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Η ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι
πιστοποιημένη
σύμφωνα
με το πρότυπο
ISO 9001/2008
από τον
οργανισμό BVQI.

Η ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1964 με στόχο
την εισαγωγή και διανομή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων επώνυμων
Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Οίκων.
Από το 2000 και με βάση την μέχρι τότε πετυχημένη πορεία
της, επέκτεινε τη δραστηριότητά της στον τομέα του
φωτισμού, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος καταξιωμένων
Ευρωπαϊκών Κατασκευαστικών Οίκων Φωτισμού όπως
PAULMANN (Γερμανίας) και FUMAGALLI (Ιταλίας), ενώ
από το 2008 ανέλαβε την αντιπροσωπεία του ιταλικού
οίκου FRACARRO, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες
στον τομέα της λήψης και διανομής οπτικοακουστικού
σήματος. Η έδρα της εταιρίας, που καλύπτει 1.800m2,
βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής, όπου υπάρχει
και χώρος έκθεσης που διατίθεται για επισκέψεις
συνεργατών.
Τα προϊόντα της ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
διατίθενται σε όλη την Ελλάδα, μέσω ισχυρού δικτύου
καταστημάτων φωτισμού και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού.

Ιταλική θυγατρική του Ομίλου HF Company Γαλλίας,
εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Παρισιού απ’ το 1997.
Σκοπός της Avidsen είναι να βελτιώσει τις ανέσεις στο
σπίτι κατασκευάζοντας προϊόντα που απλοποιούν την
καθημερινότητα των ανθρώπων.
Η Avidsen εφαρμόζει το know-how και την εμπειρία της
HF Company στην αγορά των οικιακών αυτοματισμών.
Πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη αγορά με αυξανόμενο
ενδιαφέρον, σημαντικά
περιθώρια κέρδους και
ευκαιρίες ανάπτυξης.
Η Avidsen θεωρείται ένας
απ’ τους leader της αγοράς αυτής καθώς παρέχει μια πλήρη γκάμα προϊόντων σε 4 διαφορετικές
οικογένειες προϊόντων οικιακού αυτοματισμού:
- Έλεγχος πρόσβασης. Αυτοματισμοί για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες.
- Προστασία και Ασφάλεια. Συναγερμοί, Ανιχνευτές ασφαλείας, Βιντεοπαρακολούθηση
- Επικοινωνία. Βιντεοτηλέφωνα, Θυροτηλέφωνα, Κουδούνια, Αξεσουάρ σταθερής τηλεφωνίας.
- Οικιακή Άνεση. Έλεγχος θερμοκρασίας, Άνεση στον φωτισμό, Ανιχνευτές παρουσίας.

Περιεχόμενα
επικοινωνία
Κουδούνια
Θυροτηλέφωνα
Θυροτηλεοράσεις

ασφάλεια
Ανιχνευτές αερίων
Συναγερμοί
Βιντεοπαρακολούθηση
Κάμερες IP

άνεση
Άνεση για το μωρό
Άνεση στο σπίτι

• Ασύρματα κουδούνια
• Ασύρματη Σειρά Kläte
• Βιντεοκουδούνι
• Ενσύρματο κουδούνι

Θυροτηλέφωνα
• Ασύρματό θυρο-τηλέφωνο
• Ενσύρματο θυροτηλέφωνο

Θυροτηλεοράσεις

© Yuri Arcurs

• Ενσύρματες θυροτηλεοράσεις

επικοινωνία

Περιηγηθείτε !

Κουδούνια

κουδούνια

για τον έλεγχο πρόσβασης

© victor zastol’skiy

Κουδούνι Första - κωδ.71-02-334

Κουδούνι Nielsen - κωδ.71-02-319

Ασύρματα
Η Avidsen προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ασύρματων
κουδουνιών οικονομικά και για όλες τις ανάγκες.
Πολυφωνικά ringtones, με εμβέλεια έως 100μ σε ανοικτό
χώρο και με σχεδιασμό για όλα τα γούστα.
Επιπλέον, τα ασύρματα κουδούνια AVIDSEN δεν
χρειάζονται καμία ρύθμιση κι είναι προγραμματισμένα
εργοστασιακά: αυτό εμποδίζει τις παρεμβολές και
απλοποιεί τις ανάγκες σας.
Το “must” της γκάμας μας είναι το έγχρωμο
βιντεοκουδούνι (κωδ.71-02-322), το οποίο επιτρέπει να
δείτε τον επισκέπτη όταν βρίσκεται στο κατώφλι σας:
μια προσιτή λύση μεταξύ κουδουνιού και
ενδοεπικοινωνίας.
Τέλος, για τους πιο παραδοσιακούς,
υπάρχει και ενσύρματη λύση
(κωδ.71-02-324)

© Yuri Arcurs

Με την AVIDSEN, η επιλογή
ανήκει στον πελάτη!

Βιντεοκουδούνι - κωδ.71-02-322

επικοινωνία

Κουδούνια
Ασύρματα κουδούνια
barcode
3660211023327
Λ.Τ.

ιπ
με κλ
ς
ζώνη

14,68€

x2

κωδ.
71-02-332

Κιτ Ασύρματο Κουδούνι
• Εμβέλεια 100μ. σε ανοιχτό χώρο
• Με δυο μπαταρίες LR6 (δεν περιλαμβάνονται)
• 2 ήχοι

barcode
3660211023341

με
εινή
φωτ η
ξ
ένδει

Λ.Τ.

26,09€

x32

κωδ.
71-02-334

Κιτ Ασύρματο Κουδούνι
• Εμβέλεια 100μ. σε ανοιχτό χώρο
• Με φωτεινή ένδειξη
• Με δυο μπαταρίες LR6 (δεν περιλαμβάνονται)
• 32 ήχοι

barcode
3660211023198

barcode
3660211023181
Λ.Τ.

39,91€

με
ενο
ιζόμx32
τ
ω
φ
τόν
μπου

x32

κωδ.
71-02-318

Κιτ Ασύρματο Κουδούνι
• Εμβέλεια 100μ. σε ανοιχτό χώρο
• με φωτιζόμενο μπουτόν
• Με τρεις μπαταρίες LR6 (δεν περιλαμβάνονται)
• 32 ήχοι εκ των οποίων 24 πολυφωνικοί

κωδ.
71-02-319

Κιτ Ασύρματο Κουδούνι
• Εμβέλεια 100μ. σε ανοιχτό χώρο
• με φωτιζόμενο μπουτόν
• Με τρεις μπαταρίες LR6 (δεν περιλαμβάνονται)
• 32 ήχοι εκ των οποίων 24 πολυφωνικοί

Σειρά Kläte: σύστημα με πομπούς και δέκτες

Kläte

Η Kläte είναι μια πλήρης σειρά από πομπούς και δέκτες για να δημιουργήσετε το δικό σας δίκτύο.

Φορητό κουδούνι
κωδ. 71-02-358

Ανιχνευτής κίνησης
κωδ. 71-02-364

Μαγνητική επαφή
κωδ. 71-02-359

κάν’το
μόνος σου
Κουδούνι πρίζας
κωδ. 71-02-362

Επίτοιχο μπουτόν
κωδ. 71-02-363

ΚΙΤ Ασύρματο κουδούνι
“BASE”
κωδ. 71-02-360
Επίτοιχο κουδούνι
κωδ. 71-02-361

barcode
3660211023600
Λ.Τ.

21,47€

Kläte

x8

κωδ.
71-02-360

ΚΙΤ Ασύρματο Κουδούνι «BASE»
• Εμβέλεια 80μ. σε ανοιχτό χώρο
• Κουδούνι με φωτεινή ένδειξη
• 8 ήχοι

• Κωδικοποίηση με dip-switch
• Με τρεις μπαταρίες LR6 (δεν περιλαμβάνονται)

επικοινωνία

Κουδούνια

Λ.Τ.

24,77€

ΚΙΤ Ασύρματο κουδούνι
«πρίζας»

x8

•
•
•
•

κωδ.
71-02-303

barcode
3660211023587

barcode
3660211023617

17,03€

17,03€

x8

Επίτοιχο κουδούνι δέκτης

Kläte

Λ.Τ.

Kläte

Λ.Τ.

κωδ.
71-02-361

Εμβέλεια 80μ. σε ανοικτό χώρο
Κουδούνι με φωτεινή ένδειξη
8 ήχοι
Κωδικοποίηση με dip-switch

κωδ.
71-02-358

• ΑΣΥΡΜΑΤΟ: Εμβέλεια 80μ. σε ανοικτό χώρο
• 8 ήχοι
• Με τρεις μπαταρίες LR6 (δεν περιλαμβάνονται)

barcode
3660211023624

Φορητό κουδούνι δέκτης με κλιπ ζώνης
• ΑΣΥΡΜΑΤΟ: Εμβέλεια 80μ. σε ανοικτό χώρο
• 8 ήχοι
• Με δυο μπαταρίες LR6 (δεν περιλαμβάνονται)

barcode
3660211023631

Λ.Τ.

Λ.Τ.

18,05€

x8

Κουδούνι «πρίζας» - δέκτης

Kläte

8,90€

Kläte
κωδ.
71-02-362

x8

κωδ.
71-02-363

• ΑΣΥΡΜΑΤΟ: Εμβέλεια 80μ. σε ανοικτό χώρο
• 8 ήχοι
• Με φωτεινή ένδειξη

barcode
3660211023648

• Με θέση για την αναγραφή ονόματος
• ΑΣΥΡΜΑΤΟ: Εμβέλεια 80μ. σε ανοικτό χώρο
• Με μια μπαταρία LR6 (δεν περιλαμβάνεται)

barcode
3660211023594

18,22€

13,63€

Kläte

Λ.Τ.

Kläte

Λ.Τ.

κωδ.
71-02-364

κωδ.
71-02-359

Ανιχνευτής κίνησης πομπός
• ΑΣΥΡΜΑΤΑ: Εμβέλεια 80μ. σε ανοικτό χώρο
• Με τρεις μπαταρίες LR6 (δεν περιλαμβάνονται)

Επίτοιχο μπουτόν - πομπός

Μαγνητική επαφή - πομπός
• ΑΣΥΡΜΑΤΑ: Εμβέλεια 80μ. σε ανοικτό χώρο
• Με μια μπαταρία 12V A23 (δεν περιλαμβάνεται)

επικοινωνία

Kläte

barcode
3660211023037

επικοινωνία

Κουδούνια
Βιντεοκουδούνι
barcode
3660211023228
Λ.Τ.

146,23€

κωδ.
71-02-322

Ασύρματο έχγρωμο Βιντεοκουδούνι
• Εμβέλεια 80μ. σε ανοιχτό χώρο
• Βιντεοκουδούνι με έγχρωμη οθόνη 3" TFT με
ρύθμιση φωτεινότητας και ΜΣ 230V /12 Vdc
• Βάση στήριξης τοίχου
• 1 ήχος DING-DONG

Κουδούνια
Ενσύρματο κουδούνι
barcode
3660211023242
Λ.Τ.

22,48€

κωδ.
71-02-324

Ενσύρματο κουδούνι
• Τροφοδοσία με 4 μπαταρίες LR14 1,5 V (δεν
περιλαμβάνονται) ή με ΜΣ 230V / 8V (δεν
περιλαμβάνεται)
• 1 μπουτόν με θέση για όνομα

• Επίτοιχο μπουτόν με φωτιζόμενη ένδειξη και θέση
για όνομα (με 2 μπαταρίες 1,5V LR6 AA, δεν
περιλαμβάνονται)
• Κωδικοποίηση με dip-switch (για αποφυγή
παρεμβολών)

επικοινωνία

Θυροτηλέφωνα - Θυροτηλεοράσεις
Θυροτηλέφωνο WIRELESS DECT
barcode
3660211021934

Λ.Τ.

178,36€

Λειτουργία
Τηλεφώνου

κωδ.
71-02-193

Ασύρματο Θυροτηλέφωνο - Τηλέφωνο
• Εμβέλεια 150μ. σε ανοικτό χώρο
• Το WIRELESS DECT συνδυάζει σε μια συσκευή τις
λειτουργίες ενός ασύρματου τηλεφώνου υψηλής
ποιότητας και ενός ακουστικού θυροτηλέφωνου
που επιτρέπει την λήψη κλήσης από την εξωτερική
μπουτονιέρα και την επικοινωνία με τους επισκέπτες
• Ακουστικό με επαναφορτιζόμενη βάση και
φωτιζόμενη οθόνη

• Αριθμητικό πληκτρολόγιο με μεγάλους χαρακτήρες
για ευκολία στη χρήση
• Τεχνολογία εκπομπής: DECT 1.8GHz ~ 1.9GHz,
120 κανάλια
• Εσωτερική μνήμη με δυνατότητα αποθήκευσης έως
50 αριθμούς κλήσης
• 10 επιλεγόμενοι ήχοι. Δυνατότητα επιλογής
διαφορετικού ήχου προερχόμενου από την
μπουτονιέρα και το τηλέφωνο

Θυροτηλεόραση 2 καλωδίων
barcode
3660211122686
Λ.Τ.

218,00€

x2

κωδ.
71-12-268

Θυροτηλεόραση-Καθρέπτης
• Εσωτερική μονάδα σε σχέδιο καθρέπτη σε θέση
stand-by
• Εξωτερική μπουτονιέρα αλουμινίου για επίτοιχη
εγκατάσταση με υπέρυθρα LED για νυχτερινή θέαση

Spegel

DIN

100 / 240V

επίλογη

• Σύνδεση με 2 καλώδια
• Έγχρωμη οθόνη LCD 4.3" με πλήκτρα αφής
• Δυνατότητα εντολής ανοίγματος πόρτας με κυπρί

Ενσύρματη Θυροτηλεόραση "Hands-free"
barcode
3660211221297
Λ.Τ.

167,69€

x4

κωδ.
71-22-129

Θυροτηλεόραση
• Εξωτερική μπουτονιέρα αλουμινίου για
επίτοιχη εγκατάσταση με υπέρυθρα LED για
νυχτερινή θέαση
• Σύνδεση με 4 καλώδια
• Έγχρωμη οθόνη LCD 3.5" με πλήκτρα αφής

Nordström

επίλογη

• Δυνατότητα εντολής ανοίγματος πόρτας με κυπρί
• Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας
• Δυνατότητα σύνδεσης έως 3 επιπλέον οθόνες
(κωδ. Avidsen σειρά Nordström 71-02-294 και 71-02-398)
• Δυνατότητα σύνδεσης έως 3 επιπλέον μπουτονιέρες
(κωδ. Avidsen σειρά Nordström 71-02-297 και 71-12-297)

Ενσύρματο Θυροτηλέφωνο
barcode
3660211021941
Λ.Τ.

29,78€

x2

κωδ.
71-02-194

DIN

100 / 240V

Θυροτηλέφωνο 2 καλωδίων
• Θυροτηλέφωνο από πλαστικό ABS σε λευκή
απόχρωση
• Δυνατότητα εντολής ανοίγματος πόρτας με κυπρί
• Μελωδία κουδουνιού με ρυθμιζόμενη ένταση

επικοινωνία

Θυροτηλέφωνα - Θυροτηλεοράσεις

ασφάλεια

Περιηγηθείτε !

Ανιχνευτές αερίων
• Ανιχνευτής καπνού
• Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα

Συναγερμοί
• KΙΤ μίνι συναγερμού
• Μαγνητικές επαφές

Βιντεοπαρακολούθηση (CCTV)
• Ενσύρματα ΚΙΤ
• Ασύρματα ΚΙΤ

Κάμερες IP
• Κάμερες IP Σειρά Svéa

Ασύρματος ανιχνευτής καπνού
cod.
71-00-345

Ανιχνευτής καπνού

Λ.Τ.

15,57€

Ανιχνεύει άμεσα καπνό από
βραχυκύκλωμα, σπινθήρες από τζάκι,
κάψιμο σε λινά υφάσματα από
τσιγάρο κα
• Φωτοηλεκτρική τεχνονογία, ΟΧΙ
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΗ
• Κατασκεύασμένος σύμφωνα με τον
ευρωπαϊκό κανονισμό EN14604
• Ενσωματωμένη σειρήνα 85dB
• Λειτουργεί με μια μπαταρία 9V
(περιλαμβάνεται)
• Δοκιμαστικό μπουτόν
• Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

barcode
3660211003459

Ασύρματος ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα

κωδ.
71-00-344

Ανιχνευτής
μονοξειδίου του
άνθρακα (CO)
Ανιχνεύει γρήγορα κάθε μη φυσιολογική
παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα
(CO)
• Κατασκεύασμένος σύμφωνα με τον
ευρωπαϊκό κανονισμό EN50291
• Ενσωματωμένη σειρήνα 85dB
• Λειτουργεί με μια μπαταρία 9V
(περιλαμβάνεται)
• Δοκιμαστικό μπουτόν
• Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Λ.Τ.

74,46€
barcode
3660211003442

ασφάλεια

Ασφάλεια

barcode
3660211001042

barcode
3660211001059

Λ.Τ.

Λ.Τ.

34,44€

45,06€

ΚΙΤ μίνι συναγερμού

ΚΙΤ μίνι συναγερμού
κωδ.
71-00-104

με τηλεχειρισμό

• Για σπίτια, μαγαζιά, γραφεία κτλ...
• Με αισθητήρα κίνησης και ενσωματωμένη
σειρήνα
• Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέσω
ενός εύχρηστου τηλεχειριστηρίου
• Εμβέλεια 6μ με 140ο γωνία ανίχνευσης
• Σειρήνα 105dB
• Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AA 1,5 V (δεν
περιλαμβάνονται)
• Χρονοκαθυστέρηση 30" και 5" κατά την έξοδο
και είσοδο αντίστοιχα απ’ το χώρο

barcode
3660211001035

κωδ.
71-00-105

με πληκτρολόγιο και
τηλεφωνητή

• Για σπίτια, μαγαζιά, γραφεία κτλ...
• Με αισθητήρα κίνησης και ενσωματωμένη
σειρήνα
• Με αυτόματη τηλεφωνική κλήση
• Εμβέλεια 7μ με 140ο γωνία ανίχνευσης
• Σειρήνα 105dB
• Λειτουργεί με 4 μπαταρίες AAΑ 1,5 V (δεν
περιλαμβάνονται)
• Χρονοκαθυστέρηση 30" και 10" κατά την έξοδο
και είσοδο αντίστοιχα απ’ το χώρο

barcode
3660211001066

Λ.Τ.

Λ.Τ.

52,18€

12,75€
Χρειάζεστε
επιπλέον
τηλεχειριστήριο;

κωδ. 71-00-106

ΚΙΤ μίνι συναγερμού με
κωδ.
71-00-103

πληκτρολόγιο, τηλεφωνητή
και τηλεχειρισμό

• Για σπίτια, μαγαζιά, γραφεία κτλ...
• Με αισθητήρα κίνησης και ενσωματωμένη
σειρήνα
• Με αυτόματη τηλεφωνική κλήση
• Εμβέλεια 7μ με 140ο γωνία ανίχνευσης
• Σειρήνα 105dB
• Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA 1,5 V (δεν
περιλαμβάνονται)
• Χρονοκαθυστέρηση 30" και 10" κατά την έξοδο
και είσοδο αντίστοιχα απ’ το χώρο

Συμβατό με τους mini
συναγερμούς Avidsen κωδ.
71-00-104 και 71-00-103

ασφάλεια

Μίνι αυτόνομοι συναγερμοί

barcode
3660211003244

barcode
3660211003602
Λ.Τ.

Λ.Τ.

27,08€

12,33€

κωδ.
71-00-360

ΚΙΤ μίνι συναγερμού
με τηλεχειρισμό

κωδ.
71-00-324

• Για σπίτια, μαγαζιά, γραφεία κτλ...
• Με αισθητήρα κίνησης και
ενσωματωμένη σειρήνα
• Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέσω
ενός εύχρηστου τηλεχειριστηρίου
• Εμβέλεια 6μ με 90ο γωνία ανίχνευσης
• Σειρήνα 105dB
• Λειτουργεί με 4 μπαταρίες AA 1,5 V (δεν
περιλαμβάνονται)
• Χρονοκαθυστέρηση κατά την έξοδο και
είσοδο απ’ το χώρο

ΚΙΤ 4 μαγνητικών
επαφών
• Για πόρτες και παράθυρα
• Δυνατότητα επιλογής
μεταξύ κουδουνίσματος και
σειρήνας 100dB
• Λειτουργεί με 1 μπαταρία
LR44 1,5 V (περιλαμβάνεται)
• Άμεσος συναγερμός χωρίς
χρονοκαθυστέρηση

barcode
3660211003008
Λ.Τ.

8,93€

κωδ.
71-00-300

Μαγνητική επαφή
• Για πόρτες
• Σειρήνα 105dB
• Λειτουργεί με 2 μπαταρίες
LR03 1,5 V (δεν
περιλαμβάνονται)

barcode
3660211003060
Λ.Τ.

9,28€

κωδ.
71-00-306

Μαγνητική επαφή
• Για παράθυρα
• Σειρήνα 105dB
• Λειτουργεί με 3 μπαταρίες
LR44 1,5 V (δεν
περιλαμβάνονται)

ασφάλεια

Μίνι αυτόνομοι συναγερμοί

ασφάλεια

Βιντεοπαρακολούθηση (CCTV)
Ενσύρματα ΚΙΤ
barcode
3660211123157
Λ.Τ.

136,72€

κωδ.
71-12-315

Ψηφιακή κάμερα-ματάκι
πόρτας εισόδου
• Οθόνη LCD 3.2 ιντσών
• Ματάκι για πόρτες με οπή από 14 έως
30mm

barcode
3660211231494
περιλαμβάνει:

Λ.Τ.

€
HDD

κωδ.
71-23-149

KΙΤ CCTV με οθόνη 17" και ενσωματωμένο DVR
• Έγχρωμη οθόνη LCD 17’ και ενσωματωμένο DVR
με εσωτερικό HDD 250Gb
• 2 κάμερες υψηλής ευκρίνιας CCD στεγανές IP55
• 1 τηλεχειριστήριο
• 1 ποντίκι
• Λειτουργία QUAD: ταυτόχρονη απεικόνιση των 2
καμερών + 2 επιπλέον κάμερες (κωδ. Avidsen 71-23122)

• 3 τρόποι εγγραφής: Χειροκίνητα, με
προγραμματισμό ή με ανίχνευση κίνησης
• Σύστημα καταγραφής με ανίχνευση κίνησης
(Motion detection): η συσκεύη αρχίζει την εγγραφή
στον σκληρό δίσκο μόνο όταν ανιχνευσεί κίνηση μια
κάμερα
• Είσοδος RJ45: Δυνατότητα πρόσβασης εξ
αποστάσεως μέσω internet και λήψης email
Λ.Τ.

barcode
3660211231227
Λ.Τ.

98,93€

κωδ.
71-23-122

16,72€

IP66

Έγρωμη κάμερα CCD
• Αισθητήρας 1/4’’ CCD Sony
• Σύνδεση BNC
• Στεγανή IP 66
• Με υπέρυθρα LED για νυκτερινή θέαση
• Χρειάζεται μετασχηματιστής 240V AC-500mA
(κωδ. Avidsen 71-02-281)

Χρειάζεστε
μετασχηματιστή;
κωδ. 71-02-281

Ασύρματα ΚΙΤ
barcode
3660211123157
Λ.Τ.

391,72€

Χωρίς παρεμβολές

Λ.Τ.

114,36€
κωδ.
71-23-361

KΙΤ CCTV με οθόνη 7" και
ενσωματωμένο DVR
•Έγχρωμο • Ασύρματο = εύκολη εγκατάσταση
• Περιλαμβάνει 1 κάμερα στεγανή IP44, 1 οθόνη 7’’
με ενσωματωμένο DVR. Αποθήκευση εγγραφής σε
κάρτα SD (δεν περιλαμβάνεται, max.32Gb)
• 4 κανάλια (δυνατότητα σύνδεσης 3 επιπλέον
καμερών κωδ. 71-23-362)
•Λειτουργία QUAD • Εμβέλεια 100μ.

barcode
3660211230442

Χρειάζεστε
επιπλέον
κάμερα;
κωδ. 71-23-362

barcode
3660211231579
Λ.Τ.

Λ.Τ.

38,12€

169,19€

MICRO
δεν περιλαμβάνεται

κωδ.
71-23-157

κωδ.
71-23-044

ΚΙΤ CCTV με προβολέα
• Έγχρωμο
• Ασύρματο = εύκολη εγκατάσταση
• Περιλαμβάνει 1 προβολέα HQI 150W, 1 κάμερα
με ανιχνευτή κίνησης που ανάβει τον προβολέα
• 4 κανάλια
• Εμβέλεια 100μ.

Κάμερα-Κατάσκοπος
• Επιτρέπει την καταγραφή βίντεο με
ήχο και την λήψη φωτογραφιών με το
πάτημα ενός πλήκτρου. Πρακτικό και
εύκολο στην χρήση
• Δυνατότητα να περάσετε τις
φωτογραφίες και τα βίντεο σ’ έναν
υπολογιστή
• Υποστηριζόμενη κάρτα micro SD:
max.16GB (δεν περιλαμβάνεται)
• Μπαταρία: Li-ion 3.7V, 180mAh
• Περιλαμβάνει καλώδιο USB για την
σύνδεση σε υπολογιστή

ασφάλεια

Βιντεοπαρακολούθηση (CCTV)

Κάμερες IP Svéa
Κάντε εύκολη την παρακολούθηση του χώρου σας
εξ αποστάσεως.
Εύκολη εγκατάσταση!
Κατ’ αρχάς, αγοράστε μια απ’ τις
κάμερες Avidsen IP της σειράς SVEA.
Στην συνέχεια, τοποθετήστε την κάμερα
στο σημείο που θέλετε να ελέγχετε...

Εγκατάσταση σε 3 λεπτά

Το ΚΙΤ κάμερας IP “Plug & Play” είναι
εξαιρετικά εύκολο στην εγκατάσταση και
δεν χρειάζεται περίπλοκες ρυθμίσεις. Οι
κάμερες μπορούν να τοποθετηθούν σε
τοίχο ή οροφή ανάλογα με τις ανάγκες
σας, χάρει στον ρυθμιζόμενο βραχίονα.
Διαθέτουν ενδεικτική λυχνία λειτουργίας,
είναι κατάλληλες για νυχτερινή λήψη
(κωδ. 71-23-117 & 71-23-118) και είναι
αδιάβροχες (κωδ.71-23-118).

Απλή Χρήση!
Μετά την τοποθέτηση της κάμερας, συνδέστε την
απευθείας με το modem σας και εγκαταστήστε το
software που παρέχεται με την κάμερα στον υπολογιστή
σας για να δείτε εικόνα όπου κι αν βρίσκεστε.

Παρακολούθηση
από απόσταση

(μέσω υπολογιστή)

Ειδοποίηση
συμβάντων στο
τηλέφωνο (μέ
email/sms)

Κάμερες IP
Συμβατές με όλα τα λειτουργικά συστήματα WINDOWS 2000 και τα μεταγενέστερα.

barcode
3660211231128
Λ.Τ.

PC

internet

265,89€

κωδ.
71-23-112

RJ45

Server Video

• REC

Svea V-server

• Η εγκατάσταση είναι εξαιρετικά εύκολη: συνδέεται απευθείας σε μια αναλογική κάμερα
και μετατρέπει τα αναλογικά σήματα βίντεο σε ψηφιακά με συμπίεση MPEG-4
• 1 Video Server με μια είσοδο και μια έξοδο βίντεο και είσοδο ήχου. Με θέση για
κάρτα micro SD (δεν περιλαμβάνεται)
• 1 τροφοδοτικό 230V AC 50Hz/12V DC 1A και καλώδιο RJ45
• Εφαρμογή: Μετατρέπει την αναλογική κάμερα σε IP σε λιγότερο από 3 λεπτά!

barcode
3660211231166
Λ.Τ.

286,13€

RJ45

internet

κωδ.
71-23-116

Κάμερα IP ημέρας
• Εξαιρετικά εύκολη εγκατάσταση
χωρίς καμία ρύθμιση δικτύου
• 1 κάμερα IP έγχρωμη με καλώδιο,
επίτοιχη βάση, τροφοδοτικό 230V
AC 50Hz/5V DC 1A και καλώδιο RJ45
• Για εσωτερικούς χώρους

PC

• REC

Svea Day

ασφάλεια

Βιντεοπαρακολούθηση (CCTV)

Λ.Τ.

364,47€

Για
θέαση
την νύχτα

RJ45

internet

PC

RJ45

• REC

3G

κωδ.
71-23-117

Svea Day & Night

Κάμερα IP με υπέρυθρα LED
• Για νυχτερινή θέαση

• Εξαιρετικά εύκολη εγκατάσταση χωρίς καμία ρύθμιση
δικτύου
• 1 κάμερα IP έγχρωμη με καλώδιο, επίτοιχη βάση,
τροφοδοτικό 230V AC 50Hz/5V DC 1A και καλώδιο RJ45
• Εξοπλισμένη με υπέρυθρα LED για νυχτερινή λήψη
• Για εσωτερικούς χώρους

barcode
3660211231180

Λ.Τ.

499,58€

RJ45

internet

PC

RJ45

• REC

3G

κωδ.
71-23-118

Κάμερα IP Στεγανή
• Στεγανή με νυχτερινή θέαση

IP66

Svea WR

• Εξαιρετικά εύκολη εγκατάσταση χωρίς καμία ρύθμιση δικτύου
• 1 κάμερα IP έγχρωμη με καλώδιο, επίτοιχη βάση, τροφοδοτικό 230V AC 50Hz/5V DC 1A και καλώδιο
RJ45
• Εξοπλισμένη με υπέρυθρα LED για νυχτερινή λήψη
• Για εξωτερικούς χώρους IP66

ασφάλεια

barcode
3660211231173

άνεση

Περιηγηθείτε !

Άνεση για το μωρό
• Λαμπάκια νυκτός
• ΚΙΤ Ηχο-παρακολούθησης

Άνεση στο σπίτι
• Λαμπάκια LED
• Ανιχνευτές κίνησης
• Θερμοστάτες
• Μετεωρολογικοί σταθμοί

άνεση

Άνεση για το μωρό
Λαμπάκια νυκτός
barcode
3660211036020

barcode
3660211036006
Λ.Τ.

Λ.Τ.

6,47€

κωδ.
71-03-600

5,81€

Λαμπάκι
νυκτός

Hanna

• Σύνδεση σε πρίζα 230V
• Ισχύς 3,1W
• Ομοίομορφη διάχυση φωτός που
βοηθάει τα μικρά παιδιά να έχουν έναν
γλυκό ύπνο

Λ.Τ.

6,47€

Λαμπάκι
νυκτός

Vera

• Σύνδεση σε πρίζα 230V
• Με διακόπτη ON-OFF
• Ισχύς 6W
• Ομοίομορφη διάχυση φωτός που
βοηθάει τα μικρά παιδιά να έχουν έναν
γλυκό ύπνο

barcode
3660211036105
Λ.Τ.

14,48€

κωδ.
71-03-610

Λαμπάκι νυκτός
φορητό

Λαμπάκι
νυκτός

Svenni

• Σύνδεση σε πρίζα 230V
• Ισχύς 2W
• Ομοίομορφη διάχυση φωτός που
βοηθάει τα μικρά παιδιά να έχουν έναν
γλυκό ύπνο

barcode
3660211036136

κωδ.
71-03-613

κωδ.
71-03-602

Ulf

• Με Ανιχνευτή κίνησης και φωτός
• Με Μπαταρίες ή ΜΣ (δεν περιλαμβάνονται)
• 3 τρόποι λειτουργίας (ON/OFF/AUTO)

άνεση

Άνεση για το μωρό
Παρακολούθηση
barcode
3660211036006

κωδ.
71-01-101

Λ.Τ.

€

ΚΙΤ ηχο-παρακολούθησης

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ψηφιακό

• Συχνότητα: 446 Mhz
• Τροφοδοσία: 6V – 400mA
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
• Εμβέλεια: 100μ σε ανοικτό χώρο
• Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου
• Λειτουργεί και ως λαμπάκι νυκτός
• Ρύθμιση ευαισθησίας θορύβου
• LED ένδειξης λειτουργίας

Χωρίς παρεμβολές

Άνεση στο σπίτι
Λαμπάκια LED
barcode
3660211002735
Λ.Τ.

Λ.Τ.

9,91€

11,24€

κωδ.
71-00-273

Λαμπάκι LED
με On/Off
• 3 πηγές LED
• Διάρκειας ζωής: 60 ώρες
• Λειτουργεί με μπαταρίες 3 x AAA 1.5V
(δεν περιλαμβάνονται)

barcode
3660211002728
Λ.Τ.

15,26€

κωδ.
71-00-272

barcode
3660211036112

4 Μίνι Φωτιστικά

με μαγνητικές επαφές
• Ισύς φωτεινότητας: 13,000 - 15,000mcd
• Λειτουργεί με μπαταρίες AAA 1.5V
(δεν περιλαμβάνονται)

κωδ.
71-03-611

Λαμπάκι LED

με αυτόματο άναμμα
• Αυτόματη ενεργοποίηση φωτισμού
• Διάρκειας ζωής: 20 ώρες
• Λειτουργεί με μπαταρίες 3 x AAA 1.5V
(δεν περιλαμβάνονται)

Ανιχνευτές κίνησης
barcode
3660211000090

Λ.Τ.

22,82€

Ανιχνευτής κίνησης IR
κωδ.
71-00-009

οροφής
•
•
•
•
•
•
•
•

Εσωτερικού χώρου
Σύνδεση με φωτισμό 220V
Ύψος εγκατάστασης από 0,5μ έως 3μ
Μέγιστο φορτίο: 1200W
Ελάχιστη ευαισθησία φωτός: 0.3Lux
Χρόνος λειτουργίας από 8 δευτ. έως 7 λεπτά
Εμβέλεια: max 8μ
Γωνία ανίχνευσης: 360°

barcode
3660211000076

Λ.Τ.

15,67€

Ανιχνευτής κίνησης IR
κωδ.
71-00-007

επίτοιχος
•
•
•
•
•
•
•
•

Εσωτερικού χώρου
Σύνδεση με φωτισμό 220V
Ύψος εγκατάστασης από 0,5μ έως 3μ
Μέγιστο φορτίο: 1100W
Ελάχιστη ευαισθησία φωτός: 0.3Lux
Χρόνος λειτουργίας από 5 δευτ. έως 7 λεπτά
Εμβέλεια: max 12μ
Γωνία ανίχνευσης: 180°

barcode
3660211000069

Ανιχνευτής κίνησης IR
κωδ.
71-00-006

επίτοιχος - Στεγανός
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξωτερικού χώρου IP44
Σύνδεση με φωτισμό 220V
Ύψος εγκατάστασης από 0,5μ έως 3μ
Μέγιστο φορτίο: 1100W
Ελάχιστη ευαισθησία φωτός: 0.3Lux
Χρόνος λειτουργίας από 5 δευτ. έως 7 λεπτά
Εμβέλεια: max 12μ
Γωνία ανίχνευσης: 180°

Λ.Τ.

17,75€

άνεση

Άνεση στο σπίτι

Θερμοστάτες
Οι θερμοστάτες της AVIDSEN χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο συσκευών όπως • καυστήρες πετρελαίου ή
φυσικού αερίου • ανεμιστήρες • ηλεκτρικές σόμπες θέρμανσης • αντλίες θερμότητας • θερμικές βαλβίδες
Λ.Τ.

barcode
3660211037515

κωδ.
71-03-751

22,71€

Θερμοστάτης
αναλογικός Base
• Απλός και αποτελεσματικός αναλογικός
θερμοστάτης χώρου
• Κλίμακα ελέγχου θερμοκρασίας: 10°C –
30°C
• Φωτεινή ένδειξη (LED) λειτουργίας

Λ.Τ.

31,15€

κωδ.
71-03-752

barcode
3660211037522

Θερμοστάτης
αναλογικός με

οθόνη LCD

• Λειτουργία εξοικονόμησης
ένεργειας/αντιψυκτική
• Κλίμακα ελέγχου θερμοκρασίας:
10°C – 30°C
• Οπτική ανάγνωση θερμοκρασίας
στην οθόνη
• Φωτεινή ένδειξη (LED) λειτουργίας

barcode
3660211037539

κωδ.
71-03-753

Λ.Τ.

54,97€

Θερμοστάτης
ψηφιακός με οθόνη LCD
• Εβδομαδιαίος προγραμματισμός (48
ζώνες λειτουργίας καθημερινά)
• Λειτουργία εξοικονόμησης ένεργειας/
αντιψυκτική
• Κλίμακα ελέγχου θερμοκρασίας: 0°C –
30°C
• Οπτική ανάγνωση θερμοκρασίας στην
οθόνη
• Διαφορικό διακοπής: 0,1οC - 1,0oC
(προγραμματιζόμενο)
• Ευαισθησία: 0,1οC

άνεση

Άνεση στο σπίτι

άνεση

Άνεση στο σπίτι
Μετεωρολογικοί σταθμοί
Λ.Τ.

barcode
3660211072417

13,63€

κωδ.
71-07-241

Ψηφιακό θερμόμετρο

με ρολόι και ξυπνητήρι
Βασικά χαρακτηριστικά:

• Εσωτερική θερμοκρασία από -9° έως +50°
(σε °C o °F)
• Ώρα και ημέρα της εβδομάδας
• Ημερολόγιο έως το 2099
• Ξυπνητήρι με snooze
• Φωτιζόμενη οθόνη σε μπλε φόντο

barcode
3660211072264

Λ.Τ.

13,05€
Διαθέσιμο και σε:

κωδ.
71-07-226

Μετεωρολογικός σταθμός
Βασικά χαρακτηριστικά:
•
•
•
•

Ώρα και ημέρα της εβδομάδας
Ημερολόγιο έως το 2099
Ξυπνητήρι με snooze
Φωτιζόμενη οθόνη

• Γράφημα πρόβλεψης καιρού για τις επόμενες 12 ώρες
• Γραφική αναπαράσταση θερμοκρασίας για τις επόμενες
12 ώρες
• Ένδειξη θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου
• Ποσοστιαία ένδειξη υγρασίας χώρου

barcode
3660211072448
Λ.Τ.

32,04€

κωδ.
71-07-244

Ψηφιακό θερμόμετρο με εξωτερική μονάδα
• Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου και εξωτερικού
περιβάλλοντος
• Καταγραφή ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών
• Ημερολόγιο έως το 2069
• Ξυπνητήρι

Luleä

• Δυνατότητα προσθήκης έως 3 εξωτερικές μονάδες
με κωδικό 71-07-255
• Εμβέλεια: 30μ.
• Συχνότητα: 433MHz
• Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας εξωτερικής μονάδας

Italia

Santo +39
Stefano
Ticino
Telefono:
02 94943083
Fax:
+39
02
9440979
Italy

(MI)

info@avidsen.com

via Borletti 18, 20010
www.avidsen.com
Santo
Stefano Ticino (MI) - ITALY
info@avidsen.com
www.avidsen.com

Belgio

Francia

Italia

Spagna

Δερβενίων & Ποσειδώνος
Μεταμόρφωση 14410
Τηλ: 210 2819783, Fax: 210 2819385
e-mail: info@electroimpex.gr
www.electroimpex.gr

