 2,1 Mpix, D/N ICR, 4,7-94 mm, SSC kód: 1210-049

Profesionální Speed Dome kamera s 2 Mpix rozlišením (Full HD), 33 násobným optic-
kým transfokátorem, adaptivním IR přísvitem až do 150 m, mechanickým IR filtrem 
a automatickou clonou. Funkce „Extreme WDR“ (145 dB), ACTi funkce Superior Low Light 
Sensitivity a digitální stabilizace obrazu pro maximální kvalitu obrazu i v těch nejnáročněj-
ších podmínkách. Napájení z přiloženého trafa 24 V~ nebo z High power PoE. Krytí IP66

Parametry kamery:
• IP speed dome kamera s IR přísvitem
• rozlišení 1920 x 1080 px (2 Mpix)
• minimální osvětlení 0,1/0 lux při IR zapnuto
• objektiv f = 4,5 - 148,5 mm
• nastavitelné funkce EWDR, DNR, SLLS, AGC, AWB
• kovový kryt, IP66

průměr 295 x v 506 mm venkovní: -40 až 50° C

PTZ kamera s varifokálním objektivem 20 x zoom, s rozlišením Full HD 2,1 Mpix 
(1920 x 1080 px) při 30 snímků/s. Špičková technologie japonského výrobce 
PTZ kamera s varifokálním objektivem 20 x zoom, s rozlišením Full HD 2,1 Mpix 
(1920 x 1080 px) při 30 snímků/s. Špičková technologie japonského výrobce 
PTZ kamera s varifokálním objektivem 20 x zoom, s rozlišením Full HD 2,1 Mpix 

Canon kombinuje kvalitní transfokátor a vysoce  citlivý CMOS snímač vlastní výroby 
s precizně vypracovanou živou videoanalýzou obrazu i zvuku. Obraz dosahuje toho 
nejlepšího detailu a ostrosti za všech světelných podmínek. 

Parametry kamery:
• IP PTZ kamera
• rozlišení 1920 x 1080 px (2,1 Mpix) 
• minimální osvětlení 0,4/0,02 lux 
• objektiv f = 4,7 - 94 mm
• nastavitelné funkce AWB, SSC, Exp.
• kovový a plastový kryt

průměr 132 x v 155 mm vnitřní: 0 až 50° C

- PTZ, 2,1 Mpix, D/N ICR, 4,7-94 mm, SSC- PTZ, 2,1 Mpix, D/N ICR, 4,7-94 mm, SSC

průměr 132 x v 155 mm vnitřní: 0 až 50° C

 - venkovní, 3 Mpix, D/N ICR, 2,8-12 mm, IR 30 m - venkovní, 3 Mpix, D/N ICR, 2,8-12 mm, IR 30 m

průměr 151 x v 117 mm venkovní: -40 až 50° C

 - venkovní, 3 Mpix, D/N ICR, 2,8-12 mm, IR 30 m - venkovní, 3 Mpix, D/N ICR, 2,8-12 mm, IR 30 m E924  - venkovní, 5 Mpix, 2,93 mm, minidome, WDR, IR kód: 1503-059

Venkovní antivandal minidome IP kamera s fixním objektivem a IR přísvitem. Roz-
lišením 5 Mpix (2592 x 1944 px), funkce WDR, DNR zajišťující vyšší kvalitu obrazu, 
adaptivní IR, napájení pouze přes PoE.

Parametry kamery:
• IP antivandal minidome kamery
• rozlišení 2592 x 1944 px (5 Mpix) 
• minimální osvětlení 0,1/0 lux  při IR zapnuto
• objektiv fixní, f = 2,93 mm
• nastavitelné funkce WDR, DNR, AGC, AWB, BLC, FL
• kovový kryt, IP68

průměr 115 x v 70 mm venkovní: -20 až 50° C

VB-S30D - mini PTZ, 2,1 Mpix, 2,25 - 7,88 mm, SSC kód: 1403-023

Vnitřní mini PTZ provedení, varifokální objektiv s 3,5 x zoom, až s rozlišením 
2,1 Mpix (1920 x 1080) při 30 snímků/s. Špičková technologie japonského výrobce 
Vnitřní mini PTZ provedení, varifokální objektiv s 3,5 x zoom, až s rozlišením 
2,1 Mpix (1920 x 1080) při 30 snímků/s. Špičková technologie japonského výrobce 
Vnitřní mini PTZ provedení, varifokální objektiv s 3,5 x zoom, až s rozlišením 

Canon kombinuje kvalitní transfokátor a vysoce  citlivý CMOS snímač vlastní výroby 
s precizně vypracovanou živou videoanalýzou obrazu i zvuku. Obraz dosahuje toho 
nejlepšího detailu a ostrosti za všech světelných podmínek. 

Parametry kamery:
• IP mini PTZ kamera
• rozlišení 1920 x 1080 px (2,1 Mpix) 
• minimální osvětlení 0,025/0,015 lux 
• objektiv f = 2,25 - 7,88 mm
• nastavitelné funkce AWB, SSC, Exp.
• kovový a plastový kryt

průměr 120 x v 54 mm vnitřní: -10 až 50° C
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ROZPOZNÁVÁNÍ SPZ VOZIDEL

Pro rozpoznávání SPZ vozidel nabízí výrobce ACTi soft-
warové řešení ALPR server. Kombinací vhodných 
modelů kamer lze nastavit analýzu rozpoznávání 
SPZ projíždějících vozidel. Rozpoznávání je uzpůso-
beno pro značky používané v několika evropských 
zemích. Značky jsou pak uchovány v databázi včetně 
pořízeného snímku SPZ s časovým údajem pořízení.

Charakteristika:
• analýza až 4 kanálů na licenci
• jednoduchost nastavení analýzy
• vysoká účinnost rozpoznání
• archivace času i snímku SPZ
• vyhledávání v záznamech
• poplachové emailové upozornění

Výrobce ACTi nabízí i další řešení video analytických funkcí pro další bezpeč-
nostní hlediska jako je zcizený objekt, zanechaný předmět, počítání průchodu, 
překročení linie, narušení oblasti, koncentrace osob.

Záznam tohoto řešení lze kombinovat s nahrávacím zařízením ENR ACTi 
pro záznam až 16 kanálů.
•  ENR-110, HW NVR, 4 IP kamer ACTi kamery, 2 x HDD (až 8TB)
•  ENR-120, HW NVR, 9 IP kamer ACTi kamer, 2 x HDD (až 8TB)
•  ENR-130, HW NVR, 16 IP kamer ACTi kamer, 2 x HDD (až 8TB) 

Cloud řešení
Jednoduché řešení pro instalaci neomezeného počtu kamer. Instalace kamer není závislá na souvisejícím záznamovém zařízení. Nutností je však internetová konektivita 
ke službě Cloud, kde jsou pak uchovávány záznamy. Uživatelé pak mohou přistupovat ke záznamu z libovolného místa prostřednictvím počítače, tabletu či chytrého telefonu. 
Výhodou je úspora investice do záznamového zařízení a jeho provozní náklady.

Kamery Cloud Vzdálený přístup

Vyzkoušejte demo na www.acti.com/cloud
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ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ NVR
Produkty záznamových zařízení na bázi linuxového jádra, lokální i vzdálený přístup, CMS software, mobilní klient, rozšíření kapacity (NAS), videoanalýza záznamu, video 
„zeď„ a mnoho dalších vlastností, podpora 4K UHD rozlišení, široká podpora prohlížečů.

Kompatibilita s výrobci IP kamer
Jednotlivé modely najdete na stránkách výrobců. Aktuálně podpora přibližně 100 výrobců kamer a přes 3600 modelů kamer.

Produktová řada DS je vybavena výkonným CPU a poskytuje vysoký výkon zpracování dat IP kamerových systémů až pro 36 kanálů. Pro více serverové zpracování pak až 
144 kanálů. DIGISTOR NVR podporuje lokální monitor v HD kvalitě, vzdálený monitoring, megapixelový záznam a přehrávání. Požadavky na přehrání mohou být zobrazeny 
lokálně, vzdáleně pomocí webového prohlížeče, případně zobrazením na mobilním telefonu se systémem iOS a Android.

Chytře, jednoduše a mobilní přístup:
• monitoring kdekoliv pomocí Android a iOS mobilní aplikace
• inteligentní vyhledávání záznamů v NVR
• rychlá instalace v 6 krocích
• snadné použití s USB

Výkonná správa událostí:
• záznam zachycené události
• upozornění emailem
• zaslání email - videa/snímky
• poplachový záznam
• uživatelem definované události
• zasílání SMS
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MA300 - ČTEČKA OTISKU PRSTŮ A KARET
• autorizace je možná otiskem prstu nebo kartou
• špičková čtečka otisků prstů s unikátní čtecí hlavou
• software pro nastavení čtečky a správy uživatelů
• softwarová správa otisků prstů s možností kopírovat do jiné čtečky
• čtečka karet/čipů EM 125 kHz
• komunikace se čtečkou prostřednictvím LAN/WAN
• výstupní signál relé a Wiegand 26bit
• čtečku je možné připojit k modulu ACM12 do systému DIGIPLEX EVO
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Elektronické vstupní systémy
• ČTEČKY, KLÁVESNICE, PŘÍSTUP - autonomní, systémové, biometrické, síťovatelné, bezdrátové

• ČTEČKY, KLÁVESNICE, PŘÍSTUP - karty, přívěsky, doplňky, zdroje

• DOCHÁZKA - terminály, software, doplňky 

• VSTUPNÍ AUDIOTELEFONY - GENWAY 1+N

• VSTUPNÍ VIDEOTELEFONY - WRT - dům, byt, adresovatelné

• VSTUPNÍ VIDEOTELEFONY - V-line - dům, byt, adresovatelné

• VSTUPNÍ VIDEOTELEFONY - doplňky

• ELEKTRICKÉ ZÁMKY - zámky, přídržné magnety

EVS



EV
S

KATALOG
VÝROBKŮ 

2008

komplexní řešení elektronických systémů budov40

El
ek

tr
on

ic
ké

 v
st

up
ní

  s
ys

té
m

y-
 p

ře
hl

ed
 so

rti
m

en
tu

ČTEČKY, KLÁVESNICE, PŘÍSTUP - autonomní, systémové

ECK-02N
Kód: 0902-002

K3
Kód: 0704-001

Q3
Kód: 1409-016

BC-2000
Kód: 0704-002

W1-AW1-A
Kód: 1103-023

W2
Kód: 1103-026

W3-C
Kód: 1304-028

READER EM/MF CR1
Kód: 1410-040/1503-004

READER EM CR32
Kód: 1410-053

READER EM CR33-K68
Kód: 1503-008/1410-054

R-2-EM/MF
Kód: 1001-012/1003-079

AY-K12
Kód: 1001-016

R3
Kód: 1103-030

AY-Q12
Kód: 1001-014

AY-Q64
Kód: 1001-013

READER EM CR21
Kód: 1410-050

LR-100
Kód: 1103-031

ČTEČKY, KLÁVESNICE, PŘÍSTUP - biometrické

F007
Kód: 1001-011

SF101
Kód: 1010-015

MA300
Kód: 1010-018

FP reader USB
Kód: 1207-016

ČTEČKY, KLÁVESNICE, PŘÍSTUP - síťovatelné

SCR100
Kód: 1108-009

SCR100-MF
Kód: 1402-007

BC800NT4
Kód: 1108-013

VAR-ACS
Kód: 1509-021

ČTEČKY, PŘÍSTUP - bezdrátové

AY-L23HAY-L23H
Kód: 1506-003

SA-23-B2H
Kód: 1506-004

Karta standardní pro potisk .................................Kód: 1301-004
Karta standardní + potisk .....................................Kód: 1503-031
Karta standardní s ouškem .................................Kód: 0702-238
Přívěšek standardní kulatý modrý .................Kód: 1301-003
Přívěšek standardní kulatý zelený .................Kód: 1503-001
Přívěšek standardní kulatý červený ..............Kód: 1503-002
Přívěšek standardní kulatý žlutý .....................Kód: 1503-003
Karta MF .............................................................................Kód: 1111-014
Přívěšek MF .....................................................................Kód: 1111-015

ČTEČKY, PŘÍSTUP - karty, přívěšky

ČTEČKY, KLÁVESNICE, PŘÍSTUP - doplňky

Kryt BC
Kód: 1105-038

EXIT KEY DB24
Kód: 1410-058

BT-003
Kód: 0701-087

BT-004
Kód: 1003-080

EXIT-IR
Kód: 0906-003

ČTEČKY, KLÁVESNICE, PŘÍSTUP - zdroje

PS-DIN-13V2A18AH
PS-DIN-13V5A18AH

Kód: 1206-022/23

PS-BOX-13V2A7AHPS-BOX-13V2A7AH
PS-BOX-13V6A18AH
Kód: 1207-025/024

PS-DIN-15V4A
Kód: 1009-065

DOCHÁZKA - terminály, software, doplňky

TAC-06 ID/C
Kód: 1104-009

TAC-07 IDF/C
Kód: 0911-004

SW docházka pro 50/100/200 osob
Kód: podrobnosti web/ceník

SW docházka VAR-NET INTEGRAL
Kód: podrobnosti web/ceník

FP reader USB
Kód: 1207-016

EM READER USB (DEC/3+5)
Kód: 1410-055/1503-015

MA300
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WL-02NE1X2
Kód: 0902-004

WL-02NE1X4
Kód: 0902-005

WL-02NE1X8
Kód: 0910-012

WL-02NE2X6
Kód: 0902-007

WL-02NE2X8
Kód: 0902-008

WL-02NEFC
Kód: 0902-009

PS-02E
Kód: 0902-010

CM-02NECH-162
Kód: 0910-024

WL-02NE1X6
Kód: 0902-006

CU-11 EZH COLOUR
Kód: 0811-054

EHX-121
Kód: 0901-108

CU-14 EZH COLOUR
Kód: 0811-057

EZH-WPC-3
Kód: 0910-017

WRT APT-121
Kód: 0704-014

EZH-WPC-3

WL-02NEK1X10
Kód: 0910-023

DU-09 VZS COLOUR 7“
Kód: 1303-005

VSTUPNÍ AUDIOTELEFONY - GENWAY 1 + N

VHC-1-ZAP/2-ZAP
Kód: 1506-029/030

VSTUPNÍ VIDEOTELEFONY - WRT  - dům, byt, adresovatelné

CU-12 38 EZH COLOUR
Kód: 0901-107

CU-03 CZH COLOUR
Kód: 0704-010

AM-02A AZS AUDIO
Kód: 0910-015

DU-03A COLOUR 3,5
Kód: 1411-045

DU-10 VZS COLOUR 7“
Kód: 1303-004

EZH-WPC
Kód: 0811-055

EZH-WPC-2EZH-WPC-2
Kód: 0910-016

PS-DIN-15V4A
Kód: 1009-065

PS-W-energy
Kód: 0811-092

VSTUPNÍ VIDEOTELEFONY - V-LINE - dům, byt, adresovatelné

VHC-1/VHC-2
Kód: 1401-006/1312-028

DZ-12VDC .................................. Kód: 1001-021
DZR-12VDC .............................. Kód: 1107-015
DZ-12VACDZ-12VACDZ-12V  .................................. Kód: 1001-024
DZM-12VACDCDZM-12VACDCDZM-12V  ....................... Kód: 1001-025
DZA-12VDC .............................. Kód: 1007-007
DZA-12VACDZA-12VACDZA-12V  ............................... Kód: 1007-008
DZS-12VDC .............................. Kód: 1001-023
DZS-12VACDZS-12VACDZS-12V  ............................... Kód: 1001-026
E7-E4 ............................................ Kód: 0703-081
E7A-E4......................................... Kód: 0703-082
17RR-E4 ..................................... Kód: 0703-083

KP-PLAST-P ............................Kód: 1107-016
KP-PLAST-LKP-PLAST-LKP-PLAST  .............................Kód: 1107-017
KP-DREVO-P ...........................Kód: 1107-018
KP-DREVO-L ...........................Kód: 1107-019
KP-KOV-LP ...............................Kód: 1107-020

MEX-430 ......................................Kód: 1107-021
MBEX-300 ..................................Kód: 1107-022

VHC-1-KL
Kód: 1402-031

VHC-1-KL-ZAP
Kód: 1312-030

VHC-1-R
Kód: 1312-031

VHC-1-R-ZAP
Kód: 1312-032

VHC-1-FP
Kód: 1501-007

VHC-1-FP VHC-1-FP-ZAP
Kód: 1503-027

VH-1
Kód: 1312-040

VVC-4-R
Kód: 1312-035

VVC-4.4-R
Kód: 1312-036

VV-E12
Kód: 1312-037

VV-E12.12
Kód: 1312-038

VV-E-KRYT
Kód: 1312-039

VT-D-SL2
Kód: 1306-008

VT-D-HF
Kód: 1506-031

VT-D-39
Kód: 1312-025

VT-D-40-SL
Kód: 1312-023

VT-D-70-TM2
Kód: 1407-037

VT-STOJAN
Kód: 1312-051

VT-SEP+PS24V1A5
Kód: 1401-008

VT-SEP
Kód: 1401-009

VT-PS24V4A5
Kód: 1312-042

VT-BUS4A
Kód: 1407-041

VT-CAM
Kód: 1307-013

VT-RELÉ
Kód: 1407-039

VT-GSM
Kód: 1407-040

VL 02-2x1/100
Kód: 1402-035

VSTUPNÍ VIDEOTELEFONY - doplňky

WRT-UNI 5 ADRES
Kód: 1211-062

WRT-UNI
Kód: 0910-018

ZVK-102ED
Kód: 1103-016

EL. ZÁMKY - zámky, přídržné magnety
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Autonomní kódová klávesnice v masivním kovovém 
provedení pro vnitřní i venkovní použití s možností trva-
lého odkódování/zakódování. Výstupní signál ze čteč-
ky je v provedení relé. Pro obsluhu dveří je možné dále 
využít vstup pro odchodové tlačítko.

Parametry čtečky:
• kódová klávesnice
• autorizace uživatelský kód
• kapacita paměti 250 uživatelských kódů
• napájení 12 - 13 V=/max. 60 mA
• výstupní signál 1 relé NC/NO
• kovový kryt

ECK-02N  - kódová klávesnice OUTDOOR METAL  kód: 0902-002 W2  - čtečka karet EM - OUTDOOR kód: 1103-026

š 72 x v 110 x h 34 mm š 48 x v 103 x h 23 mmvenkovní: -20 až 70° C venkovní: -20 až 60° C

ZAJÍMAVÉ PRODUKTY V SORTIMENTU EVS - čtečky, klávesnice, přístup
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Autonomní čtečka karet s možností provozu v režimu 
MASTER-SLAVE s druhou externí čtečkou. Použití pro 
řízení obousměrného průchodu dveřmi. Pokud není 
použita externí SLAVE čtečka, je možné využít výstup 
Wiegand 26 bitů. 

Parametry čtečky:
• čtečka karet
• autorizace kartou
• kapacita paměti 2000 uživatelů
• napájení 10,5 - 13,5 V=/max. 60 mA
• výstupní signál 1 relé NC/NO, Wiegand 26 bitů
• plastový kryt

Autonomní čtečka karet s klávesnicí v kovovém masivním 
provedení. Autorizace uživatele je možná zadáním 
kódu, přiložením karty nebo potvrzení karty kódem. 
Výstupní signál ze čtečky je v provedení relé. Pro ob-
sluhu dveří je možné dále využít vstup pro odchodové 
tlačítko a poplachový výstup pro detekci násilného 
otevření dveří.

Parametry čtečky:
• čtečka karet s klávesnicí
• autorizace kartou/uživatelským kódem
• kapacita paměti 1000 uživatelů
• napájení 12 V=/max. 100 mA
• výstupní signál 1 relé NC/NO
• kovový kryt

BC-2000  - čtečka karet  s klávesnicí - OUTDOOR MET  kód: 0704-002 W1-A  - čtečka karet  s klávesnicí- OUTDOOR METAL kód: 1103-023

š 82 x v 128 x h 28 mm š 58 x v 135 x h 26 mmvenkovní: -20 až 60° C venkovní: -25 až 60° C

Autonomní čtečka karet s klávesnicí a výstupem 2x RELÉ. 
Relé je možné ovládat samostatně a čtečka je ideální 
pro oddělené ovládání například brány a branky. Au-
torizace uživatele je možná zadáním kódu, přiložením 
karty nebo potvrzení karty kódem. Pro obsluhu dveří 
je možné dále využít vstup pro odchodové tlačítko pro 
každé dveře zvlášť.

Parametry čtečky:
• čtečka karet s klávesnicí
• autorizace kartou/uživatelským kódem
• kapacita paměti 1200 uživatelů
• napájení 12 - 24 V=/max. 60 mA
• výstupní signál 2 relé NC/NO
• kovový kryt

Čtečka karet EM 125 kHz pro vnitřní nebo venkovní po-
užití, montáž na běžné krabice K68. Možnost aktivace 
vnitřního bzučáku (po dobu aktivace je čtečka blo-
kovaná) a zelené LED. Čtečka má univerzální výstup 
vnitřního bzučáku (po dobu aktivace je čtečka blo
kovaná) a zelené LED. Čtečka má univerzální výstup 
vnitřního bzučáku (po dobu aktivace je čtečka blo

Wiegand 26 bitů a je možné ji připojit k modulu ACM12 
do systému DIGIPLEX EVO nebo k ostatním řídícím 
jednotkám se vstupem Wiegand 26 bitů.

Parametry čtečky:
• čtečka karet 
• autorizace kartou
• karta standard EM 125 kHz
• napájení 10 - 14 V=/max. 30 mA
• výstupní signál Wiegand 26 bitů
• plastový kryt

READER EM CR33-K68  - čtečka karet EM - OUTDOOR  kód: 1410-054 R3  - čtečka karet EM - OUTDOOR METAL kód: 1103-030

š 86 x v 68 x h 12 mm š 82 x v 127 x h 28 mmvenkovní: -20 až 50° C venkovní: -25 až 60° C

Čtečka karet EM 125 kHz pro vnitřní nebo venkovní 
použití. Masivní kovové antivandal provedení čtečky je 
vhodné pro instalaci na exponovaná místa. Čtečka má 
použití. Masivní kovové antivandal provedení čtečky je 
vhodné pro instalaci na exponovaná místa. Čtečka má 
použití. Masivní kovové antivandal provedení čtečky je 

univerzální výstup Wiegand 26 bitů a je možné ji při-
pojit k modulu ACM12 do systému DIGIPLEX EVO nebo 
k ostatním řídícím jednotkám se vstupem Wiegand 26 
bitů.

Parametry čtečky:
• čtečka karet 
• autorizace kartou
• karta standard EM 125 kHz
• napájení 10,5 - 13,5 V=/max. 60 mA
• výstupní signál Wiegand 26 bitů
• kovový kryt

Systémová čtečka s klávesnicí s nastavitelným dato-
vým výstupem. Lze použít s libovolnou řídící jednotkou 
jako čtečka karet a zároveň kódová klávesnice. Podmín-
kou je, aby řídící jednotka podporovala některý z vo-
litelných formátů. Systém DIGIPLEX EVO je schopen 
vyhodnotit zadaný kód a kartu stejně jako ze čteček 
PARADOX.

Parametry čtečky:
• čtečka karet s klávesnicí
• autorizace kartou/uživatelským kódem
• karta standard EM 125 kHz
• napájení 5 - 16 V=/max. 80 mA
• výstupní signál Wiegand 26 bitů
• kovový kryt

AY-Q64  - systémová čtečka s klávesnicí - OUTDOOR kód: 1001-013 AY-L23H  - radiový přijímač s výstupem wiegand 26b kód: 1506-003

š 75 x v 115 x h 16 mm š 42 x v 145 x h 20 mmvenkovní: -20 až 50° C venkovní: -30 až 60° C

Radiový přijímač pro klíčenky SA-23H. Po stisku tlačít-
ka na klíčence je po sběrnici wiegand odesláno sériové 
číslo klíčenky. Klíčenky se nemusí s přijímačem páro-
vat. Přijímač lze použít pro dvoje dveře (má dva nezá-
vislé výstupy wiegand 26 bit), je možné připojit k modu-
lu ACM12 do systému DIGIPLEX EVO, nebo k ostatním 
řídícím jednotkám podporujícím wiegand 26bit.

Parametry čtečky:
• radiový přijímač
• dosah 50 metrů
• frekvence 868 MHz
• napájení 7 - 24 V=/max. 65 mA
• výstupní signál Wiegand 26 bitů
• plastový kryt
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pZAJÍMAVÉ PRODUKTY V SORTIMENTU EVS - biometrické

Kvalitní čtečka otisku prstů s výborným poměrem cena/výkon. Je možné nastavovat citlivost snímače otisku 
prstů a tak přizpůsobit čtečku potřebám uživatele. Autorizace je možná otiskem prstu nebo kartou. K nastavení 
slouží SW, se kterým lze nastavení, včetně otisků prstů, kopírovat z jedné čtečky do dalších čteček. Pokud bude 
v objektu použito více čteček otisku prstů SF101, jedná se o vhodnou variantu z hlediska správy a programování. 
Výstupní signál je relé a Wiegand 26bit. Čtečku je možné připojit k modulu ACM12 do systému DIGIPLEX EVO.
v objektu použito více čteček otisku prstů SF101, jedná se o vhodnou variantu z hlediska správy a programování. 
Výstupní signál je relé a Wiegand 26bit. Čtečku je možné připojit k modulu ACM12 do systému DIGIPLEX EVO.
v objektu použito více čteček otisku prstů SF101, jedná se o vhodnou variantu z hlediska správy a programování. 

Parametry čtečky:
• čtečka otisku prstů s integrovanou čtečkou karet
• čtecí dosah EM čtečky 3 - 8 cm
• karta standard EM 125 kHz
• autorizace otiskem prstu nebo kartou
• kapacita paměti 200 karet/otisků
• napájení 10,5 V=/100 mA

SF101  - čtečka otisku prstů s čtečkou karet kód: 1010-015

š 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° Cš 120 x v 120 x h 38 mm venkovní: -20 až 55° C

• výstupní signál 1 x relé NC/NO, Wiegand 26 bitů
• doba aktivace relé 0 - 10 sec.
• vstup 1 x dveřní konakt NC
• poplachový výstup relé
• doba poplachu 1 minuta
• kovový kryt

Uživatelský software pro správu a kontrolu siťovatelných čteček SCR100 a MA300. 
Software umožňuje plnohodnotnou správu a nastavování většího počtu čteček a uži-
vatelů v rozsáhlém přístupovém systému, který je složen ze siťovatelných čteček. Tyto 
čtečky umožňují vytvořit přístupový systém v místech, kde je dostupná LAN/WAN síť. 
Software umožňuje spravovat větší počet uživatelů, správu karet,  otisků prstu, sku-
piny dveří a časové zóny.

Parametry software:
• nástroj pro správu uživatelů ve více čtečkách
• jazyková verze český jazyk
• doporučený typ operačního systému Windows XP/7/8/10
• PC minimum  Pentium 1GHz, 512MB, HD 1GB

VAR-ACS  - SW pro siťovatelné čtečky SCR100/MA300 kód: 1509-021

Přístupový systém umožňující řízení pohybu osob v roz-
sáhlých objektech pomocí karet. Propojení po sběrnici 
TCP/IP. Tyto parametry dostačují na řízení přístu-
pu v malých a středních firmách nebo průmyslových 
budovách. Systém nemá centrální jednotku a každá 
čtečka pracuje samostatně. Pokud je zajištěno napá-
jení, je provoz čteček nezávislý na sběrnici. Sběrnice 
slouží pouze pro nastavení, programování a stahování 
událostí do instalačního nebo uživatelského software. 
Čtečka zajišťuje kompletní ovládání dveří, obsahuje 
relé pro otevření, vstup pro odchodové tlačítko a po-
plachový výstup pro případ násilného otevření dveří.

Parametry čtečky:
• autorizace kartou
• karta standard EM 125 kHz/MIFARE karta standard EM 125 kHz/MIFARE karta standard EM 125 kHz/MIF
• kapacita transakcí 100 000
• napájení 12 V=/max. 400 mA
• výstup relé 12 V/10 A, Wiegand 26 bitů
• plastový kryt, vnitřní provedení

Čtečka s unikátní čtecí hlavou a následným softwaro-
vým zpracováním otisků prstů. Je možné nastavovat 
citlivost snímače otisků a přizpůsobit čtečku potřebám 
uživatele. Autorizace je možná otiskem prstu nebo kar-
tou. Propojení po sběrnici TCP/IP. Je možné nastavení 
čtečky, včetně správy otisků prstů a možnosti zkopí-
rovat je z jedné čtečky do dalších čteček. Pokud bude 
v objektu použito více čteček otisků prstů MA300, jed-
ná se o vhodnou variantu z hlediska správy a progra-
mování. Výstupní signál je relé a Wiegand 26bit.

Použití čtečky:
• autorizace otiskem prstu nebo kartou
• karta standard EM 125 kHz
• kapacita paměti 1500 otisků/karet
• napájení 10,5 - 13,5 V=/max. 100 mA
• výstup relé 12 V/2 A, Wiegand 26 bitů
• kovový kryt, venkovní provedení

SCR100/SCR100-MF - síťová čtečka  kód: 1108-009/1402-007 MA300  - čtečka otisku prstů s čtečkou karet kód: 1010-018

š 95 x v 152 x h 30 mm

vnitřní: 0 až 50° C
š 73 x v 147 x h 35 mm

venkovní: -20 až 55° C

Přikládání prstu u čteček otisku prstů je velmi důležité přiložení prstu pro správnou funkci načtení.

Pro vyhodnocení mapy prstů je nejdůležitější část označena šipkou. Z daktyloskopického hlediska je pouze tato část jedinečná a obsahuje dostatečné množství bodů pro 
uložení a následné porovnání. Špatný sken označený modrým křížkem obsahuje „pouze“ čáry. Při uložení tohoto obrazu do paměti a následné porovnání těchto obrazů 
Pro vyhodnocení mapy prstů je nejdůležitější část označena šipkou. Z daktyloskopického hlediska je pouze tato část jedinečná a obsahuje dostatečné množství bodů pro 
uložení a následné porovnání. Špatný sken označený modrým křížkem obsahuje „pouze“ čáry. Při uložení tohoto obrazu do paměti a následné porovnání těchto obrazů 
Pro vyhodnocení mapy prstů je nejdůležitější část označena šipkou. Z daktyloskopického hlediska je pouze tato část jedinečná a obsahuje dostatečné množství bodů pro 

vede často k vadnému vyhodnocení. Správné přikládání prstu je základní podmínkou pro správnou funkci!!!
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VSTUPNÍ VIDEOTELEFON 
Řada výrobků V-line nabízí komplexní řešení pro instalaci videotelefonu nejen pro jeden byt nebo rodinný dům, 
ale i pro velký počet bytových jednotek v obytném domě.

Základní vlastnosti a funkce systému V-line:
• dvouvodičové zapojení
• data i napájení vedeny společnými vodiči
• maximální kapacita až 32 účastníků
• zapojení až čtyř venkovních jednotek v jednom systému 
• možnost připojení tlačítka zvonku od bytových dveří
• interkom mezi účastníky
• připojení externího zařízení 
• rozšíření systému o kamery 
• zabudovaná čtečka karet, kódová klávesnice, čtečka otisků 
• paměťový modul pro uložení fotografií nebo sekvence videa

Venkovní jednotky videotelefonů V-line
V systému mohou být zapojeny až 4 venkovní jednotky při maximální kapacitě 32 účastníků. Pro rodinné domy nabízíme mnoho typů venkovních jednotek - jednotlačítkovou, 
dvoutlačítkovou, jednotlačítkovou s kódovou klávesnicí, se čtečkou, se čtečkou otisků to vše ve verzi pro montáž na povrch, tak i pro zápustnou montáž a jako doplněk jed-
notlačítkovou jednotku bez kamery. Pro větší bytové domy 4 a 8 tlačítkové venkovní jednotky se čtečkou karet a s možností rozšíření pomocí 12 a 24 tlačítkových expandérů.

Vnitřní jednotky V-line
Vnitřní jednotky jsou nabízeny v několika verzích od klasického audio sluchátka až po 7“ monitor s dotykovým displejem a pamětí. Uživatel může z monitoru otevřít až dva 
zámky vstupních dveří, vybrat venkovní jednotku popř. externí kameru pro sledování snímaného prostoru, využít interkomu (komunikace s příchozím, uvnitř bytové jednotky, 
s uživatelem jiné jednotky, s vrátným), volit vyzváněcí melodie, nastavit hlasitost zvonění a hovoru. K nastavení slouží intuitivní české menu. K monitoru lze připojit i tlačítko 
zvonku bytových dveří.

Příslušenství V-line
Pomocí dalšího příslušenství a modulů lze systém rozšířit o externí analogové CCTV kamery, o systémové dvoudrátové kamery z řady V-line, o paměťový modul pro ukládání 
snímků nebo sekvence videa zaznamenaných během hovoru, o druhé relé zámku venkovní jednotky, o GSM bránu pro přesměrování hovoru na telefon.

Venkovní dveřní jednotka s kamerou a čtečkou otisků 
prstů. Jednotka obsahuje kameru, LED přisvícení, tla-
čítko zvonku, čtečku otisků pro ovládání relé dveřního 
zámku, reproduktor, mikrofon.

Parametry jednotky:
• venkovní dveřní jednotka s kamerou
• kamera Color ARS, 105°, 500 TV linek
• ovládání relé dveřního zámku pomocí otisku prstu
• kapacita paměti 200 otisků
• výstup pro dveřní zámek NO/NC
• napájení 22 - 27 V=
• proudový odběr 50 mA, max. 280 mA
• instalace povrchová
• nerezový kryt

VHC-1-FP  - venkovní jednotka se čtečkou otisků kód: 1501-007 VVC-4.4-R  - venkovní jednotka s 8 tl. a čtečkou kód: 1312-036

š 93 x v 181 x h 45 mm š 123 x v 308 x h 63 mmvenkovní: -20 až 45° C venkovní: -20 až 55° C

Venkovní jednotka s kamerou pro více účastníků řady 
V-LINE s 8 tlačítky a čtečkou karet, reproduktorem 
a mikrofonem. Jednotka je určena pro zápustnou nebo 
povrchovou montáž.

Parametry jednotky:
• venkovní dveřní jednotka s kamerou a čtečkou
• kamera Color, 420 TV linek
• karta standard EM 125 kHz
• ovládání relé dveřního zámku karty
• kapacita paměti 1000 karet
• výstup pro dveřní zámek NO/NC
• napájení 22 - 27 V=
• proudový odběr 110 mA, max. 300 mA

Vnitřní zobrazovací jednotka pro videotelefony řady 
V-LINE s barevným LCD 7“ dotykovým displejem, pa-
mětí, reproduktorem a mikrofonem.

Parametry jednotky:
• vnitřní zobrazovací jednotka
• displej barevný dotykový 7“
• paměť snímků nebo sekvence videa
• rozlišení 800 x 480
• napájení 22 - 27 V=, 30 mA/max. 320 mA
• instalace povrchová

VT-D-70-TM2  - vnitřní 7“ LCD jednotka s pamětí kód: 1407-037 VT-GSM  - GSM brána pro systém V-LINE kód: 1407-040

š 212 x v 139 x h 15 mm

vnitřní: 0 až 45° C

GSM modul pro systém V-LINE umožňuje přesmě-
rování hovoru z venkovní jednotky na telefon nebo  
možnost otevření zámku při hovoru.

Parametry jednotky:
• GSM modul
• napájení ze sběrnice
• proudový odběr 60 mA/max. 500 mA
• montáž na DIN lištu (4 moduly)
• plastové provedení

š 70 x v 105 x h 60 mm

vnitřní: 0 až 45° C
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PŘÍKLADY INSTALACE A ZAPOJENÍ

VHC-x-x
Venkovní jednotka s výstupem pro napájení 
a ovládání dveřního zámku.

1 x tlačítko
1 x LCD monitor
1 x audio telefon

VT-D-x-x
Vnitřní LCD jednotky 1 - 12. Zapojení jednotek je paralelní 
a každá má svoji adresu. 

VT-SEP+PS24V1A5
Napájení 230/24 V/1,5 A, 
Sloučení dat a napájení do 2 vodičů. 

2x 2x 2x2x

2 x vstupní dveře
3 x LCD monitor

230 V230 V230 V

230 V

2x

2x

2x

2x

VT-BUS4A
Modul rozbočení. Slouží 
pro vytvoření oddělených 
větví pro venkovní/vnitřní 
jednotky. Max. 4 oddělené 
větve. Max. 4 venkovní 
jednotky.

Vnitřní jednotky VT-D-x-x
Při zvonění z venkovní jednotky reagují všechny vnitřní 
jednotky a dveře otvírá jednotka, která hovor přijala. 
Vnitřní jednotky lze využít i jako interkom k vnitřní 
komunikaci.

Napájení VT-SEP a VT-PS24V4A5
Silnější napájení pro sestavy s větším odběrem. 
Je použitý slučovač a externí zdroj. 

2x

1 x vstupní dveře
20 x byt

230 V

2x

VT-BUS4A
Modul rozbočení. Slouží pro vytvoření oddělených větví 
pro venkovní/vnitřní jednotky.  Max. 4 oddělené větve.

Pomocné napájení - VT-SEP+PS24V1A5
Vzhledem k velkému počtu vnitřních jednotek je 
potřeba počítat s posílením napájení. 
Složitější zapojení konzultujte s naším 
technickým oddělením.

2x

2x

2x

2x BYT 1

BYT 2BYT 2
BYT 3

BYT 4BYT 4

2x BYT 20

2x BYT 19

Vnitřní zvonek
Přímo na jednotku lze připojit tlačítko 
pro zvonění od bytových dveří. Lze 
nastavit jiný tón pro zvonění od 
vstupních dveří a od dveří bytu.

Napájení VT-SEP a VT-PS24V4A5
Silnější napájení pro sestavy s větším odběrem. 
Je použitý slučovač a externí zdroj. 

BYT 20
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KOMPLEXNÍ NABÍDKA POŽÁRNÍ OCHRANY
• certifikace ČSN/CPR
• německý výrobce Job Detectomat
• různý design požárních detektorů - plast/kov/sklo
• různá barevná provedení požárních detektorů - bílá/stříbrná/černá
• design požárních detektorů je společný pro všechna navržená řešení
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EPS Elektronické požární systémy
• AUTONOMNÍ PRVKY - detektory, příslušenství

• KONVENČNÍ PRVKY - ústředny, detektory, speciální detektory, doplňky, signalizace

• BEZDRÁTOVÉ SYSTÉMY - ústředny, prvky a moduly

• ADRESOVATELNÉ SYSTÉMY - ústředny, moduly, software, detektory, doplňky, linkové prvky, signalizace

• LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ DETEKCE - analogový/digitální systém, držáky, příchytky

• NASÁVACÍ SYSTÉM - ústředny, příslušenství, potrubí, nářadí

• HASÍCÍ ÚSTŘEDNY

• POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ ROZHLAS

• PŘÍSLUŠENSTVÍ - vodiče, testovací přípravky, ostatní
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HDv 3000 O (OS)
Kód: 0908-113

HD 3001 O
Kód: 0908-114/115

Odrazná deska ....................................... Kód: 1109-099
FR 5000 hlavice ...................................... Kód: 0908-325
OM Ex Orbis IS ....................................... Kód: 1012-060
CT 3000 O-MaR....................................... Kód: 1303-011
CT 3000 T-MaRCT 3000 T-MaRCT 3000 T  ........................................ Kód: 1303-012
CT 3000 OT-MaR .................................... Kód: 1303-013

HD 3001 O
Kód: 0908-116

HD 3005 O
Kód: 0908-117/118

AUTONOMNÍ PRVKY - příslušenství

RM
Kód: 0908-110

FM 868
Kód: 0908-120

KONVENČNÍ PRVKY - ústředny

DCC 2
Kód: 1112-071

DCC 4/8
Kód: 1112-072/073

KONVENČNÍ PRVKY - detektory

CT 3000 O
Kód: 1012-046

CT 3000 T/OT
Kód: 1103-014
Kód: 1012-047

CT 3001 O
Kód: 1012-050/048/049

CT 3005 O
Kód: 1012-051/052

CT 3000 PBDH ABS
Kód: 1103-015

KONVENČNÍ PRVKY - speciální detektory

FR50 RV/FR100 RV
Kód: 0908-320/321

FR 5000
Kód: 0908-324

MSM Ex Orbis IS
Kód: 1012-058

WM Ex 50 Orbis IS
Kód: 1012-059

KONVENČNÍ PRVKY - signalizace

PA
Kód: 0908-530

Verso 32
Kód: 0908-535

ROLP 32 nízká
Kód: 0908-536/537

ROLP 32 vysokáROLP 32 vysoká
Kód: 0908-539/538

SQ-32
Kód: 0908-548

VTG 32 SB vysokáVTG 32 SB vysoká
Kód: 0908-531/532

CS 200
Kód: 0908-549

CS 200 VTG 32 DBVTG 32 DB
Kód: 0908-534/533

SOLEX 10SOLEX 10
Kód: 0908-550

Sokl hluboký
Kód: 0908-551

VXB 1 SB WB
Kód: 0908-542/543

VXB 1 DB WBVXB 1 DB WB
Kód: 0908-544/545

VTB 32 SB WVTB 32 SB W
Kód: 0908-546

VTB 32 DB WVTB 32 DB W
Kód: 0908-547

CLACLA
Kód: 0908-540/541

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM - ústředny, prvky a moduly

SRC 3000
Kód: 0908-108

FRP RCP 6B
Kód: 0908-128

FM RCP 6B
Kód: 0908-123

TM
Kód: 0908-119

FM T RCP 6B
Kód: 0908-124

FMCP RCP 6B
Kód: 0908-125

FABM RCP 6B
Kód: 0908-126

FIB RCP 6B
Kód: 0908-127

ADRESOVATELNÉ SYSTÉMY - ústředny

DETECT 3400
Kód: 0908-130

DETECT 3004 +/PDETECT 3004 +/P
Kód: 0908-131/132

ABF MASTER
Kód: 0908-135

DETECT 3500
Kód: 0908-600

Provozní kniha EPS
Kód: 0908-658

DETECT 3500
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ADRESOVATELNÉ SYSTÉMY - moduly k ústřednám

EC 3000EC 3000
Kód: 0908-163

SW I-Check ............................................... Kód: 0908-161
SW DPT V9 ................................................ Kód: 0908-162
LK ABF M_X ............................................. Kód: 0908-159
Programovací kabel 1:1 .................. Kód: 0908-167
Progr. kabel křížený ........................... Kód. 0908-169
UC-302 AM-BM B2.0-TR ................. Kód: 0706-140

SC 4 ................................................................. Kód: 0908-150
CP AM 32 .................................................... Kód: 0908-151
CP MP 3004 ............................................... Kód: 0908-168
PIP 2 ............................................................... Kód: 0908-322
Stabilizátor 24V/12V ........................... Kód: 1006-006
IP-EPS (P) .................................................. Kód: 1012-066
Výst. relé k EPS ..................................... Kód: 1012-054
Relé 24V na 230V .................................. Kód: 1012-069
TRANSIL (47V CA) ................................ Kód: 1109-098

OPPO
Kód: 0908-191

ADRESOVATELNÉ SYSTÉMY - SW a diagnostika

LT 3000
Kód: 0908-164

ADRESOVATELNÉ SYSTÉMY - detektory
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PL 3200 O/PL 3300 O
Kód: 0908-305/306

PL 3200 T/PL 3300 T
Kód: 0908-312/313

PL 3200 OT/PL 3300 OT
Kód: 0908-302/303

PL 3300 OTi/OTi Fusion
Kód: 0908-301/300

PL 3300 COBTi
Kód: 0908-304

PL 3301 O
Kód: 0908-309/308/307

PL 3305 O
Kód: 0908-311/310

PL 3306 O
Kód: 0908-315

PL 3300 PBDH ABS-RPL 3300 PBDH ABS-R
Kód: 0908-330

PL 3300 PBDH ALU-RPL 3300 PBDH ALU-R
Kód: 0908-331

ADRESOVATELNÉ SYSTÉMY - doplňky k detektorům

SDB 3000
Kód: 0908-400

SDBB 3000
Kód: 0908-403

DRB 3000
Kód: 0908-406

Sockel Piezo
Kód: 0908-409

APS/APSB
Kód: 0908-410/411

FRS
Kód: 0908-412

DR45DR45
Kód: 0908-413/414

Popisný štítek
Kód: 1012-064

ADRESOVATELNÉ SYSTÉMY - doplňky k detektorům

WG R
Kód: 0908-111

HFM SCH M
Kód: 0908-430

HFM EG
Kód: 0908-431

SK
Kód: 0908-415

ADRESOVATELNÉ SYSTÉMY - linkové V/V prvky

AMD 3311
Kód: 0908-341

IOM 3311/3322IOM 3311/3322
Kód: 0908-340/347

OMS 3301 mini
Kód: 0908-343

OMS 3301OMS 3301
Kód: 0908-342

ADRESOVATELNÉ SYSTÉMY - linkové V/V prvky 

TCM 3300
Kód: 0908-344

UBW 3311
Kód: 0908-345

AOM 3301
Kód: 0908-346

ADRESOVATELNÉ SYSTÉMY - linkové signalizace

PL 3300 PA
Kód: 0908-500

LS 3300 VLC
Kód: 0908-501

ADAD
Kód: 0908-502/503

LS 3300
Kód: 0908-505/504

SDM 3300 R
Kód: 0908-506

LB 3300 VXB
Kód: 0908-508/507

ADRESOVATELNÉ SYSTÉMY - sítě
CP BBI ................................................Kód: 0908-174
BB CPU ..............................................Kód: 0908-175
BB 32 ..................................................Kód: 0908-176
BB 16 ..................................................Kód: 0908-177
BMP .....................................................Kód. 0908-179
BBR ......................................................Kód: 0706-180

LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ DETEKCE - analogový systém

LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ DETEKCE - digitální systém

LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ DETEKCE - držáky, příchytky

NASÁVACÍ SYSTÉM - ústředny, příslušenství, potrubí, nářadí

HASICÍ ÚSTŘEDNY 

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ ROZHLAS

KTPO
Kód: 0908-190

PŘÍSLUŠENSTVÍ - vodiče, testovací přípravky, ostatní- vodiče, testovací přípravky, ostatní

Kabely:Kabely:
• J-Y (St) Y_LG
• JE-H(St)H BdFE 180 PH 90
• PRAFlaGuard

Testovací přípravky:Testovací přípravky:T
• testovací plyn
• zkušební tyče
• hlavice pro zkoušení

PS-24V/3A ................................................. Kód: 0908-520
AKKU HSS 12V/7,5Ah ....................... Kód: 1109-111
AKKU HSS 12V/9Ah ........................... Kód: 1109-112
AKKU HSS 12V/12Ah......................... Kód: 1109-101
AKKU HSS 12V/18Ah......................... Kód: 1109-102
AKKU HSS 12V/26Ah......................... Kód: 1109-110

DLI 3240P  .................................................. Kód: 0908-140
DLI 3240P X1 ............................................ Kód: 0908-141
CP CLI X1 .................................................... Kód: 0908-143
CP 3500 LOM............................................ Kód: 0908-605
CP 3500 FBM ............................................ Kód: 0908-606
CP ZM 8 ........................................................ Kód: 0908-144
CP TI ............................................................... Kód: 0908-147
RB 8 ................................................................ Kód: 0908-148
SC 8 ................................................................. Kód: 0908-149
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EPS – elektronická (elektrická) požární signalizace - Elektronický systém sloužící k včasné indikaci požárně nebezpečné situace. Primárním úkolem EPS je zabránit 
ohrožení osob, zvířat nebo ochránit materiální hodnoty před požárem. Systém se skládá z ústředny, čidel a vedení, které je propojuje. Kromě funkce indikace požáru má systém 
i funkce výstupní jako spouštění sirén, spínání jiných požárně bezpečnostních zařízení jako VZT systémy, hašení, evakuační systémy apod. a funkce vstupní jako monitorování 
požárně bezpečnostních zařízení. 

Základní pojmy v oblasti EPS

i funkce výstupní jako spouštění sirén, spínání jiných požárně bezpečnostních zařízení jako VZT systémy, hašení, evakuační systémy apod. a funkce vstupní jako monitorování 

Detektory požáru – čidla. Základní projevy požáru jsou teplota, světlo (pla-
men) a zplodiny hoření. Zplodiny hoření jsou buď neviditelné (plyny CO, CO2) 
nebo viditelné (světlý nebo tmavý kouř). Tyto projevy lze pomocí vhodného 
detektoru (čidla) indikovat a převést na elektrické signály. Elektrické signály 
jsou dále přenášeny do ústředny a zpracovány. Dobré čidlo musí spolehlivě vy-
hlásit poplach v nejranějším stádiu požáru a naopak nesmí zahlásit na různé 
projevy, které požár pouze připomínají (typicky - vodní pára). Čidla se zapojují 
hlásit poplach v nejranějším stádiu požáru a naopak nesmí zahlásit na různé 
projevy, které požár pouze připomínají (typicky - vodní pára). Čidla se zapojují 
hlásit poplach v nejranějším stádiu požáru a naopak nesmí zahlásit na různé 

na 2-vodičové vedení, které zajišťuje současně napájení i přenos informací. 

Kolektivní (klasická, neadresovatelná) čidla. Starší systémy EPS nebyly 
schopny rozlišit, které čidlo je aktivováno. Čidla v neadresovatelném prove

 Starší systémy EPS nebyly 
schopny rozlišit, které čidlo je aktivováno. Čidla v neadresovatelném prove

 Starší systémy EPS nebyly 
-

dení se zapojují na samostatné linky a ústředna zpracovává informaci z této 
linky. Nepozná ale, které čidlo na lince hlásí. Z těchto důvodů se tyto systémy 
používají pro menší instalace, kdy lze hlásící čidlo snadno vyhledat.

Adresovatelná čidla. Nově jsou čidla doplněna elektronikou a po lince pro-
bíhá komunikace s každým čidlem zvlášť. Ústředna je schopná přesně určit, 

Nově jsou čidla doplněna elektronikou a po lince pro
bíhá komunikace s každým čidlem zvlášť. Ústředna je schopná přesně určit, 

Nově jsou čidla doplněna elektronikou a po lince pro

které konkrétní čidlo je aktivováno nebo v poruše. V případě požáru je jedno-
značně určeno, které čidlo hlásí. 

Analogová ústředna. Podle způsobu komunikace mezi ústřednou a čidly se 
tento systém nazývá analogovým. Výhodou tohoto systému je přesná infor-
mace o stavu čidla a z toho lze odvodit informaci o stavu okolního prostředí.

Požární detektory Job Detectomat

Detektor opticko-kouřovýDetektor opticko-kouřový
bílá barva

Detektor tepelný
bílá barva

Detektor opticko-kouřový a tepelný
bílá barva

Detektor opticko-kouřový
bílá barva

Detektor opticko-kouřový
stříbrná barva

Detektor opticko-kouřový
černá barva

Detektor opticko-kouřový
bílá barva

Detektor opticko-kouřový
stříbrná barva

Detektor opticko-kouřový
ozdobný stříbrný kroužek
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Elektronické Požární Systémy

Nabízená řešení požární ochrany
Systém EPS. V naší nabídce je certifikovaný systém požární ochrany s klasickými i adresovatelnými ústřed-
nami s možností ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení. Montáž a provoz tohoto zařízení probíhá 
dle požadavků vyhlášek a norem. 

Bezdrátový systém EPS. Tam, kde není možno realizovat kabeláž pro čidla EPS (památky, dodatečná montáž) je možno instalovat bezdrátový systém EPS. Montáž je 
snadná a rychlá. Tento systém lze s výhodou nasadit v památkově chráněných budovách, kostelech, muzeích nebo v budovách, kde je nutno instalovat systém EPS dodatečně.

Požární (evakuační) rozhlas. Nabídka evakuačního rozhlasu od německé firmy GRÄF & MEYER nebo DEXON zahrnuje kompletní dodávku celého systému skládajícího 
se z řídící jednotky, záložních zdrojů, výkonových zesilovačů a reproduktorů. Dodávka systému je realizována jako plně vybavená racková skříň osazená dle požadavků projek-
tu a potřebného počtu reproduktorů. Cena je řešena individuálně u jednotlivých zakázek. Případné doplnění komponent do systému je opět řešeno individuálně.
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KOMPLEXNÍ NABÍDKA DATOVÝCH ROZVADĚČŮ 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ LAN-TEC

• datové rozvaděče 10“ a 19“
• nástěnné a stojanové
• kvalitní provedení - černá barva
• kompletní příslušenství pro vybavení datových rozvaděčů
• veškerý sortiment datových rozvaděčů LAN-TEC skladem 

Používejte konfigurátor pro sestavení datového rozvaděče LAN-TEC na webu www.rozvadec.infoPoužívejte konfigurátor pro sestavení datového rozvaděče LAN-TEC na webu www.rozvadec.info
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SKS Strukturované kabelážní systémy

• DATOVÉ ROZVADĚČE - nástěnné LAN-TEC a příslušenství

• DATOVÉ ROZVADĚČE - stojanové LAN-TEC

• DATOVÉ ROZVADĚČE - serverové LAN-TEC

• DATOVÉ ROZVADĚČE - příslušenství LAN-TEC

• METALICKÁ KABELÁŽ - datové kabely, patch panely, patch kabely, keystony, konektory, 
datové zásuvky, nářadí, spojky, měření, doplňky

 - datové kabely, patch panely, patch kabely, keystony, konektory, 
datové zásuvky, nářadí, spojky, měření, doplňky

 - datové kabely, patch panely, patch kabely, keystony, konektory, 

• CERTIFIKOVANÝ METALICKÝ SYSTÉM - NETKEY, MINI-COM, datové kabely Belden

• OPTICKÁ KABELÁŽ - kabely, rozvaděče, pigtaily, adaptéry, propojovací kabely, příslušenství

• AKTIVNÍ PRVKY - switche, převodníky, SFP moduly, UPS

• SLUŽBY - zápůjčky, optika



KATALOG
VÝROBKŮ 

2008

komplexní řešení elektronických systémů budov

SK
S

54

ST
RU

KT
UR

OV
AN

É 
KA

BE
LÁ

ŽN
Í  

SY
ST

ÉM
Y 

- p
ře

hl
ed

 so
rti

m
en

tu

DATOVÉ ROZVADĚČE - nástěnné LAN-TEC a příslušenství

WM.3206.901/3209.901
Kód: 1106-003/004

WM.6406.901 ........................................... Kód: 0901-001
WM.6409.901 ........................................... Kód: 0901-002
WM.6412.901 ........................................... Kód: 0901-003
WM.6415.901 ........................................... Kód: 1108-011
WM.6418.901 ........................................... Kód: 0901-004
WM.6606.901 ........................................... Kód: 0901-005
WM.6609.901 ........................................... Kód: 0901-006
WM.6612.901 ........................................... Kód: 0901-007
WM.6615.901 ........................................... Kód: 1108-012
WM.6618.901 ........................................... Kód: 0901-008

SA.1027.011
Kód: 1009-053

PD.0401.001
Kód: 1010-022

SA.1027.021
Kód: 1106-057

ORP-001 8xST/002 8xSC
Kód: 1109-088/097

PP-110/PP-111
Kód: 1007-004/1106-089

PP-108 8P
Kód: 1211-004

ZH.6609.901 ..........................................Kód: 0901-009
ZH.6612.901 ..........................................Kód: 0901-010
ZH.6615.901 ..........................................Kód: 0901-011
Příslušenství:
SA.0005.001 ..........................................Kód: 1503-028
SA.0051.011 ..........................................Kód: 0901-034
SA.0009.601 ..........................................Kód: 0901-033
SA.0053.011 ..........................................Kód: 1407-047
SA.0052.011 ..........................................Kód: 0901-035
SA.0055.601 ..........................................Kód: 0901-036

BOX COMBIBOX COMBI
Kód: 0906-004

BOX UMZ-70
Kód: 1508-015

DATOVÉ ROZVADĚČE - stojanové LAN-TEC - stojanové LAN-TEC 

AD.6618.901 ............................................. Kód: 0901-012
A2.6622.901 .............................................. Kód: 0901-013
AD.6627.901 ............................................. Kód: 0901-014
A2.6632.901 .............................................. Kód: 0901-015
AD.6637.901 ............................................. Kód: 0901-016
A2.6642.901 .............................................. Kód: 0901-017
AD.6647.901 ............................................. Kód: 0901-018
AD.6818.901 ............................................. Kód: 0901-019
A2.6822.901 .............................................. Kód: 0901-020
AD.6827.901 ............................................. Kód: 0901-021
A2.6832.901 .............................................. Kód: 0901-022
AD.6837.901 ............................................. Kód: 0901-023
A2.6842.901 .............................................. Kód: 0901-024
AD.6847.901 ............................................. Kód: 0901-025
A2.8842.901 .............................................. Kód: 0901-026
A2.8642.901 .............................................. Kód: 1106-006

EB.6037.901 ............................................. Kód: 0901-030
EB.6042.901 ............................................. Kód: 0901-031
EB.6047.901 ............................................. Kód: 0901-032
EB.8037.901 ............................................. Kód: 1007-020
EB.8042.901 ............................................. Kód: 1007-021
EB.8047.901 ............................................. Kód: 1109-076

DATOVÉ ROZVADĚČE - příslušenství LAN-TEC 

Poličky Poličky 
řada výrobků SA.xxxx.xxx

Kód: podrobnosti web/ceník

Vyvazovací panely 
řada výrobků SA.xxxx.xxx

Kód: podrobnosti web/ceník

Napájecí panely Napájecí panely 
řada výrobků PD.xxxx.xxx

Kód: podrobnosti web/ceník

Zaslepovací panely 
řada výrobků SA.xxxx.xxx

Kód: podrobnosti web/ceník

PodstavcePodstavce
řada výrobků SA.xxxx.xxx

Kód: podrobnosti web/ceník

Ventilační jednotkyVentilační jednotky
řada výrobků SA.xxxx.xxx

Kód: podrobnosti web/ceník

Osvětlovací jednotky
řada výrobků SA.xxxx.xxx

Kód: podrobnosti web/ceník
Ostatní příslušenství

Kód: podrobnosti web/ceník

METALICKÁ KABELÁŽ LAN-TEC - datové kabely 

DC-202 C5E UTP ................................Kód: 0707-002
DC-204 C5E UTP ................................Kód: 0906-022
DC-212 C5E UTP-LSZH ................Kód: 0707-003
DC-252 C5E UTP ................................Kód: 0707-004
DCO-222 C5E UTP ............................Kód: 0906-023
DC-402 C5E FTP ................................Kód: 0707-006
DCO-422 C5E FTP .............................Kód: 1004-007
DC-404 C5E FTP ................................Kód: 1110-010
DC-412 C5E FTP-LSZHDC-412 C5E FTP-LSZH ................Kód: 0707-007

DC-602 C6 UTP ...................................Kód: 0707-008
DC-605 C6 UTP ...................................Kód: 1108-017
DC-612 C6 UTP-LSZH ...................Kód: 1207-017
DCO-622 C6 UTP ...............................Kód: 1505-016
DC-802 C6 FTP ...................................Kód: 0707-009
DCO-822 C6 FTP ................................Kód: 1509-013
DC-902 C6A U/FTP ..........................Kód: 1109-005
TLC-T4C AWG28TLC-T4C AWG28TLC-T4C A  ................................Kód: 0906-019

DATOVÉ ROZVADĚČE - serverové LAN-TEC 
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SA.0048.041X
Kód: 0901-081

PP-024 C5E
Kód: 0705-014

PP-026 C5E
Kód: 0705-015

PP-104 16 EMPTYPP-104 16 EMPTYPP-104 16 EMPTYPP-104 16 EMPTY
Kód: podrobnosti web/ceník

PP-004 PW
Kód: podrobnosti web/ceník

PP-105 EMPTY 16x
Kód: 1502-006

PP-106 24 EMPTY
Kód: 1008-010

PP-112 C5E
Kód: 0705-028

PP-115 C5E
Kód: podrobnosti web/ceník

PP-120 C5E
Kód: 1003-010

PP-122 C5E
Kód: 0705-040

PP-126 C5E
Kód: 1007-003

PP-130 C5E
Kód: 1003-011

PP-152 C5E
Kód: 0705-047

PP-154 24xKJ C6
Kód: 1003-012

PP-156 C6
Kód: 1010-023

PP-158 C6PP-158 C6
Kód: 1408-008

PP-160 C6
Kód: 1106-081

PP-170 C6
Kód: 1109-006

PP-192/194 C3
Kód: 0705-048/049

PP-146/144 BNC
Kód: 1206-005/006

METALICKÁ KABELÁŽ LAN-TEC - patch kabely

Řada výrobku PC-xxx UTP/FTP C5E,/6/6AŘada výrobku PC-xxx UTP/FTP C5E,/6/6AŘada výrobku PC-xxx UTP/FTP C5E,/6/6AŘada výrobku PC-xxx UTP/FTP C5E,/6/6A
Kód: podrobnosti web/ceník

METALICKÁ KABELÁŽ LAN-TEC - keystony

MJ-005 C5 černá ...............................Kód: 0706-002
MJ-005 C5 bílá ....................................Kód: 0706-001
MJ-006 záslepka bíla ....................Kód: 0902-020
MJ-006 záslepka černá ...............Kód: 0902-021
MJK-010 ..................................................Kód: 1003-001

KJ-002 C5 ...............................................Kód: 0706-015
KJ-003 C5 bílá.....................................Kód: 1003-054
KJ-003 C5 černá ................................Kód: 1003-055
KJ-004 C5 bílá.....................................Kód: 0706-005
KJ-004 C5 černá ................................Kód: 0706-006
KJ-011 C5 ...............................................Kód: 1009-060
KJ-012 C5 ...............................................Kód: 1010-021
KJ-015 C5 bílá.....................................Kód: 0706-017
KJ-004 C5 černá ................................Kód: 0706-018
KJ-016A C5 ...........................................Kód: 0706-023

KJ-006 C6 ...............................................Kód: 0706-031
KJ-007 C6 ...............................................Kód: 0706-025
KJ-008 C6 ...............................................Kód: 0910-019
KJ-009 C6 ...............................................Kód: 1003-007
KJ-010 C6 ...............................................Kód: 1003-008
KJ-021 C6 ...............................................Kód: 0706-033
KJ-022 C6 ...............................................Kód: 0910-021
KJ-030 C6A ...........................................Kód: 1109-007
KJ-100 ......................................................Kód: 1003-053

METALICKÁ KABELÁŽ LAN-TEC - konektory

Řada výrobku MP-xxx UTP/FTPŘada výrobku MP-xxx UTP/FTPŘada výrobku MP-xxx UTP/FTP
Kód: podrobnosti web/ceník

METALICKÁ KABELÁŽ LAN-TEC METALICKÁ KABELÁŽ LAN-TEC - datové zásuvky- datové zásuvky- datové zásuvky

WO-011
Kód: 0705-001

WO-014WO-014
Kód: 0705-003Kód: 0705-003

WO-012
Kód: 0705-002

WO-016WO-016
Kód: 0705-004Kód: 0705-004

WO-022
Kód: 1007-005

WO-001
Kód: 1210-026

WO-001 WO-010
Kód: 1210-027

WO-040
Kód: 1010-024

WO-111
Kód: 0705-005

WO-112
Kód: 0705-006

WO-050
Kód: 1012-027

WO-055
Kód: 1012-028

WO-058
Kód: 1012-029

WO-211
Kód: 0705-007

WO-212
Kód: 0705-008

WO-332
Kód: 0705-009

WO-312WO-312
Kód: 0705-010

WO-632
Kód: 0705-012

WO-732
Kód: 1003-002

WO-832
Kód: 1003-003
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METALICKÁ KABELÁŽ LAN-TEC - nářadíMETALICKÁ KABELÁŽ LAN-TEC 

ST-001 .......................................................Kód: 0706-170
ST-002 .......................................................Kód: 0706-171
PT-019PT-019PT  .......................................................Kód: 0706-172
PT-020PT-020PT  .......................................................Kód: 0706-173
CT-001+SCT-001+SCT  ................................................Kód: 0706-174
CT-002CT-002CT  .......................................................Kód: 0706-175
CT-003CT-003CT  .......................................................Kód: 0706-176
CT-009 BNCCT-009 BNCCT  ...........................................Kód: 0706-178
CT-010CT-010CT  .......................................................Kód: 0706-179

CT-015CT-015CT  .......................................................Kód: 0706-180
CT-020CT-020CT  .......................................................Kód: 0706-181
KDS D-12 ................................................Kód: 1112-085
KDS DB-48KDS DB-48 ............................................Kód: 1112-086
KDS S-14KDS S-14 ................................................Kód: 1112-087
KDS SB-10KDS SB-10.............................................Kód: 1112-088
KDS L-15KDS L-15 ................................................Kód: 1112-089
KDS LB-10KDS LB-10 .............................................Kód: 1112-090

METALICKÁ KABELÁŽ LAN-TEC - spojky

AC-110 .......................................Kód: 0706-159
AC-130 .......................................Kód: 0706-160
MP-110 ......................................Kód: 0906-020
AC-140 .......................................Kód: 0706-161
AC-150 .......................................Kód: 0706-162
AAC-160 .......................................Kód: 0706-163
AAC-210 .......................................Kód: 0706-164
AAC-260 .......................................Kód: 0706-165
AAC-303/301 .............................Kód: web/ceník

METALICKÁ KABELÁŽ LAN-TEC - měření

TS-468
Kód: 0706-182

TS-468/BNC
Kód: 0706-183

TS-008
Kód: 0706-184

TS-828 LCDTS-828 LCD
Kód: 0706-185

CERTIFIKOVANÝ METALICKÝ SYSTÉM - NETKEY, MINI-COM, datové kabely Belden

DC-1583E C5E UTP ..........................Kód: 1012-030
DC-1583ENH C5E UTP ..................Kód: 1012-031
DC-1700E C5E UTP ..........................Kód: 1012-032
DC-1700ENH C5E UTP ..................Kód: 1012-033
DC-7965E C6 UTP .............................Kód: 1012-034
DC-7965ENH C6 UTP .....................Kód: 1012-035
DC-7860ENH C6 FTP ......................Kód: 1012-036NETKEY/MINI-COM

Kód: podrobnosti web/ceník

OPTICKÁ KABELÁŽ - kabely

Optické kabely MM/SM
Kód: podrobnosti web/ceník

OPTICKÁ KABELÁŽ - rozvaděče

Optické rozvaděčeOptické rozvaděče
Kód: podrobnosti web/ceník

OPTICKÁ KABELÁŽ - pigtaily

Optické pigtaily MM/SM
Kód: podrobnosti web/ceník

OPTICKÁ KABELÁŽ - adaptéry

Optické adaptéry MM/SM
Kód: podrobnosti web/ceník

OPTICKÁ KABELÁŽ - propojovací kabely

Optické propojovací kabely MM/SM
Kód: podrobnosti web/ceník

OPTICKÁ KABELÁŽ - příslušenství

Příslušenství pro optikou kabeláž
Kód: podrobnosti web/ceník

AKTIVNÍ PRVKY - switche

APS-3005
Kód: 1009-056

APS-208R2
Kód: 1009-057

APS-SP6108
Kód: 1112-006

APS-VM4082
Kód: 1504-013

APS-SP7160/SP676C
Kód: 1308-024/1112-007

APS-SP6124A ....... Kód:1112-008
APS-SFP416G ....... Kód:1001-005
APS-SP684C .......... Kód:1112-009
APS-SP659B .......... Kód:1112-010

AKTIVNÍ PRVKY - převodníky

Převodníky z metalického vedení na optický kabel
Kód: podrobnosti web/ceník

AKTIVNÍ PRVKY - SFP moduly

Zásuvné moduly pro připojení do aktivních prvků
Kód: podrobnosti web/ceník

AKTIVNÍ PRVKY - UPS

Záložní zdroje UPS
Kód: podrobnosti web/ceník

ST
RU

KT
UR

OV
AN

É 
KA

BE
LÁ

ŽN
Í  

SY
ST

ÉM
Y 

- p
ře

hl
ed

 so
rti

m
en

tu



www.variant.cz

SK
S

57

Strukturované Kabelážní Systémy

SLUŽBY - zápůjčky nářadí a měřicích přístrojů

Zapůjčení WireXpert X500  - denní sazba (na 1-2 dni)/ denní sazba (na 3 dni a více)                              kód: 9922-410/420

Certifikační přístroj WireXpert X500 pro měření datové kabeláže kategorie C5e, C6, C6a. Obsahuje měřicí a vzdálenou jednotku, kabely, sluchátka, adaptéry, SW. Přístroje pracují 
v CZ prostředí ovládané dotykovou obrazovkou. Set pro zapůjčení obsahuje i přepravní tašku, zapůjčení přístroje za účelem proměření instalace a vydání certifikátu.

Zapůjčení svářecího setu  - denní sazba                                            kód: 9922-446

Nabízíme Vám zapůjčení 3D svářecího setu pro svařování optických vláken. Set obsahuje svářecí přístroj ILSINTECH K7. Součástí balení je napájecí zdroj, akumulátor, základní 
nářadí, světelné pero, lamačka vláken.

Zapůjčení Fiber OWL4  - denní sazba                                            kód: 9922-444

Nabízíme Vám zapůjčení měřícího přístroje Fiber OWL 4 quad, pro výkonové měření optických tras. Měřicí přístroj Fiber OWL 4 quad, obsahuje světelný zdroj a detekční jednotku 
a umožňuje proměření SMS a MM vláken. Přístoj proměřuje vlnové délky 850 nm a 1300nm pro MM, pro vlákna SM na vlnových délkách 1310 nm a 1550 nm. Je možné uložit až 
1000 záznamů měření. Součástí balení je polstrovaný kufřík, dvě obslužné jednotky měřícího přístroje, český návod, USB kabel.

Zapůjčení lamačky a nářadí  - denní sazba                                            kód: 9922-445

Nabízíme Vám zapůjčení lamačky optických vláken a základního nářadí pro odizolování a ukončení optického vlákna. Součástí sady nářadí jsou kleště zdrhovací (250 um nebo 
900 um), klasické zdrhovací kleště (250 um), stripovací kleště pro průměry 3 - 3,5 mm, nůžky na kevlar, kompletní sada na čištění optiky, uzavíratelný plastový box na odlomená 
vlákna, robustní aluminiový kufřík na nářadí.
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KOMPLEXNÍ NABÍDKA INTEGRACE 
BEZPEČNOSTNÍCH A DOCHÁZKOVÝCH 
SYSTÉMŮ

• poplachové a zabezpečovací systémy
• kamerové systémy
• přístupové systémy
• požární systémy
• docházkové a stravovací systémy
• vizualizace a ovládání bezpečnostních technologií
• archivace a filtrování událostí
• řízení lidských zdrojů
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ISB Integrace systémů budov

• SOFTWARE - vizualizace SECURTY VIEW

• SOFTWARE - VAR-NET INTEGRAL

• OSTATNÍ - služby
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SOFTWARE - vizualizace SECURITY VIEW
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Vizualizační program pro dálkové nebo lokální spojení s ústřednami PARADOX EVO. Nabízíme zapůjčení a otestování software na dva měsíce zdarma. Program je určen ke sle-
dování, ovládání, vyhodnocení a archivaci událostí z připojených ústředen EZS. Software je možné rozšířit o licence na další ústředny EZS do maximálního počtu šestnácti 
připojených ústředen. Uživatelský přístup do software se realizuje pomocí klientského programu, který je nainstalován na klientských stanicích. Spojení s ústřednou se navazuje 
pomocí modulu PRT3 (integrační modul) a přes LAN pomocí převodníku GNOME232. Součástí dodávky jsou moduly PRT3, GNOME232, napájecí zdroj a propojovací kabel pro pl-
nohodnotné připojení jedné ústředny EZS. Tato verze softwaru umožňuje připojit jednu ústřednu EZS (pomocí sériového rozhraní nebo pomocí modulu GNOME232 přes LAN).

SECURITY VIEW -  vizualizační SW + PRT3 + GNOME232                     kód: 1112-093

Licence pro rozšíření o jednu ústřednu v software SECURITY VIEW. Maximální počet ústředen připojených do vizualizačního software je 16. Způsob připojení a komunikace 
ústředny je pomocí modul PRT3 (integrační modul) a v rámci síťového připojení pomocí převodníku GNOME232 nebo lokálně pomocí sériového portu.

SECURITY VIEW rozšíření -  licence SW o další ústřednu                    kód: 1209-007

Podrobnější informace o integraci systému budov naleznete na samostatném webu www.integracebudov.cz
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Integrační software pro sledování, správu a vyhodnocování stavu elektronických systémů budov. Umožňuje společnou správu a ovládání více vzdálených objektů klienta z jed-
noho místa přes webové rozhraní. Je navržen jako ucelené řešení složené ze vzájemně provázaných modulů. Modularita dává uživateli možnost zvolit jen ty funkce, které bude 
používat a tím efektivně využít vynaložené prostředky. Toto řešení je určeno pro menší a střední objekty s technologií EZS, CCTV, EPS, docházka a přístup pro až 800 osob (z toho 
až 400 s registrovanou docházkou). Do SW VAR-NET INTEGRAL jsou zařazeny zabezpečovací ústředny (DIGIPLEX EVO), kamerové systémy (IP kamery ACTi), elektronická 
požární signalizace (JOB detectomat) docházkové a přístupové terminály VAR-NET.

VAR-NET INTEGRAL je systém typu server - klient. K ovládání je možno použít libovolné PC s instalovaným prohlížečem Windows Internet Explorer. Vzhledem k podpoře TCP/IP 
protokolu není instalace software VAR-NET INTEGRAL limitována lokální sítí.

VAR-NET INTEGRAL -  integrační software pro bezpečnostní a docházkové systémy              

Přehled jednotlivých licencí SW VAR-NET INTEGRAL
VNI jádro .............................................................................................................................................. Kód: 1009-061
VNI okruh EZS ................................................................................................................................. Kód: 1009-071
VNI okruh CCTV 10 kamer ..................................................................................................... Kód: 1009-072
VNI okruh CCTV dalších 10 kamer................................................................................... Kód: 1009-073
VNI okruh EVS ................................................................................................................................. Kód: 1009-074
VNI okruh Enviro ........................................................................................................................... Kód: 1009-076
VNI návštěvy ..................................................................................................................................... Kód: 1009-077
VNI stravování ................................................................................................................................. Kód: 1009-078
VNI mapové rozhraní ................................................................................................................. Kód: 1009-079
VNI notifikace ................................................................................................................................... Kód: 1009-080
VNI mobilní klient ......................................................................................................................... Kód: 1009-081
VNI docházka ................................................................................................................................... Kód: 1301-001
VNI grafické plánování docházky ..................................................................................... Kód: 1009-083
VNI export docházky................................................................................................................... Kód: 1009-082
VNI přístup 25/50/100/200/400/600/800 osob .......................................................... Kód: web/ceník
VNI docházka 25/50/100/150/200/400 osob .............................................................. Kód: web/ceník
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SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA S NÁPADEMCEL

Naše divize CEL nabízí nevšední spotřební elektroniku, která je jen v malé míře dostupná na českém a slovenském trhu, nebo se v běžné nabídce vůbec 
neobjevuje; často se jedná o mobilní elektroniku - zejména kamery všeho druhu. Naše produkty nabízíme pod vlastní obchodní značkou CEL-TEC. Všechny 
Naše divize CEL nabízí nevšední spotřební elektroniku, která je jen v malé míře dostupná na českém a slovenském trhu, nebo se v běžné nabídce vůbec 
neobjevuje; často se jedná o mobilní elektroniku - zejména kamery všeho druhu. Naše produkty nabízíme pod vlastní obchodní značkou CEL-TEC. Všechny 
Naše divize CEL nabízí nevšední spotřební elektroniku, která je jen v malé míře dostupná na českém a slovenském trhu, nebo se v běžné nabídce vůbec 

výrobky jsou připraveny pro prodej na našem trhu, mají náležitá osvědčení, obsahují české manuály atd. Nabízíme výrobky uznávaných a respektovaných 
neobjevuje; často se jedná o mobilní elektroniku - zejména kamery všeho druhu. Naše produkty nabízíme pod vlastní obchodní značkou CEL-TEC. Všechny 
výrobky jsou připraveny pro prodej na našem trhu, mají náležitá osvědčení, obsahují české manuály atd. Nabízíme výrobky uznávaných a respektovaných 
neobjevuje; často se jedná o mobilní elektroniku - zejména kamery všeho druhu. Naše produkty nabízíme pod vlastní obchodní značkou CEL-TEC. Všechny 

výrobců z celého světa, především z Asie (Čína, Taiwan, Korea, Německo…). Naše výrobky pocházejí přímo od výrobců (prokazatelný původ zboží, test reporty, 
výrobky jsou připraveny pro prodej na našem trhu, mají náležitá osvědčení, obsahují české manuály atd. Nabízíme výrobky uznávaných a respektovaných 
výrobců z celého světa, především z Asie (Čína, Taiwan, Korea, Německo…). Naše výrobky pocházejí přímo od výrobců (prokazatelný původ zboží, test reporty, 
výrobky jsou připraveny pro prodej na našem trhu, mají náležitá osvědčení, obsahují české manuály atd. Nabízíme výrobky uznávaných a respektovaných 

odborný servis, aktuální firmware,…). Často jsme výhradními dovozci pro ČR a SR.
výrobců z celého světa, především z Asie (Čína, Taiwan, Korea, Německo…). Naše výrobky pocházejí přímo od výrobců (prokazatelný původ zboží, test reporty, 
odborný servis, aktuální firmware,…). Často jsme výhradními dovozci pro ČR a SR.
výrobců z celého světa, především z Asie (Čína, Taiwan, Korea, Německo…). Naše výrobky pocházejí přímo od výrobců (prokazatelný původ zboží, test reporty, 

Produkty CEL-TEC jsou na trhu od r. 2009 - za tu krátkou dobu se staly velice populárními a to i mezi profesionály (PČR, městské policie, celní správa, státní 
úřady, hasiči, speleologové, kominíci, instalatéři, servis a správa mnohých velkých státních i nadnárodních firem). Výrobky značky CEL-TEC se těší zájmu 
Produkty CEL-TEC jsou na trhu od r. 2009 - za tu krátkou dobu se staly velice populárními a to i mezi profesionály (PČR, městské policie, celní správa, státní 
úřady, hasiči, speleologové, kominíci, instalatéři, servis a správa mnohých velkých státních i nadnárodních firem). Výrobky značky CEL-TEC se těší zájmu 
Produkty CEL-TEC jsou na trhu od r. 2009 - za tu krátkou dobu se staly velice populárními a to i mezi profesionály (PČR, městské policie, celní správa, státní 

největších distributorů a prodejců na českém a slovenském trhu.
úřady, hasiči, speleologové, kominíci, instalatéři, servis a správa mnohých velkých státních i nadnárodních firem). Výrobky značky CEL-TEC se těší zájmu 
největších distributorů a prodejců na českém a slovenském trhu.
úřady, hasiči, speleologové, kominíci, instalatéři, servis a správa mnohých velkých státních i nadnárodních firem). Výrobky značky CEL-TEC se těší zájmu 

Všechny produkty z divize CEL nabízíme našim klientům za zajímavé velkoobchodní ceny jako doplňkovou službu. Naši nabídku stále rozšiřujeme, aktu-
ální nabídku naleznete na našem eshopu www.variant.cz (výrobky se zobrazí po individuálním přihlášení) nebo na www.cel-tec.cz
Všechny produkty z divize CEL nabízíme našim klientům za zajímavé velkoobchodní ceny jako doplňkovou službu. 
ální nabídku naleznete na našem eshopu www.variant.cz (výrobky se zobrazí po individuálním přihlášení) nebo na www.cel-tec.cz
Všechny produkty z divize CEL nabízíme našim klientům za zajímavé velkoobchodní ceny jako doplňkovou službu. 

Zodpovědná osoba: Produktový manažer divize CEL - Mgr. Aleš Boček, a.bocek@variant.cz, 725 603 171

CEL-TEC elektronika pro profesionály
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Fotopasti
Fotopast je moderní a cenově dostupný pomocník například pro mapování výskytu a pohybu zvěře, avšak skvělé uplatnění nalezne i při ostraze objektů a pozemků. Výhodou je 
autonomní provoz a mobilita. Takzvanou lidskou škodnou zachytí díky vestavěnému PIR čidlu, které reaguje jen na tepelnou stopu. Fotografie nebo videa jsou ukládány na SD 
kartu. Dražší modely jsou vybaveny i GSM modulem, který fotografii s narušitelem pošle buď formou MMS do mobilního telefonu nebo přes GPRS do e-mailu. Fotopasti jsou 
vybaveny IR přísvitem v neviditelném spektru 940 nm. Pro přehled nad větší plochou pozemku, kde pohybový senzor již nestačí, se využívá časosběru. Značky našich fotopastí: 
UOvision, ForestCam, Ltl Acorn, Scout Guard a další.

Ke všem fotopastem nabízíme širokou škálu doplňků (síťové adaptéry, kovové skříňky, ocelové zámky, baterie, SD karty, antény se zesilovačem, atd.) Samozřejmostí je posky-
tování technické podpory pro naše zákazníky.

Palubní kamery
Dopravní nehody jsou neustále na pořadu dne, a nikdy nevíte, kdy se může přihodit i Vám. Potom kamera do auta poslouží jako velmi účinná černá skříňka, na které je zachycena 
celá situace. Tyto záběry pak poslouží jako důkaz při jednání s viníkem, pojišťovnou, policií atd.  Pokročilejší modely jsou také vybaveny GPS modulem, který snímá rychlost a 
trasu vozidla - záznam lze zpětně přehrát pomocí speciálního programu (přehrávače) s integrovanými mapami. U nás naleznete palubní kamery s důrazem na různé aspekty 
a vybere si skutečně každý. Modely s i bez GPS modulu, s jednou i dvěma kamerami, s přísavkou i na pevné nalepení. Všechny kamery jsou minimálně ve FULL HD rozlišení 
s funkcí WDR pro lepší obraz v noci. Společnou vlastností všech je vynikající kvalita obrazu i zpracování a především spolehlivost, kterou garantuje značka CEL-TEC.

Naše kamery využívají městské policie, státní správa, velké spediční společnosti a tisíce spokojených zákazníků. Samozřejmostí je technická podpora. Nejnovější firmware je 
vždy aktualizován a zveřejňován na eshopu: cel-tec.cz

Sportovní kamery
Jsme dovozci řady sportovních kamer vhodných na rozmanité outdoorové aktivity: na motorku, kolo, potápění, lyžování, parašuting atd. Využití naleznou při mnoha dalších 
příležitostech a aktivitách i z rodinného života, záleží pouze na Vaší fantazii. U nás naleznete sportovní kamery rozmanitých tvarů a zpracování, které jsou přizpůsobeny různým 
využitím. Např. celokovové válečkové – tzv. Bullet kamery, které jsou velice odolné, válečkové s odděleným DVR spojených kabelem, ploché s displejem a otočným objektivem 
na helmu, kostičkové s vodotěsným pouzdrem typu GoPro atd.

Pro všechny kamery zajišťujeme náhradní díly a doplňky: baterie, držáky, selfie tyče atd.
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Inspekční kamery
Nabízíme více druhů inspekčních kamer pro kontrolu těžko dostupných prostor. Kamery jsou vybaveny přísvitem a umožňují uložení záznamu. V naší nabídce naleznete malé 
inspekční kamery s označením InCam mají kameru na metrovém kabelu s pamětí – lze prodloužit až na cca 5m, průměry kabelu: 5,5 až 17mm. Kamery typu InCam mají odní-
matelnou zobrazovací jednotku, která slouží i jako nahrávací zařízení tzv. DVR. Bezdrátový přenos mezi kamerou a DVR. Nabízíme i varianty s HD rozlišením, či s duální kamerou 
(čelní a boční pohled).

Pro inspekci potrubí, odpadů, komínů atd. nabízíme větší inspekční kamery s označením PipeCam profi, které mají kabely ze sklolaminátu o délce 20,30,40 m a průměru 
5mm. Vlastní kamery jsou ve dvou provedeních s průměry 12 a 22 mm.  Pro opravu dlouhé vzdálenosti nabízíme inspekční kameru s délkou 60 m průměrem kabelu 9 mm a 
průměrem hlavy 5,5cm. Záběr kamery je pak 120°. Kamery typu PipeCam jsou dodávány v odolném vodotěsném kufru s vlastní baterií, zobrazovací jednotkou a nahrávacím 
zařízením. Lze snímat i zvuk pro případný komentář.

Digitální dveřní kukátka
Podívejte se, kdo klepe na dveře zcela novým a skvělým způsobem. Stiskem tlačítka uvidíte, kdo stojí na druhé straně. Přístroj zobrazí čistý obraz na LCD displeji a při detekci 
pohybu uloží obrázek na vloženou kartu microSD. Doplněním kukátka o světelnou rampu můžete vidět, kdo se Vás snažil navštívit i v noci.

Špionážní technika
Pro tajný monitoring nabízíme celou řadu skrytých kamer a GSM štěnic. V naší nabídce naleznete skryté kamery rozmanitých tvarů a velikostí pro různé použití. Většina skrytých 
kamer je mobilních například špionážní pera, kamery v brýlích, kamery v knoflíkové dírce, kamery v budíku, v hodinkách s IR přísvitem, ve flashdisku atd. Některé kamery nemají 
vlastní baterii a jsou závislé na externím napájení – například kamera v maketě PIR čidla.vlastní baterii a jsou závislé na externím napájení – například kamera v maketě PIR čidla.

IP kamery
Speciální skupinu tvoří IP kamery, které jsou zpravidla připojeny na domácí wifi síť a lze se na ně připojit pomocí aplikace v chytrém telefonu. Pokud je v dosahu dobré interne-
tové připojení, lze se podívat domů odkudkoliv – není potřeba veřejná IP adresa. Kamery detekují pohyb a okamžitě odesílají fotky do emailu. Pro použití v noci jsou vybaveny IP 
přísvitem. Naše kamery lze nastavit snadno během několika desítek sekund například pomocí QR kódu. Některé kamery zaznamenávají i video buď na SD kartu nebo do Cloudu. 
Aplikace mají celou řadu užitečných nastavení. Pod jednou aplikací lze ovládat více kamer. Kamery lze použít jako monitoring v době nepřítomnosti například během dovolené 
nebo jako dětskou chůvičku.
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GPS trackery (sledovací zařízení)
GPS trackery slouží ke kontrole pohybu osob, věcí či dopravního prostředku. CEL-TEC Vám přináší jak sledovací zařízení pro sledování osob – dětí, seniorů, které lze využít i jako 
telefon, tak trackery do auta, motocyklů atd. Naše zařízení je vybyveno autonomní baterií, otřesovými čidly, mají voděodolnou konstrukci. Antény GPS i GSM jsou zabudovány. 
Součástí balení je i mikrofon pro odposlech automobilu a relé pro dálkové vypnutí motoru. Aktuální polohu vozidla lze zjistit v mobilním telefonu nebo i s historií sledovat přes 
PC na serverové aplikaci.

Svítilny a čelovky
V našem sortimentu naleznete dnes již legendární aluminiové svítilny typu FLZA 50 s možností dobíjení Li-ion článku i ve svítilně, zoomování, přepínání světelných módů atd. 
Svítilny nabízíme v dárkovém balení včetně nabíjecích adaptérů, držáků na kolo.

Čelovky jsou polohovatelné a voděodolné. Typ HL125 má 125 lm s 2x boční LED pro širokoúhlý osvit. Typ HL300 má světelný tok až 300lm, přídavnou červenou LED. Posuvný 
difuzor pro bodový nebo rozptýlený svit. Dobíjecí zdroj se zadním červeným bezpečnostním světlem. Tento produkt je určen pro náročné uživatele a profesionály.

Bluetooth sluchátka a doplňky
Bluetooth sluchátka značky CEL-TEC jsou určena pro bezdrátový poslech hudby i handsfree telefonování. Díky pokročilému chipsetu britské značky CSR mají kvalitní a čistý 
zvuk, který ocení zejména „audiofilové“. Díky pevné a voděodolné konstrukci jsou sluchátka ideální pro sportovní aktivity (běh, posilovna atd.) Jako doplněk ke sluchátkům 
nabízíme BT vysílače a přijímače.

Vysílačky a dárková elektronika
Pro bezplatnou komunikaci nabízíme kvalitní voděodolné vysílačky značky Chierda vyrobené z hořčíkové slitiny. Vysílačky mají dosah až několik desítek km s Výkonem 1W a 5W. 
K vysílačkám nabízíme i různé typy externích mikrofonů. Jako inspiraci pro dárky nabízíme analogové hodinky cel-tec se čtečkou na microSD karty a již tradičně elektrické 
otvíráky na víno.
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Další firemní aktivity…..
V roce 2009 získala fa VARIANT plus do vlastnictví značně zdevastovaný areál bývalého třebíčského lihovaru (založen 1890).  Po základním stavebním prů-
zkumu a úvahách co dál, jsme se rozhodli respektovat charakter místa, uvést objekty do původní podoby a proměnit je v kulturní a společenské centrum. 
V roce 2009 získala fa VARIANT plus do vlastnictví značně zdevastovaný areál bývalého třebíčského lihovaru (založen 1890).  Po základním stavebním prů
zkumu a úvahách co dál, jsme se rozhodli respektovat charakter místa, uvést objekty do původní podoby a proměnit je v kulturní a společenské centrum. 
V roce 2009 získala fa VARIANT plus do vlastnictví značně zdevastovaný areál bývalého třebíčského lihovaru (založen 1890).  Po základním stavebním prů

Tak postupně vznikalo 
zkumu a úvahách co dál, jsme se rozhodli respektovat charakter místa, uvést objekty do původní podoby a proměnit je v kulturní a společenské centrum. 
Tak postupně vznikalo 
zkumu a úvahách co dál, jsme se rozhodli respektovat charakter místa, uvést objekty do původní podoby a proměnit je v kulturní a společenské centrum. 

Centrum Lihovar.
Nejdříve jsme zprovoznili část, ve které je příjemná a útulná 
Tak postupně vznikalo 
Nejdříve jsme zprovoznili část, ve které je příjemná a útulná 
Tak postupně vznikalo 

restaurace (2010). K posezení u dobrého jídla a pití máme připraveno cca 55 míst v nekuřácké 
vnitřní části. Pod krytou a v zimě vyhřívanou pergolu se vejde asi 70 kuřáků a v letní sezoně je na terase 
Nejdříve jsme zprovoznili část, ve které je příjemná a útulná 

. Pod krytou a v zimě vyhřívanou pergolu se vejde asi 70 kuřáků a v letní sezoně je na terase 
Nejdříve jsme zprovoznili část, ve které je příjemná a útulná  (2010). K posezení u dobrého jídla a pití máme připraveno cca 

. Pod krytou a v zimě vyhřívanou pergolu se vejde asi 70 kuřáků a v letní sezoně je na terase 
 (2010). K posezení u dobrého jídla a pití máme připraveno cca 

dalších 80 míst.

V roce 2012 jsme s pomocí fondů EU vybudovali Podklášterní minipivovar. Vaříme zde přírodní nepasterované a nefiltrované pivo klasickým způso-
bem z těch nejlepších surovin.
V roce 2012 jsme s pomocí fondů EU vybudovali 
bem z těch nejlepších surovin.
V roce 2012 jsme s pomocí fondů EU vybudovali 

Nabízíme klasické „české“ ležáky plzeňského typu, které tvoří trvalý základ sortimentu. Naši nabídku  obohacujeme o celou řadu speciálů, které velké 
průmyslové pivovary na našem trhu běžně nenabízejí, včetně 

, které tvoří trvalý základ sortimentu. Naši nabídku  obohacujeme o celou řadu 
průmyslové pivovary na našem trhu běžně nenabízejí, včetně 

, které tvoří trvalý základ sortimentu. Naši nabídku  obohacujeme o celou řadu 
svrchně kvašených piv. Ty jsou známy hlavně v „anglosaském“ světě. Nabídku speciálů po

, které tvoří trvalý základ sortimentu. Naši nabídku  obohacujeme o celou řadu 
. Ty jsou známy hlavně v „anglosaském“ světě. Nabídku speciálů po

, které tvoří trvalý základ sortimentu. Naši nabídku  obohacujeme o celou řadu 
-

stupně v průběhu roku obměňujeme. Za poměrně krátkou dobu vaření piva v 
průmyslové pivovary na našem trhu běžně nenabízejí, včetně 
stupně v průběhu roku obměňujeme. Za poměrně krátkou dobu vaření piva v 
průmyslové pivovary na našem trhu běžně nenabízejí, včetně 

Podklášterním pivovaru získala naše piva řadu ocenění na menších setká
. Ty jsou známy hlavně v „anglosaském“ světě. Nabídku speciálů po

 získala naše piva řadu ocenění na menších setká
. Ty jsou známy hlavně v „anglosaském“ světě. Nabídku speciálů po

-
ních i na renomovaných celostátních soutěžích. V letech 2014-15 jsme opakovaně získali prestižní  
stupně v průběhu roku obměňujeme. Za poměrně krátkou dobu vaření piva v 
ních i na renomovaných celostátních soutěžích. V letech 2014-15 jsme opakovaně získali prestižní  
stupně v průběhu roku obměňujeme. Za poměrně krátkou dobu vaření piva v 
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