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Здравейте, приятели!  
 В това издание ще продължим с информация за 
някои от най-новите ни продукти. 
 

  
Нов комплект от SATEL 

 
       Комплектът CA-6 е най-новото попълнение в 
продуктовото портфолио на SATEL и е на много добра 
промоционална цена. Не пропускайте шанса да тествате 
тази малка, но многофункционална сигнално-охранителна 
система, която е едно отлично решение за по-малки 
обекти. Комплектът включва контролния панел CA-6P и 
клавиатурата CA-6 KLED-S. Ето ги по-важните технически 
характеристики: 
 

 8 зони; 
 5 PGM изхода; 
 2 групи; 
 12 потребителски кода; 
 256 събития памет; 
 4 независими таймера; 
 RS-232; 
 Възможност за отдалечено обслужване и 

програмиране през телефон чрез безплатен 
софтуер DLOAD10. 
 
 

 

 
 

  CA-6 комплект – 46 EUR 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

      
VERSA-MCU – 45.70 EUR 

 
 
 

Безжичен модул VERSA-MCU 
 

     VERSA-MCU е нов модул от SATEL, който 
позволява свързването на 30 безжични 
устройства към централата VERSA. Другите по-
важни технически параметри на модула са:  
 

 Комуникация 433 MHz; 
 Обхват 200м при пряка видимост; 
 До 30 безжични устройства MICRA – 

MPD-300, MMD-300 и MSD-300; 
 Комуникационна шина за връзка с 

контролни панели VERSA; 
 Настройка чрез клавиатура или 

безплатен софтуер DLOADX; 
 Поддръжка на до 30 дистанционни 

управления P-2, P-4 и MPT-300; 
 12VDC, 29mA. 
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CA-FW171D – 49 EUR 
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Aналогова камера за външен монтаж 

 
 

  Новата CA-FW171D на DAHUA е камера с 600TVL и 
интелигентно инфрачервено осветление до 50м. Другите по-
важни характеристики са: 
 

 1/3“ HDIS CCD сензор; 

 0.1 Lux в цветен режим; 

 Инфрачервено осветление с един LED; 

 Обектив 6мм; 

 DNR, BLC, AES, AGC, AWB; 

 Стойка; 

 IP66 от -40ºC до +60ºC; 

 12VDC, 6W. 
 
 
 
 
 
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Нова аналогова камера  
 
 

         CA-FW450F също е много добро решение от DAHUA за 
външен монтаж на отлична цена. Моделът е с 520TVL и 
интелигентно инфрачервено осветление до 20м. Другите по-
важни характеристики са: 
 

 1/3“ Super HAD II CCD сензор; 

 0.1 Lux в цветен режим; 

 Обектив 3.6мм; 

 D-WDR, HLC, BLC, AES, AGC, AWB; 

 Стойка; 

 IP66 от -10ºC до +60ºC; 

 12VDC, 2.5W. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Нови продукти DAHUA 

 
 
 
 

 

                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CA-FW450F – 44 EUR 
 

 

Нови DAHUA камери за външен монтаж 



  

 

Изработка на продукти на 3-D принтери 

 Фирмата Shapeways от Холандия отвори нова фабрика в New York, 
където 50 нови 3-D принтера ще изпълняват поръчки за изработка на 
иновативни продукти от различни клиенти. Материалите, които ще се 
използват за изработка могат да бъдат акрил, найлон, стъкло, порцелан, 
пластмаса и др. Лентата за откриването на високотехнологичната фабрика 
бе прерязана от кмета на New York (Майкъл Блумбърг) с найлонови 
ножици, изработени по-рано същия ден на лазерен 3-D принтер във 
фабриката. Клиентите ще качват желаните дизайни на сървър, след което 
проектите ще се свалят и програмират за изработка, а готовите продукти 
ще се изпращат обратно на клиентите, като всичко това ще отнема не 
повече от няколко дни.  
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Нови „960H“ DAHUA DVR-и 
 

         Новите модели от от серията HF-S-E са представи- 
тели на най-добрата за момента технология за запис на 
аналогови камери със 700TVL резолюция – 960H. Тези  
DVR-и записват с резолюция 960x576, което осигурява най-
доброто качество на картината и осигурява визуализация         
на пълната 700TVL резолюция на камерата при използване     
на HDMI изхода на устройството. Ето някои от по-важните 
параметри на 4-каналния модел: 
 

 меню на български, H.264;  
 запис със 100 кад/сек при 960H (960x576) или 

D1(720х576);  
 4 аудио входа, 1 аудио изход;  
 До 8 IDE- SATA (дo 8x4TB), eSATA;  
 HDMI и VGA изходи;  
 CMS, 4 алармени входа, 6 алармени изхода;  
 Детекция на движение,  
 RS-485 за управление на PTZ; 
 Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, 

Android, Windows Phone), 4 USB, вграден Web server, 
LAN, IP/TCP, размери 440х460х89мм, 220VAC, 25W.  

  

 
 

Виц на месеца 
  
Събужда се сутринта поручик 
Ржевски и гледа как слугата му 
чисти мундира от повръщано. 
Досрамяло го и решил да се 
оправдае:  
- Григорий, представяш ли си, 
отивам вчера на бал, стоя си мирно, 
пия шампанско, разговарям с 
дамите и някакъв пиян нахал ме 
оповръща целия, така го праснах по 
мутрата.  
- Малко му е било, господарю! 
Изсрал ви се е и в гащите... 
 

*** 

 

На един борец му се родило дете и 
той отишъл до болницата, за да 
разбере какво е. 
- Момиче, две и петстотин - казала 
акушерката. 
Борецът бързо й отвърнал: 
- На ти пет, дай си ми детето. 
 

 
 

НОЕМВРИ, 2012 

 

 ♦DAHUA DVR♦ 
 ♦ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ♦ ХУМОР♦ 

 

 
 
 
 
 

 
    

 DH-0404HF-S-E - 544EUR 
DH-0804HF-S-E - 696EUR 
DH-1604HF-S-E - 999EUR 
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