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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!  
В това издание ще ви запознаем с една нова серия 
продукти на фирмата SATEL.  
 
 Новата безжична система MICRA на SATEL се 
отличава с голяма функционалност и много добра цена. 
Ето го и продробния лист с предимствата и 
възможностите на тази система:  
 

 4 проводни зони на платката на централата, до 8 
дистанционни управления, до 8 безжични 
датчика, безжична клавиатура;  

 вграден GSM модул с възможност за 
оповестяване на 4 телефона;  

 лесно управление на системата чрез 
позвъняване от определени  телефони, SMS, 
дистанционно управление MPT-300, безжична 
клавиатура MKP-300;  

 всички безжични устройства са окомплектовани с 
батерии CR123A с 3-годишна гаранция;  

 2 програмируеми изхода, управляеми с SMS, 
позвъняване, дистанционно управление или чрез 
безжичната клавиатура;  

 максимално разстояние между датчиците и 
централата 200 м;  

 433 MhZ работна честота на системата;  

 възможност за дистанционно прослушване на 
аудио от обекта чрез позвъняване.  
 

                     

MICRA – 135.7 евро 

 

 

 

 

Безжична клавиатура MKP-300 
 
 Безжичната клавиатура MKP-300 служи 
за управление на охранителна система MICRA. 
Някои от по-важните ѝ характеристики са:  
 

 8 потребителски кода;  

 включване и изключване на охраната 
на MICRA;  

 управление на изходите на MICRA;  

 потвърждение на изпълнението на 
операцията със светодиоден и звуков 
сигнал;  

 тампер;  

 предаване на радиосигнал с 
динамичен код; 

 единствената безжична клавиатура 
на българския пазар, която работи на 
батерия (CR 123A 3V) и не изисква 
отделно захранване. 

 
 

MKP-300 – 25.5 евро 
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MPD-300  

22.5 евро 
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MPT-300 
 Дистанционното управление MPT-300 служи за 
управление на охранителна система MICRA. Някои от 
по-важните му характеристики са:  

 предаване на радиосигнал, защитен с 
динамичен код KEELOG;  

 5 бутона, позволяващи управление на 6 
функции;  

 светодиод за индикация на натиснат бутон;  

 433 MHz;  

 максимален обхват при пряка видимост 100 м.  

 

 
MPD-300 

 Безжичния обемен датчик MPD-300 позволява 
засичане на движение в охраняваната зона и е 
съвместим с централа MICRA. Някои от по-важните му 
характеристики са: 

 двоен PIR елемент;  

 пълен цифров алгоритъм;  

 цифрова температурна компенсация;  

 опция за игнориране на животни с тегло до 15 кг;  

 настройка на чувствителността;  

 режим енергоспестяване;  

 433 MHz;  

 максимално разстояние до централата 200 м;  

 тампер. 

 

MSD-300 
 Безжичен комбиниран димооптичен и термичен 
пожароизвестителен датчик. Съвместим е с 
охранителната система MICRA, но може да работи и 
самостоятелно. Притежава следните по-важни 
функции:  

 димооптичен датчик, отговарящ на стандарт    
EN 54-7;  

 температурен сензор, отговарящ на стандарт   
EN 54-5;  

 червен светодиод за оптическа индикация;  

 зумер за акустична сигнализация;  

 тампер;  

 433 MHz;  

 максимално разстояние до централата 200 м. 
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MSD-300 
30 евро 

        

 

MPT-300 
13 евро 
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LG 55” OLED телевизор 

 Производителите на телевизори от 
години работят над подобрения в OLED (Organic 
Light Emitting Diode) технологиите за да 
произведат надеждни телевизори с достатъчно 
голям екран и не ужасно висока цена. Тази 
година, за първи път на изложението CES 
(Consumer Electronics Show) в Лас Вегас (САЩ) 
се появи моделът 55EM9600 от LG, който има 
официално обявена дата на излизане на пазара 
в САЩ – септември 2012г. Телевизорът е с 
диагонал 140см, ще е в пъти по-добър като 
цветове и контраст в сравнение със сегашните 
телевизионни технологии (LCD и плазма) и ще е 
с дебелина на панела около 5мм. За цена още 
не с говори, но представител на фирмата е 
заявил, че цените на OLED телевизорите ще 
паднат до нивото на сегашните LCD модели до 
2016г. 

MMD-300 
 Безжичен магнитен контакт, съвместим с 
охранителна система MICRA. Някои от по-важните 
му характеристики са:  

 два магнитни контакта, позволяващи избор на 
начина за монтаж на магнита;  

 вход за включване на външен датчик;  

 светодиод за сигнализация в тестов режим;  

 режим енергоспестяване;  

 433 MHz;  

 максимално разстояние до централата 200 м;  

 тампер. 

            19 евро 

 

  

Вицове на месеца: 
 

Той не си плати ...и за една милисекунда 

мобилният оператор му превърна телефона 

във фотоапарат :) 
 

*** 

Клиент се качва на такси, шофьорът почва да 

приказва: "Харесвам си работата, аз съм си 

шеф, никой не ми казва, какво да правя". 

Клиентът: "Завийте тук вдясно!"  

 

*** 

Изкарах Нова година доста добре – прибрах се 

с чужди обувки и дистанционно от телевизор 

вместо мобилния... 
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ♦ ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ 
♦ ХУМОР 

LG 55EM9600 
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