Minden biztonságtechnikai termékünk
júniustól jelentõs kedvezménnyel vásárolható !

ÚJ
SZETT-01

23990.-

25399.- helyett

+Ajándék nyitásérzékelõvel!!!

Egyszerûen telepíthetõ és programozható lakásriasztó szett.
Alkalmas lakások, kisebb üzletek védelmére.
A szett tartalma:

1 db 4 zónás központi egység, 1 db számbillentyûs kezelõvel, 1 db fém doboz, 1 db hálózati trafó,
1 db PIR egység, 1 db 12V 4,2A-es akkumulátor a központi egységhez,
1 db beltéri sziréna és részletes magyar nyelvû telepítési és programozási dokumentáció!
SZETT-02

53990.-

56899.- helyett

+Ajándék mini szirénával!!!

Könnyen telepíthetõ és programozható lakásriasztó szett

Alkalmas családi házak, nagyobb lakások és üzletek telefonkommunikátoros védelmére.
A szett tartalma:

1 db 6+2 zónás központi egység kommunikátorral, 1 db számbillentyûs kezelõvel, 1 db fém doboz,
1 db hálózati trafó, 4 db PIR egység, 2 db nyitásérzékelõ, 1 db 12V 4,2A-es akkumulátor a központi
egységhez, 1 db 12V 6,5A-es akkumulátor a kültéri hang-fény jelzõhöz, 1 db kültéri hang-fényjelzõ és
részletes magyar nyelvû telepítési és programozási dokumentáció!

A szettekben szereplõ termékek természetesen külön-külön is megvásárolhatók
illetve további biztonságtechnikai kiegészítõk is rendelhetõk!

(A termékek fényképeit és részletes leírásait a 10., 11. termékajánlóinkban találja meg!)

M MX25101

1399.-

VEGYES TERMÉKEK

ZSUG-KÉSZLET

559.-

ANTENNA ERÕSITÕ3

ÚJ

Elsõ lámpa sárga

599.-

BL-02
Hátsó lámpa piros

6 funkciós kerékpárlámpa

20 darabos zsugorcsõ készlet.
15cm hosszú különbözõ
szinû és vastagságú
zsugorcsövek egyben.

3,5 digites DMM
DC feszültség: 200m/2/20/200/500V
AC feszültség: 200/500V
DC áram:200u/2m/20mA /200mA/10A
Ellenállás: 200/2K/20K/200K /2M
hFE: 1~1000
Dióda vizsgálat
Rövidzárvizsgálat: sípolással
Négyszögjel kimenet: 3V p-p

BL-01

2799.-

ANTENNA ERÕSITÕ4

3699.-

Szabályozható antennajel erõsítõ
hálózati adapterrel.

Erõsítõ 3
Frekvencia átvitel: 5-860MHz
Erõsítés:
9-19dB
Szabályzás:
10dB
Max. kimeneti szint: 103dBuV
Csatlakozó:
Koax

keszelektronic.uw.hu
6. oldal

569.-

3 db 100x fényerejû LED
- folyamatos fényjelzés
- villogás
- lassú villogás
- lassú futófény Þ
- lassú futófény Þ Ü
- futófény Þ
Tartozékok: gumis rögzítõpánt
2 db tartós AAA elem
állítható felfogató kengyel

Erõsítõ 4
47-862MHz
8-20dB
12dB
115dBuV
F

