
Pakiet I 
Oferta dotyczy prostego w użyciu systemu alarmowego przewodowego. Systemem sterujemy za pomocą 
klawiatury którą umieszczamy przy drzwiach wyjściowych. Użytkownik po wpisaniu hasła załącza lub 
wyłącza czuwanie. Do zestawu jest dołączona syrena alarmowa o głośności 120 dB która ma za zadanie 
odstraszyć włamywacza i poinformować sąsiadów o zdarzeniu. System zawiera akumulator który 
podtrzymuje prace alarmu bez prądu na ok. 24h. Czujki alarmowe typu PIR są odporne na zwierzęta do 25 
kg, oznacza to że możemy załączyć czuwanie systemu nawet jeśli nasz zwierzak jest w środku. Zestaw 
zawiera dwa czujniki PIR dla tego jest dedykowany do miejsc w którym jest jedno wejście lub miejsce w 
którym jest małe prawdopodobieństwo włamania się z innego wejścia (np. okna na 5 piętrze w bloku). 
Skład zestawu:  
  

-   centrala alarmowa, serce systemu  

-   metalowa obudowa z akumulatorem do centrali alarmowej 

-   dwa czujniki typu PIR (zabezpieczenie drzwi wejściowych i dalszą cześć 

(np. korytarz przejściowy)   
-   klawiaturę sterującą - sygnalizator  

-   elementy montażowe (przewody), montaż, konfiguracja, przeszkolenie z obsługi. 

 

 

 

 

 

Pakiet II 
Oferta dotyczy prostego systemu alarmowego przewodowego. Systemem sterujemy za pomocą klawiatury 
którą umieszczamy przy drzwiach wyjściowych. Użytkownik po wpisaniu hasła załącza lub wyłącza 
czuwanie. Do zestawu jest dołączona syrena alarmowa o głośności 120dB która ma za zadanie odstraszyć 
włamywacza i poinformować sąsiadów o zdarzeniu. System zawiera akumulator który podtrzymuje prace 
alarmu bez prądu na ok. 24h. Czujki alarmowe typu PIR są odporne na zwierzęta do 25 kg, oznacza to że 
możemy załączyć czuwanie systemu nawet jeśli nasz zwierzak jest w środku. Zestaw zawiera cztery 
czujniki PIR dzięki którym możemy zabezpieczyć mieszkanie lub biuro. 

-   centrala alarmowa, serce systemu  

-   metalowa obudowa z akumulatorem do centrali alarmowej 

-   cztery czujniki typu PIR (zabezpieczenie drzwi wejściowych i dalszą cześć 

(np. korytarz przejściowy)   
-   klawiaturę sterującą 

-   sygnalizator  

  

-   elementy montażowe (przewody), montaż, konfiguracja, przeszkolenie z obsługi. 

  
 
 
 
Pakiet III 
Oferta dotyczy prostego w obsłudze systemu alarmowego z możliwością przeglądania zdarzeń. Systemem 
sterujemy za pomocą klawiatury LCD którą umieszczamy przy drzwiach wyjściowych, umożliwia nam też 
podgląd na stan systemu, (dokładna data i czas zdarzenia), tworzenia użytkowników, tworzenie stref 
czuwania noc/dzień itp. Tego typu system umożliwia nam podłączenie dodatkowych modułów np. GSM i 
Ethernet (powiadomienia sms na telefon lub sterowanie zdalne przez aplikacje). Czujki alarmowe typu PIR 
są odporne na zwierzęta do 25 kg, oznacza to że możemy załączyć czuwanie systemu nawet jeśli nasz 
zwierzak jest w środku. 
Zestaw zawiera dwa czujniki PIR  dedykowany dla tego jest do miejsc w którym jest jedno wejście lub 
miejsce w którym jest małe prawdopodobieństwo włamania się z innego wejścia (np. okna na 5 piętrze w 
bloku). 
Skład zestawu:  
  

-   centrala alarmowa, serce systemu  

-   metalowa obudowa z akumulatorem do centrali alarmowej 

-   dwa czujniki typu PIR odporne na zwierzęta, (zabezpieczenie drzwi wejściowych i dalszą cześć (np. 
korytarz przejściowy) (  

-   klawiaturę sterującą  

- sygnalizator  

-   elementy montażowe (przewody), montaż, konfiguracja, przeszkolenie z obsługi. 

  



  
Pakiet IV 
Oferta dotyczy prostego w obsłudze systemu alarmowego z możliwością przeglądania zdarzeń. Systemem 
sterujemy za pomocą klawiatury LCD którą umieszczamy przy drzwiach wyjściowych, umożliwia nam też 
podgląd na stan systemu, (dokładna data i czas zdarzenia), tworzenia użytkowników, tworzenie stref 
czuwania noc/dzień itp. Tego typu system umożliwia nam podłączenie dodatkowych modułów np. GSM i 
Ethernet (powiadomienia sms na telefon lub sterowanie zdalne przez aplikacje). Czujki alarmowe typu PIR 
są odporne na zwierzęta do 25 kg, oznacza to że możemy załączyć czuwanie systemu nawet jeśli nasz 
zwierzak jest w środku. 
Zestaw zawiera pięć czujniki PIR  dzięki którym mamy możliwość zabezpieczenia całego mieszkania oraz 
mniejszego domu. 
Skład zestawu:  
  

-   centrala alarmowa, serce systemu  

-   metalowa obudowa z akumulatorem do centrali alarmowej 

-   pięć czujników typu PIR odporne na zwierzęta, (zabezpieczenie drzwi wejściowych i dalszą cześć (np. 
korytarz przejściowy)  

-   klawiaturę sterującą 

-   sygnalizator  

-   elementy montażowe (przewody), montaż, konfiguracja, przeszkolenie z obsługi. 

  
Pakiet V 
Oferta dotyczy systemu alarmowego bezprzewodowego. Alarm umożliwia nam zabezpieczenie naszej 
posiadłości przed włamaniem. Dzięki głośnej syrenie alarmowej (120 dB) skutecznie odstrasza 
włamywacza i informuje sąsiadów o zdarzeniu. Dodatkowo mamy opcje powiadomienia SMS na tel. 
(wymagane po stronie klienta kupno i rejestracja karty sim). Sterowanie systemem wykonujemy za pomocą 
klawiatury sterującej oraz dołączonych do zestawu dwóch pilotów. Zestaw zawiera dwa czujniki PIR i 
dedykowany jest do miejsc w którym jest jedno wejście lub miejsce w którym jest małe 
prawdopodobieństwo włamania się z innego wejścia (np. okna na 5 piętrze w bloku). 
Skład zestawu:  
  

-   centrala alarmowa, serce systemu  

-   metalowa obudowa z akumulatorem do centrali alarmowej 

-   dwa czujniki typu PIR odporne na zwierzęta, (zabezpieczenie drzwi wejściowych i dalszą cześć (np. 
korytarz przejściowy)  

-   klawiaturę sterującą 

-   dwa piloty sterujące  - sygnalizator  

-   elementy montażowe (przewody), montaż, konfiguracja, przeszkolenie z obsługi. 

  
  
Pakiet VI 
  
Oferta dotyczy systemu alarmowego bezprzewodowego. Alarm umożliwia nam zabezpieczenie naszej 
posiadłości przed włamaniem. Dzięki głośnej syrenie alarmowej (120 dB) skutecznie odstrasza 
włamywacza i informuje sąsiadów o zdarzeniu. Dodatkowo mamy opcje powiadomienia SMS na tel. 
(wymagane po stronie klienta kupno i rejestracja karty sim). Sterowanie systemem wykonujemy za pomocą 
klawiatury sterującej oraz dołączonych do zestawu dwóch pilotów. Zestaw zawiera cztery  czujniki PIR 
dzięki którym możemy zabezpieczyć całe mieszkanie, biuro lub mniejszy dom. 
Skład zestawu:  
  

-   centrala alarmowa, serce systemu  

-   metalowa obudowa z akumulatorem do centrali alarmowej 

-   cztery czujniki typu PIR odporne na zwierzęta, (zabezpieczenie drzwi wejściowych i dalszą cześć (np. 
korytarz przejściowy) (  

-   klawiaturę sterującą 

-   dwa piloty sterujące  

-   sygnalizator  

-   elementy montażowe (przewody), montaż, konfiguracja, przeszkolenie z obsługi. 

  
  
  
 
 



 
Dodatkowe informacje: 
  
Do zestawów przewodowych wymagane jest położenie przewodów. Każda z oferta zwiera położenie 
przewodów do systemu. Przewody są dosyć cienkie dlatego mocujemy do najbardziej niewidocznych 
miejsc, możemy przewody ukryć też w małe koryta kablowe (cena tego nie zawiera). 
Cena dotyczy montażu który trwa jeden dzień (osiem godzin). Przy normalnych warunkach i wymaganiach 
taki montaż trwa od 3 do 6 godzin. 

 

 


