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Здравейте, приятели!  
 В този брой ще ви покажем няколко по-
интересни нови модели от актуалните ни ценови 
листи. 
 

  
      Австралийската фирма XTRALIS е популярна като 
производител на системите за най-ранно 
пожароизвестяване VESDA, но сега искаме да ви 
представим един нов техен продукт – PIR детектори 
за периметрова охрана. Те са разработени и се 
произвеждат само в Швейцария. Детекторите са 
много ефективни и притежават няколко важни 
предимства пред други датчици: 

 По-малко фалшиви аларми при дъжд, мъгла и 
други неблагоприятни атмосферни условия, 
благодарение на иновативен DSP чип 
(Advanced Digital Signal Processor) и 
интелигентната система за автоматично 
адаптиране за най-ниско ниво на задействие 
(adaptive threshold discrimination); 

 Могат да бъдат монтирани на по-недостъпна 
височина – 4м, което значително намалява 
рисковете от вандализъм; 

 Directional discrimination – някои модели могат 
да подават аларма при пресичане на зоната 
на детекция само в една посока; 

 Много ниска консумация – 18mA/12VDC, 
10mА/24VAC. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

      
Passive InfraRed (PIR) детектори от XTRALIS 

 
 
 
 

      PIR датчиците се предлагат в няколко 
варианта, в зависимост от техния обхват 
(50, 60 или 120м), дали отчитат посоката на 
пресичане и дали имат вградено отопление. 
Моделите без отопление работят до -20⁰C, 

а тези с отопление до -40⁰C. Следните 

параметри са за модела PRO 45 (цена 281 
EUR): 

 Зона на детекция – дължина 50м, 
ширина 3.3м; 

 Височина на монтаж - от 2.5м до 4м; 

 Алармени релейни изходи 30VDC, 
100mA; 

 Тампер аларма; 

 Настройка на чувствителността чрез 
DIP суичове или софтуер; 

 Включена стойка; 

 Работна температура -20⁰C до 

+60⁰C; 

 IP64 корпус; 

 Захранване 10.5-30VDC/18mA, 
24VAC/14mA; 

 Размери 247x100x104mm. 
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Най-новото от POWERTECH е DSP чипът HERO III, 
който осигурява по-висока резолюция – 650TVL, 
подобрен широк динамичен обхват D-WDR, smart 
motion detection и интелигентно инфрачервено 
осветление. Ето и параметрите на две нови камери от 
актуалната ни ценова листа: 
 

IR1 6525 
 

 1/3” Sony Super HAD II CCD сензор; 

 650TVL; 

 Интелигентно инфрачервено осветление до 
20м; 

 Обектив 3.6мм; 

 3D DNR шумов филтър, D-WDR, High Light 
Mask, ATW, LSC, цифрова стабилизация на 
изображението; 

 Детекция на движение; 

 За външен монтаж, IP67 oт -10⁰С до +40⁰С; 

 12VDC, 5.2W. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

D03 652V 
 

 1/3” Sony Super HAD II CCD сензор; 

 650TVL; 

 0.1 Lux в цветен режим, 0.0001 Lux (color sens-
up); 

 Варифокален автоирисен обектив 2.8-12мм; 

 3D DNR шумов филтър, D-WDR, High Light 
Mask, ATW, LSC, цифрова стабилизация на 
изображението, екранно меню; 

 Детекция на движение; 

 12VDC, 1.4W. 
          
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

POWERTECH камери 

 
 

 

                                            
 
 
 

 
 
 
 

 

D03 652V – 73 EUR 

 

HERO III DSP чип 



  
Нови играчки от света на техниката 

 256GB SD карта (LEXAR) – на нея може да запишете 50 
филма с DVD качество или 64000 mp3 песни; цена $900; 

 Акумулаторен винтоверт (WORX), в който накрайниците 
(6 бр.) са вътре в устройството. Смяната става 
полуавтоматично, чрез движение подобно на зареждането 
на някои пистолети; цена $50; 

 LED крушка (SWITCH), отличена на най-голямото шоу за 
битова електроника в САЩ - CES в Las Vegas, като най-
доброто решение в битовата LED индустрия; светлината от 
крушката е равно разпределена, с „мек“ цвят (като на 
старите крушки, 2700К); 20W консумация; отдава светлина, 
равняваща се на около 90W от старите крушки; охлажда-
нето с течен силикон дава 25000 часа живот на крушката, 
който е най-дългият в индустрията; цена $50. 
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ANSON четец ASR-2608 
 
 

Нов четец от ANSON с компактен дизайн и 
широк температурен работен диапазон. 
Техническите параметри са: 
 

 125kHz; 

 Обхват 5~15см; 

 Формат на изходния сигнал - Wiegand 
26bit; 

 Скорост на предаване на 
информацията – 9600bps или 4800bps; 

 Време на четене <10ms; 

 Червен LED индикатор; 

 Работна температура от -15⁰C до 

+65⁰C; 

 Захранване 12~15VDC, 90mA; 

 Размери 80x43x13мм. 

 
 Вицове...  

  

Карат се мъж и жена. Жената: 

- В моя живот съм имала само 

двама истински мъже! 

Мъжа, с любопитство: 

- А кой е втория? 

- …че ти и първия не знаеш…  

 

*** 

Само и единствено в Перник 

можеш да се озовеш в насрещно 

движение и да те ударят отзад  

 

*** 

Катаджия решил да си направи 

майтап с някакъв каруцар. 

Спира го и му казва: 

- Книжката и талона за 

проверка! 

Каруцаря повдига опашката на 

коня и казва: 

- Ми бръкни в жабката и ги 

вземи! 
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♦НОВИ ТЕХНОЛОГИИ♦ 
♦ ХУМОР♦ 

 
 

ASR-2608 – 21 EUR 
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