
 

TWINTEC 18 

TRIRED BUS 

Tecnoalarm – Охранителни системи от  
дизайнерите на Ferrari – Pininfarina  

 

      Имаме удоволствието да ви представим новия партньор на 
фирма АНДИ – Техноаларм, италиански производител на системи 
за охрана от най-висок клас. Компанията вече над 30 години 
произвежда висококачествени продукти за охрана и се е пре-

върнала във важен партньор на хиляди системни интегратори в 
Европа и света. Освен със страхотната си визия, продуктите на 
Техноаларм се отличават и с интелигентни функции, изключите-
лно големи възможности за разширение, лесни са за настрой-
ка и употреба, имат многобройни методи за функционално приспо-

собяване към всеки един проект. Това прави Техноаларм идеален 
партньор на инженери, архитекти и интериорни дизайнери. 
 
Техноаларм е първият производител в света, създал автономна 
интегрирана система за охрана с видеонаблюдение. 
Висококачествените безжични модули и устройства, както и разно-
образните панели, придават на системата изключителна гъвкавост. 
 

UTS - Universal Touch Screen 

7“ LCD Touchscreen панел 
 

Панелът е с изкючителен дизайн от Пининфарина, лесно програми-
ране и гласови функции. Бялата рамка на панела лесно може да 
бъде заменена с дуга - с черен, сив или титаниев цвят, което прави 
панела лесен за интегриране в различни интериорни решения. 
Някои от функциите са: 

 Touch screen панел с Advanced programming (опция) 

 Резолюция 800x480dpi 

 Програмен статус, алармен статус, тампер статус 

 Показва аномалии, статус на батерия и захранване 
 

 

TWINTEC 18 
Комбиниран PIR+MW датчик 

 

Комбинираните датчици на Техноаларм осигуряват не само по-
висока защитеност, но и притежават по-голяма функционалност. 
Всички са с дизайн от Пининфарина, а функциите на основния 
модел са:  

 Широкоъгълнa лещa 

 Програмируем режим на детекция (AND/WALK) 

 RDV – технология за елиминиране на фалшиви аларми 

 Температурна компенсация 

 Обхват 18м 
 

 

TRIRED BUS 
Пасивен инфрачервен троен външен обемен датчик 

 

Този елегантен датчик излъчва тройна инфрачервена завеса. 
Обхватът му е 30м. и е възможно да се монтира под ъгъл, което го 
прави непредвидим за нарушители.  

 Аnti-masking контрол 

 Температурна компенсация 

 Безжичен (опция) 

 Прахо и водозащитеност IP55 

 RSC – технология за дистанционни настройки на датчика 
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TSP 7000 BIO-TV 
7“ LCD Touchscreen панел 

 
 

Панелът BIO-TV от серията TSP 7000 поддържа видеонаблюде-
ние. Максималният брой камери, които могат да бъдат следени 
едновременно чрез него е 4, а ако клиентът смята, че 7-инчовия 
дисплей му е малък, той може да изпозва TV изхода за външен 
монитор. 
Другите важни параметри са: 

 (BIO) четец за пръстови отпечатъци 

 65 000 цвята, 800х480dpi резолюция 

 Вградена памет за снимки и събития 

 Часовник и отчитане на стайната температура 
 

 

Комбиниран четец за RFID карти и пръстови 
отпечатъци  

APR FINGER-CARD  

 
Комбинираните четци са идеална опция за засилен контрол на 
достъпа до важни помещения. Те могат да бъдат лесно комби-
нирани с други RFID четци от серията APR за създаването на 
цялостна система за кнтрол на достъпа с гъвкава структура. 
 

Параметрите на четеца са: 

 RS485 сериен порт 

 База данни с до 100 пръстови отпечатъка 

 Mini USB интерфейс 

 Водо и прахо защитеност IP40 

 Работна честота - 13,56 MHz 

 Механичен анти-тампер 

 Максимална дистанция на картата 80мм 

 Цвят - сив, черен или бял 

 

 

        Контролен панел с 8 вградени 
(разширяем до 96) жични/безжични зони 

TP8-96 VIDEO VT/ VA/VAT 

 
Един от наи-популярните контролни панели на 
Техноаларм е TP8-96 VIDEO, който има не само 
много опции за разширение, но и голям брой 
вградени функции. Опцията за добавяне на 
безжични разширения и вградения GSM / GPRS 
модул са изключително полезни, но най-важната 
е неговата интеграция с видеонаблюдение.  
 
Другите по-важни вградени функции са: 

 8 групи 

 До 202 потребителски кода 

 Вграден Ethernet switch с 8 порта 

 RDV технология за елиминиране на 
фалшиви аларми 

 RSC технология за дистанционни 
настройки на датчиците 

 Гласов синтезатор, управление с Tecno 
Out протокол (TP8-96 VIDEO VT/VAT) 

 Аdvanced programming level (TP8-96 

VIDEO VA/VAT) 

 1 Siren Bus сериен порт за 8 RSC сирени 

 1 RS485 сериен порт 

 15 входа и 16 изхода за външни 
разширителни модули 

 15 LCD панела и 3 touch screen панела 

 Памет за 100 RFID карти, 100 пръстови 
отпечатъка, 100 безжични дистанционни 

 Метален корпус 

 6.2A импулсно захранване 

 Размери 472 х 431 х 114mm – даващ 
възможност за поставяне на 2 
акумулатора 12V/12Ah 

 

TSP  7000 BIO-TV 
900 EUR 
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Интелигентна чанта 

Airbus съвместно с мобилния оператор T-Mobile и производителя 
на чанти Rimowa представи концепция на "интелигентна чанта", наречена 
Bag2Go. Тя позволява с помощта на мобилни приложения инсталирани на 
iPhone, да следят местонахождението на багажа. С вградената функция 
"Намери ми чантата" ("Find My Bag"), лесно може да разберете, къде е 
багажа ви и не е ли изгубен. Вътре в чантата е инсталиран RFID чип, който 
улеснява работата на системите за обработка на багажа на летищата и да 
се идентифицира собственика. За да се установи точното местоположение 
на багажа се използва GPS и клетъчните мрежи. Чантата също позволява 
на собственика бързо да определи теглото на багажа. Bag2Go има вграден 
цифров кантар данните, от който се предават на смартфон. 

Според представители на Airbus, за момента проекта Bag2Go е в ранен 
етап на развитие. Новата чанта ще струва с 20% повече в сравнение с 
конвенционалните версии. Тя може и да се наеме. Клиентът също може да 
се възползва от услугата "от врата до врата" (door-to-door). Чрез нея се 
нарежда на предварително приготвена чанта, да се отправи към 
летището, а след като пристигне, клиентът получава багажа си в хотела. 
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Лафове... 
 

Четвърти човек за белот и втори 

човек за секс най-трудно се 

намират! 
*** 

Ако видите жена да пуска 

чистачките в слънчево време, да 

знаете, че ще завива, вероятно 

надясно. 
*** 

Скоро ще дойде пролетта. Ще 

потекат ручеи. При децата - 

сополи... При мъжете - лиги... 
*** 

Нямал бил приятелка за деня на 

влюбените... а за деня на 

писмеността и културата като ги 

нямаш и двете не се оплакваше... 
*** 

Eдно време жените връзваха на 

"ела в нас да те черпя локум" 

сега локума ли прецакахa, к‘во 

стана... 

Вицове... 
 
 
 
 

Eдин човек влиза в някаква 

тоалетна. Сяда на седалката и 

чува глас: 

- Здрасти! 

- Здрасти! - отговорил 

неуверено. 

- Как си? 

- Добре съм... 

- Какво правиш?!? 

- Ами... опитвам се да се 

изходя... - отговорил малко 

смутено. 

- Айде, ще те оставям, че един 

тъпанар от съседната тоалетна 

ми отговаря постоянно, после 

ще ти звънна... 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ МИКРОВЪЛНОВА БАРИЕРА НА ТЕХНОАЛАРМ 
♦ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ  
♦ ХУМОР 

 
 

 

Микровълнова бариера 
EXPLORER II 60/120/180 

    
Новата микровълнова бариера от Техноаларм е 

идеално решение за охрана на обекти с голям открит 
периметър. Ето някои от по-важните функции и параметри: 

 Работна честота 9.9GHz 

 Мощност на трансмисията 5mW 

 За външен монтаж 

 Водо и прахо защитеност IP65 

 Работна температура -25⁰C до +55⁰C 

 Обхват 60м (EXPLORER II 60) 

 Обхват 120м (EXPLORER II 120) 

 Обхват 180м (EXPLORER II 180)  

                                   

SEPTEMBER/2013 

 

 


