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OFERTA PROMOTIONALA !!!

Descriere: Sistem de alarma la efractie fara fir

Pret: 2.399.00 Lei (manopera de instalare si TVA inclus)

Moneda: Lei

Termen si conditii de livrare: Sunati

Garantie: 3 ani

Crt Cod/Tip Denumire produs Cantitate

1

MG6160 Magellan All-In-One; 32 zone radio • Emitator/receptor incorporat 

433Mhz:   

• Aceleasi facilitati ca modelul MG6130, plus: prompter voce • speaker 

hands-free • comunicatie voce bidirectionala cu statie de monitorizare 

• centru mesagerie vocala • ceas desteptator • automatizari (X10) • 

accesarea meniurilor sistemului de la distanta (telefonic) • comunicatie 

57.6k baud cu WinLoad • Iesire auxiliara13.8Vdc, 200mA • INCLUDE o 

telecomandă REM2 şi ADAPTOR de 12V • suporta 4 sirene SR150

1

2

SR150 SIRENĂ radio de 100 db cu supervizare bi-direcţională 

 • emiţător -receptor încorporat • Compatibilă cu seriile MG /SP 

vers.4.0 si RTX3 Vers.1.5, 100db,Carcasă din PC/ABS rezistentă la 

intemperii şi UV -20°C + 50°C), alimentare din baterii, timp de reactie în 

caz de alarmă - 4 sec.Prezenţa sirenei este supervizată de centrală. 

Prezenţa centralei este supervizată de sirenă, la pierderea 

comunicatiei sirena  generează o alarmă sonora şi luminoasă timp de 5 

min. Triplă protecţie antisabotaj (la scoaterea şurubului, scoaterea 

carcasei sau desprinderea de pe perete) • include 3 baterii alcaline şi 

un filtru de lampă stroboscopică

1

3

  PMD2P Detector radio de Mişcare Analogic mono-optic cu imunitate la 

animale < 18kg. Distanţa:11x11m şi p. la 15m pentru razele centrale cu 

unghi de 88.5° • compensare automată a temperaturii • 433/868MHz 

• rază acţiune: 35m (MG6160/6130), 70m (MG5000/MG5050/RTX3) 4

4 Suport original pentru detectorii PMD2P. 4

5

Montaj si punere in functiune:

• Montaj centrala, conectare la retea 220V, conectare la linia telefonica

• Montaj detectori, punere in functiune, calibrare

• Montaj sirena

• Programare si testare sistem, scolarizare client

Sistem de alarma fara fir,montaj inclus.

Destinat caselor rezidentiale, firmelor sau birourilor, in special locatiilor care nu mai pot fi cablate. Sistemul permite atat alarmarea locala prin 

sirena integrata in centrala cat si pe telefonul mobil prin conectarea la o linie de telefon fixa. Pe langa functia principala de alarmare la efractie 

puteti asculta radio, lasati un mesaj sau folositi sistemul pe post de telefon, ceas cu alarma sau un dispozitiv de monitorizare. 

  Sistemul asigura: 

*Alarmare cu sirena locala si sirena exterioara; 

*Posibilitatea apelarii pe telefonul mobil a unei persoane din firma in caz de alarma, si/sau; 

*Conectarea sistemului la un dispecerat de interventie rapida in caz de alarma. 

*!Optional: sistemul poate fi extins la diferite zone/incaperi sau poate fi mutat in cazul schimbarii locatiei firmei.

Rollsoft isi rezerva dreptul de a modifica tipul produselor , si pretul,in functie de disponibilitatea acestora la furnizori.
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