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Здравейте, приятели!   

В това издание ще ви запознаем с няколко от по-

масовите продукти на фирмата SATEL. 

Контролните панели от линията VERSA се 

отличават с голяма функционалност и са на много 

добри цени. Предлагат се в 3 варианта: с 5, 10 и 15 

зони на основния панел, а възможността за 

разширение е до 30 зони. 

Контролните панели VERSA могат да се делят на 2 

групи, т.е. да обслужват два независими подобекта. 

Интересното при тях е, че за всяка група 

потребителят може да избере един от трите 

режима на включване – пълно, дневно или нощно 

частично включване. 

Някои от по-важните характеристики на панелите 

VERSA са: 

 възможност за разширение до 30 зони; 

 2 групи; 

 отделен вход за тампер; 

 от 4 до 12 изхода; 

 BUS технология; 

 31 кода; 

 2047 събития памет; 

 4 независими таймера; 

 телефонен комуникатор; 

 до 30 безжични устройства; 

 до 6 LCD или LED клавиатури; 

 лесно управление чрез клавиатура, 

телефон, SMS или през Интернет (чрез 

безплатен софтуер DLOADX). 

На снимката долу е показан най-евтиният на 

българския пазар цифров пасивен инфрачервен 

обемен детектор (AMBER), който е със следните 

характеристики: 

 цифрова температурна компенсация; 

 настройка на чувствителността; 

 98°, 12x12m; 

 12VDC, 3mA. 

 

                                      

   

Контролен панел 

VERSA 15 
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AQUA Plus detector 
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Ние предлагаме широка гама датчици производство на 
SATEL, които се отличават с красив дизайн, с по-широк 
обхват и с много високо качество и надежност. Те 
преминават през редица тестове за качество и съответствие 
след всяка фаза на производствения процес. Интересно е да 
се отбележи, че повечето детектори за движение са 
окомплектовани със стойка, позволяваща по-прецизно 
насочване.  
Предлаганите детектори са от от различни типове - 
инфрачервени обемни, комбинирани PIR+MW, за стъкло, 
вибрации, за детекция на вода, дим или някои видове газове. 
По-долу сме описали характеристиките на няколко от най-
масовите модели детектори за движение: 
 
AQUA Plus 

 цифров пасивен инфрачервен обемен датчик; 
 двоен PIR елемент; 
 пълен цифров алгоритъм; 
 цифрова температурна компенсация; 
 предаларма; 
 настройка на чувствителността; 
 141.2°, 15x15m; 
 стойка; 
 15VDC, 9.5mA. 

 
 
AQUA Pet 
Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик с имунитет за 
животни до 15 кг. Има и следните по-важни функции: 

 двоен PIR елемент; 
 пълен цифров алгоритъм; 
 цифрова температурна компенсация; 
 предаларма; 
 настройка на чувствителността; 
 88.5°, 15x15m; 
 15VDC, 9.5mA. 

 
 
AQUA Ring 
Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик за монтаж на 
таван със следните по-важни характеристики: 

 двоен PIR елемент; 
 пълен цифров алгоритъм; 
 цифрова температурна компенсация; 
 предаларма; 
 настройка на чувствителността; 
 височина на монтаж от 2.4 до 3.7m, обхват съответно 

от 36 до 80m²; 
 15VDC, 9.5mA. 

 
 
 
 

 

Датчици на SATEL 

AQUA Ring detector 
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       БЪЛГАРСКИ ИДЕИ В ЙОХАНЕСБУРГ 

Талантливи бизнесмени от Йоханесбург (ЮАР) 
са открили нов начин за осигуряване на супер 
евтини телефонни обаждания с GSM – като си 
откраднат SIM карта с неограничен брой 
безплатни минути. Оказва се, че някои 
светофари в Йоханесбург са оборудвани със SIM 
карти, които по GPRS предават информация до 
органите на реда в случай на повреда. 
Интересното е, че светофарите със SIM карти не 
се различават на външен вид от тези без карти, 
но въпреки това крадците са разбивали само 
моделите с карти, което е подсказало на 
местните власти че крадците имат достъп до 
вътрешна информация... От 600-те монтирани 
светофара с модерната GSM технология, 2/3 от 
тях са били обрани, което е довело до 
задръствания, пътно-транспортни произшествия 
и над $1 милион долара загуби на града... 
 

ЦИФРОВ АКУСТИЧЕН ДАТЧИК ЗА СЧУПВАНЕ НА 

СТЪКЛО - SATEL 

Датчика за счупване на стъкло се предлага под името 
INDIGO и има следните по-важни характеристики: детекция 
при счупване на обикновено и многослойно стъкло, разширен 
микропроцесорен двуканален анализ на сигнала, обхват на 
детекция 6m, автодиагностика, плавна настройка на 
чувствителността, 12VDC, 12.5mA. 
 

               

Вицове на месеца: 
 
В самолета. Стюардесата казва: 

- Моля всички да затегнат коланите! 

Чува се недоволен мъжки глас: 

- Моля, без политика! 

 

*** 

 

- Разправят, че в театъра играят пиеса, 

която не се харесва на зрителите. 

Постановката била пълен провал. 

- Провал е меко казано! Вчера, като се 

обадих в касата на театъра и попитах в 

колко часа започва спектакълът, те ме 

попитаха: "А на вас в колко ще ви е 

удобно?" 
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
♦ ХУМОР 

Светофар в Йохансебург, 
ЮАР 


