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DODÁVATEĽ BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV 

Bratislava 

PREHĽAD PRODUKTOV EZS 

 

MB Secure od výrobcu Honeywell Security  

  Nový systém MB-Secure od výrobcov Honeywell Security je moderný kombinovaný systém zabezpečenia, kontroly vstupu a kamerového systému v jednom. V plánoch výrobcov je 

licenčný model predaja, tzn. investor kúpi len to, čo momentálne potrebuje a kedykoľvek môže požiadať o SW upgrade. MB-Secure je ucelené riešenie zabezpečenia a kontroly 

vstupu vrátane management aplikácií IQMA a Winmag pre správu užívateľov, evidenciu návštev, správu a potlač ID kariet, manažment a ovládanie z grafického prostredia. Pre malé 

objekty je možné MB-Secure využiť ako NVR video rekordér. Ústredňa opatrená USB Flash diskom umožňuje nahrávať sekvencie záberov z IP kamier v objekte. Záznam je možné 

pohodlne prezerať webovým prehliadačom. 

 

 

Ústredňa effeff 561-MB100 

  Ústredňa effeff 561-MB100 sa radí ku starším ústrediam a je určená na nasadenie v privátnej i obchodnej oblasti a výborne sa hodí na vybudovanie stredných až veľkých 

zabezpečovacích zariadení. Zodpovedá najnovším smerniciam VdS triedy C, ako aj odporúčaniam VDE 0833 časť 1 a časť 3 triedy 1 spôsob vyhotovenia B. Ústredňa je voľne 

programovateľná prostredníctvom ovládacieho dielu, ktorý môže byť namontovaný buď na prednom paneli alebo mimo neho. Je rozšíriteľná o max.56 konvenčných vstupov skupín 

hlásičov. S účastníkmi zberníc BUS-1 a BUS-2 a s príslušnými modulmi sa dá realizovať spolu 99 skupín hlásičov. Keďže stavba systému je modulárna, je možné aj ďalšie 

rozšírenie skupín (do max.99) a oblastí (max.4). Skupiny hlásičov môžu byť nadelené na až 16 oblastí, pričom sú možné nasledovné štruktúry hlavných oblastí a podoblastí. 

 

  Ústredňa effeff 561-MB256 e určená na nasadenie v privátnej i obchodnej oblasti a výborne sa hodí na vybudovanie stredných až veľkých zabezpečovacích zariadení. Pripojené 

môžu byť hlásiče, kontakty a snímače v konvenčnej technike BUS. Ústredňa má odnímateľný kryt z oceľového plechu. Vpusty káblov sú vo variantoch na- a pod omietku. 

Integrovaná je špeciálna zemniaca svorka. Prípojná doska BUS s 4 nezávislými, jednotlivo istenými prípojnými miestami, pre spolu 64 účastníkov zbernice. 

 

 

Aritech   
  Systém ATS Master Classic osvedčený modulárny systém v troch veľkostiach (ATS2099, ATS3099, ATS4099), ktorý splní aj tie najnáročnejšie požiadavky kladené na 

sofistikovaný zabezpečovací a prístupový systém. Prepracovaný systém makrologiky umožňuje naprogramovať chovanie systému tak, ako si zákazník vymyslí. Ďalšou nespornou 

výhodou je možnosť využitia systému ako prístupového systému - v základe sa priamo na zbernicu dá pripojiť 16 ks čítačiek bez akéhokoľvek prídavného hardvéru. Takto získavate 

základnú funkcionalitu prístupového systému (prístupové práva na užívateľa, časové zóny a pod.). Pre zložitejšie požiadavky (anti-pass back, počítanie v regiónoch, kreditný 

systém, výťahový kontrolér a iné) je k dispozícii rada 4-dverových kontrolérov ATS125x. Systém je možné rozširovať aj o bezdrôtové zariadenia alebo zbernicové detektory. 
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Komplexné portfólio rozširovacích modulov zahŕňa napr. kartu na konvertovanie zbernice z RS485 na optiku. Systém ATS sa s úspechom celosvetovo používa už niekoľko rokov na 

tých najvýznamnejších objektoch vyžadujúcich vysoký stupeň bezpečnosti a programových možností. Systém je integrovaný v integračných softvéroch C4 alebo SBI, certifikovaný 

NBÚ na stupeň 4. 

  Systém Advisor Advanced nová generácia zabezpečovacieho a prístupového systému určená pre menšie objekty (malé a stredné firmy, rodinné domy, bankové prevádzky, ...). 

Systém je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky dnešnej doby kladené na tento segment systému - komplexné riadenie a monitoring cez SMS, jednoduchá obsluha, atraktívny 

dizajn, priaznivá cena a spoľahlivosť. Systém ATS Advanced sa predáva v dvoch veľkostiach (ATS1000A a ATS2000A), v rôznych cenovo zvýhodnených kitoch s klávesnicou, GSM 

modulom, rozširovacími modulmi a pod. Systém je aj vo verzii s IP portom priamo na základnej doske - integrovaný do systému C4. Novinkou je séria ústrední ATS3500 určená pre 

väčšie objekty s kapacitou až 128 zón, 200 užívateľov, 16 dverí (RAS) a 15 expandérov (DPG, ktorá je certifikovaná podľa EN50131 do stupňa bezpečnosti 3. 

 

 

Paradox  

  PARADOX SECURITY SYSTEMS sídli neďaleko Montrealu v kanadskej provincii Quebec. Zaoberá sa výrobou elektroniky na ochranu objektov proti vlámaniu.  Stala sa 

svetoznámou svojím dôrazom na uplatňovanie najnovších poznatkov a technológií. Patrí k najvýznamnejším spoločnostiam vo svojom odbore. Svoje systémy exportuje do asi 100 

krajín sveta. Profesionálny a nekompromisný prístup k inováciám zabezpečuje firme stále rastúcu priazeň technikov a užívateľov. Výrobný program kompletne pokrýva potreby 

klientov po stránke veľkosti objektu, aj stupňa zabezpečenia. Medzi obľúbené ústredne patrí  DIGIPLEX EVO192 a DIGIPLEX EVOHD. Systém vytvorený pomocou ústredne 

DIGIPLEX EVO poskytuje vysoký stupeň ochrany objektu. Dá sa dokonale prispôsobiť režimu v chránenom objekte, aby v miere čo najmenšej zasahoval do života ľudí, ktorých má 

chrániť. Zbernicová štruktúra a možnosť rádiovej komunikácie minimalizujú potrebu hrubých montážnych prác. Ďalšou obľúbenou ústredňou figuruje  MAGELLAN MG 5050. Jedná 

sa o rádiovú (bezdrôtovú) ústredňu určenú  na ochranu objektov strednej veľkosti (rodinné domy, kancelárie). Dokáže zladiť náročné požiadavky na bezpečnosť a komfort. Je 

kompatibilná so strážnymi pultmi, ale môžu komunikovať aj priamo s klientom. Vedia majiteľa hlasovo zavolať a vedia volania prijať. Spoľahlivo plnia povely vlastníka - cez 

bezdrôtové a drôtové klávesnice, diaľkové ovládače, cez telefón, mobil, internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša spoločnosť  TELECOM ALARM s.r.o. ponúka kompletný návrh riešenia, montáže a servisu aj iných renovovaných značiek na základe ktorých  vieme naším  

klientom navrhnúť a ponúknuť optimálne riešenie. 
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