PRŮVODCE MULTIMÉDIÍ
PRO OBYTNÁ AUTA

HIGHLIGHT

Spitzenklasse

SPECIFICKÝ E>GO NAVICEIVER
PRO FIAT DUCATOO

Z-E4626 je naviceiver stavěný pro obytná auta typu Mercedes
Sprinter II, Vito a Viano. Podrobnými mapami pro 47 evropských
států a 6 miliony bodů zájmu vás dovede tento specialista spolehlivě
do cíle. Detailní informace ohledně kempů a stellplatzů v celé
Evropě vám nabízí předinstalovaná POI databáze s podrobnými informacemi, jako například telefonní čísla, internetové stránky a
další. K usnadnění navigace si můžete vybrat z několika profilů aut a
díky zadání specifických rozměrů vašeho auta (výška, šířka, délka,
hmotnost atd.), si naplánujete cestu ještě efektivněji.
Se svou specifickou konstrukcí pro Mercedes a jantarovým podsvícením tlačítek se tento přístroj dokonale sladí s vaším vozidlem.
Pokud je cílové vozidlo vybaveno multifunkčním volantem, lze dokoupit rozhraní k doplnění ovládání funkce na volantu.
Poslouchejte rádio ve vynikající digitální kvalitě DAB+ a užívejte si
hudbu a video přes CD, DVD, USB nebo iPod/iPhone. Velký 20,3 cm/
8“ displej, vám nabízí ostrý a kvalitní obraz.

Inovativní multimediální a nejmodernější navigační systém pro
váš obytný vůz – Z-E3756 byl vyvinut speciálně pro FIAT Ducato
III, Citroën Jumper II a Peugeot Boxer II. Z-E3756 dokonale splyne
s originálním vzhledem vašeho vozidla a lze ho pohodlně ovládat z
kapacitního dotykového 17,8 cm/7” displeje se skleněným povrchem.
Z-E3756 vám nabízí celou šíři programů nového standardu digitálního
přenosu DAB+.
Vestavěná CD/DVD mechanika a dva USB porty na zadní straně
přístroje vám umožní přehrát i nejnovější audio a video formáty.
Z-E3756 může vysílat audio signál do externích Bluetooth
reproduktorů, takže si hudbu můžete pohodlně vychutnat i mimo svůj
obytný vůz.
Do cíle vás vždy spolehlivě a bezpečně dovede navigace s mapami
47 evropských zemí a integrovaná databáze bodů zájmu (POI), obsahujících zhruba 20.000 kempů, stellplatzů a prémiovou databázi s
více než 6,5 miliony dalších POI bodů. Zvolíte-li profil vozidla a zadáte-li údaje o voze (šířka, výška, délka, hmotnost atd.), bude plánování
trasy ještě efektivnější.

Dokonalá integrace do vozidla

Navigace pro obytné vozy

SPECIFICKÝ E>GO NAVICEIVER
PRO MERCEDES

4/2018

Z-E3756

Volitelný profil pro obytná auta

27.890,-

Balíček POI pro kempování

Z-E4626

Dokonalá integrace do vozidla

Velký 20.3 cm/8″ TFT LCD displej

27.890,-

Tlačítko CAM pro přímé ovládání
kamery

Konfigurace profilu vozidla

ZENEC Z-N626 UND Z-N626MH: 2-DIN NAVICEIVER

Vysoce citlivý DAB+ tuner

Google Android Auto

Připojení až tří kamer

Tlačítko CAM pro přímé ovládání
kamery

VYBAVENÍ Z-E3756
HLAVNÍ VLASTNOSTI
• 17,8 cm / 7“ 16:9 LCD-TFT kapacitní displej se
skleněným povrchem
• Dvojitý tuner DAB+ s funkcemi: dynamický seznam
stanic, SLS/MOT Slideshow, sledování služby
DAB<>DAB /DAB<>FM, DLS text a 12 V pro napájení
aktivních antén
• FM RDS rádio s 18 předvolbami stanic
• Integrace Google Android Auto pro smartphony
Android
• Funkce Multi-Zone
• Podpora až tří kamer s funkcí automatického
přepínání, nastavitelnými mřížkami a vstupem pro
mikrofon z kamery
• Hardwarové tlačítko CAM pro přímé ovládání kamery
• Aplikace pro smartphony iOS/Android k ovládání
funkcí audio
• Podsvícení tlačítek: jantarová/bílá
• 2 x IR dálkový ovladač vč. Maxi-Remote
• Pasivní (tichý) systém chlazení
• Integrovaný zesilovač 4 x 50 W
NAVIGACE
• 3D navigační software pro obytné vozy s mapami 47
zemí (na 16 GB microSDHC kartě)
• Navigační menu v 29 jazycích včetně češtiny
• Přednastavené profily obytného vozu s doplňujícími
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Speciální POI databáze pro kempy
a stellplatzy

Systém Multituner s DAB+

Multimediální funkce

Obraz kamery s volitelnými liniemi

SPECIÁLNÍ FUNKCE PRO OBYTNÁ AUTA Z-E4626
•
•
•
•

•

•
•
•
•

údaji o výšce, šířce, délce, hmotnosti atd.
Balíček s body zájmů pro kempování s pokrytím
většiny evropských zemí
Prémiový balíček evropských bodů zájmů s více než
6,5 miliony speciálních cílů
Realistické 3D vykreslení terénu a orientačních bodů,
center měst, odboček a sjezdů
Dělená obrazovka navigace a přehrávání zobrazuje
názvy ulic, čísla domů a informace o příštím odbočení
spolu s jeho aktuální vzdáleností
Jízda v jízdních pruzích, režim tunelu, automatický 3D
zoom na křižovatkách a kruhových objezdech,
inteligentní výpočet alternativních tras atd.
Hlasové navádění TTS
Funkce TPEG
Přijímač TMC
3 roky aktualizací map zdarma

BLUETOOTH
• Integrovaný modul Bluetooth
• Handsfree s oblíbenými kontakty a funkcí rychlého
vytáčení
• Synchronizace až 1.000 kontaktů z telefonního seznamu (3 telefonní čísla u každého)
• Funkce vyhledávání kontaktů podle jména a příjmení
• Režim Source (SRC) k připojení externích Bluetooth
reproduktorů a sluchátek

• Interní a externí mikrofon
MULTIMEDIA + AUDIO
• DVD/CD mechanika
• 2 x USB 2.0 (až 128 GB)
• HDMI vstup na zadní straně zařízení
• Audio DSP s korekcemi časového prodlení,
10pásmový grafický ekvalizér, high/low pass filtr
• Made for iPod/iPhone
• 24bitový D/A převodník
PŘIPOJENÍ
• 4.2 předzesílené linkové výstupy (3 V)
• 3 x vstup pro Cam1 / Cam2 / Cam3 s funkcí
automatického spínání (CVBS) a vstup mikrofonu
• 1 x HDMI vstup pro kompatibilní příslušenství a mobilní zařízení
• 1 x USB 2.0 port s ~1000 mA nabíjecím proudem pro
smartphony Android/Apple
• 1 x video výstup se stereo audio výstupem (M-Zone)
• Příprava pro rozhraní CAN/Stalk-Interface pro
připojení ovládání na volantu

Další podrobnosti o kompatibilitě zařízení
Z-E3756 a Z-E4626 najdete na adrese
www.zenec.cz

Všechny ceny v korunách. Omyly a chyby vyhrazeny. Prodej jen v množstvích pro běžnou domácnost. Všechny produkty nemusí být skladem u všech prodejců, lze je však dodat do několika dní.

• Konfigurace cílového vozidla (výška, šířka, délka,
hmotnost atd.)
• Vypočítávání tras v celé Evropě na základě nastavení
parametrů v cílovém vozidle, například hlídá výšku
mostů, podjezdů atd.

• Předinstalovaná speciální databáze s cca 20.000
kempy a stellplatzy v celé Evropě

Základní balení Z-E3756 a
Z-E4626 obsahuje takzvaný
Maxi Remote, praktický dálkový
ovladač s vysokým dosahem.

VYBAVENÍ Z-E4626
HLAVNÍ VLASTNOSTI
• 20,3 cm / 8“ 16:9 TFT-LCD dotykový displej
• Systém Multituner s funkcí DAB+: 2 x FM/MW tuner,
2 x DAB+ tuner, samostatný přijímač TMC, 18 předvoleb
• Jantarové (oranžové) podsvícení tlačítek
• Menu rádia v 28 jazycích včetně češtiny
• Integrovaný zesilovač 4 x 50 W
NAVIGACE
• Navigační systém na microSD kartě s kapacitou 8 GB
• Mapové podklady pro 47 zemí EU
• Hlasové navádění TTS
• Navigační menu v 29 jazycích včetně češtiny
• Prémiový balíček bodů zájmu a databáze s cca 20.000
kempy a stellplatzy pro obytné vozy v EU
• Realistické 3D vykreslení terénu a orientačních bodů,
center měst, odboček a sjezdů
• Asistent jízdního pruhu a zobrazení dopravních značek

• Režim tunelu, automatický 3D zoom na křižovatkách a
kruhových objezdech
• Externí přijímač GPS
• Přijímač TMC
• Aktualizace map můžete po dobu jednoho roku od
prvního použití zařízení stahovat zdarma
BLUETOOTH
• Integrovaný modul Bluetooth
• Lze synchronizovat až 1.000 kontaktů (5 telefonních
čísel u každého)
• Funkce oblíbené kontakty
• Zpracování signálů přes DSP pro snížení šumu
• Interní nebo externí mikrofon
MULTIMEDIA + AUDIO
• Jednotka CD / DVD, kód regionu DVD 2
• USB s funkcí vyhledávání, podporovanou databází

• Made for iPod/iPhone
• Podpora přenosu hudby přes Bluetooth, A2DP a
AVRCP 1.4
• Integrovaná funkce Gracenote vám umožní pohodlné
ovládání velkých hudebních knihoven
• Výkonný DSP, 11 pásmový parametrický ekvalizér, korekce času (0 až 8,9 ms)
PŘIPOJENÍ
• Výstupy předzesilovače 4.2 / 5.1 (3 V)
• Vstup A/V
• Vstup pro couvací kameru s mikrofonem a volitelnými
liniemi vzdálenosti
• Funkce Multi-Zone
• Rozhraní USB 2.0
• Made for iPod/iPhone
• Příprava pro rozhraní CAN/Stalk-Interface pro
připojení ovládání na volantu
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MONICEIVER / NAVICEIVER PRO FIAT DUCATO

COUVACÍ KAMERY
Moderní infotainment pro váš obytný vůz: X-F220 je speciálně
navržen pro FIAT Ducato, Citroën Jumper a Peugeot Boxer.
Lze ho pohodlně ovládat z kapacitního dotykového 6,2“/15,7 cm
displeje.
X-F220 nabízí díky svému integrovanému DAB+ tuneru mobilní
digitální příjem v nejvyšší kvalitě.
Kromě UKW RDS tuneru disponuje i CD/DVD mechanikou a
dvěma USB porty k připojení USB flash disku. Dále nabízí
funkce Easy Connect, která dokáže zobrazit obsah displeje
chytrého telefonu a který lze ovládat z dotykové obrazovky
infotaineru.
Výkonný bluetooth handsfree systém nabízí A2DP streaming
hudby, rychlou synchronizace telefonního seznamu a možnost
snadného vytáčení oblíbených kontaktů.
S volitelně dostupným navigačním balíčkem lze X-F220 jednoduše
rozšířit k nejlépe vybavenému naviceiveru pro osobní nebo obytná
auta.

4.400,-

X-F220

bez navigačního softwaru

2-DIN MONICEIVER / NAVICEIVER
Nový 2-DIN X-422 od značky XZENT vás nadchne ideální kombinací svých rozmanitých funkcí. X-422 má elegantní čelní panel, kombinující velký 6,5“ / 16,5 cm kapacitní dotykový displej se
čtyřmi senzorovými tlačítky a praktickým kolečkem k ovládání
hlasitosti.
X-422 nabízí díky svému integrovanému DAB+ tuneru špičkovou
zábavu a mobilní digitální příjem „par excellence“.
Tento naviceiver od XZENTu disponuje UKW RDS tunerem,
stejně jako dvěma USB porty k připojení USB flash disku. Dále
nabízí funkce Easy Connect, která dokáže zobrazit obsah displeje chytrého telefonu a který lze ovládat z dotykové obrazovky
infotaineru
X-422 má dva kamerové vstupy se spínaným napájením a automatickým ovládáním/přepínáním obrazu.
S volitelně dostupným navigačním balíčkem lze X-422
jednoduše rozšířit k nejlépe vybavenému naviceiveru pro osobní nebo obytná auta.

X-222

jako X-422 ale bez
navigačniho modulu

7.990,-

16.490,-

PREISTIPP

Oberklasse
4/2017

4.990,-

•
•
•
•
•
•
•

Velmi kompaktní couvací kamera
Pouzdro z litého hliníku
Snímač CCD – NTSC/60 fps
Úhel pohledu (hor.): 115°
Třída ochrany IP68
IR-LED diody pro noční vidění
3 m + 15 m připojovací kabel

3.990,3.990,
X-422

11.990,-

bez navigačního softwaru

PREISTIPP

Oberklasse
5/2018

Integrované handsfree

Easy Connect pro Android

2 vstupy couvací kamery

• Po montáži couvací kamery zůstává
orginální brzdové světlo zachováno
• Snímač CMOS - NTSC / 60 fps
• Úhel pohledu (hor.): 130°
• Třída ochrany IP69K
• Nízká konstrukční výška (40 mm)
• Úhel kamery je mechanicky nastavitelný
• Montážní šrouby z ušlechtilé oceli
• Připojovací kabel 11 m

4.990,-

ZE-RVSC90

ZE-RVSC200

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Couvací kamera vyrobená z litého hliníku
Snímač CCD - NTSC / 60 fps
Úhel pohledu (hor.): 125°
Třída ochrany IP69K
IR-LED diody pro noční vidění
Integrovaný mikrofon
3dílný systémový kabel 18 m
Montážní konzola 38 + 60 mm v sadě

9.980,-

ZE-RVC80MT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velmi kompaktní univerzální kamera
Lze používat jako přední nebo zadní kameru
Pouzdro z litého hliníku
Snímač CMOS - NTSC / 60 fps
Úhel pohledu (hor.): 140°
Třída ochrany IP68
Kamera je vertikálně nastavitelná
Skryté vedení kabelu a upevnění
3 m + 6 m připojovací kabel

Dvojitá couvací kamera
Snímače CMOS - NTSC/60 fps
Úhel pohledu (hor.): Cam1 45°, Cam2 110°
Třída ochrany IP69K
Cam2 s IR-LED diodami pro noční vidění
Integrovaný mikrofon
3dílný systémový kabel 17 m
Adaptér pro předinstalovaný kabel v sadě

ZE-RVC85WA

4.390,4.390,

•
•
•
•
•
•
•

Kompaktní univerzální širokoúhlá kamera
Lze používat jako přední nebo zadní kameru
Snímač CMOS - NTSC / 60 fps
Úhel pohledu (hor.): 190°
Třída ochrany IP69K
3dílný systémový kabel 0,7 m + 7 m +0,7 m
Dva montážní adaptery v sadě

DOPLŇKY

AKTIVNÍ SPLITTER
DAB+ tuner

ZE-RCE3701

ZE-RVSC62

1.490,1.490,

Aktivní splitter (20 dB) pro AM/FM - DAB+ pásmo (SMB konektor)

ISO ISO SWITCH

490,-

Přepínač s jednoduchou istalací pro možnost
zapínání rádia bez klíče

SFA016

1.450,
1.450,-

GAU 3715163

1.196,-

Včetně propojovacího kabelu pro Zenec/Xzent
Adaptér pro ovládání z volantu: FIAT Ducato
(Facelift 2014->), CITROEN Jumper (Facelift
2014->), PEUGEOT Boxer (Facelift 2014->)

NAVIGAČNÍ SOFTWARE
X-MAP22FEU-MH PRO OBYTNÉ VOZY:
• Navigační systém pro obytné vozy na microSD kartě (8 GB), pokrývající 47 evropských států*
• Možnost nakonﬁgurovat proﬁly pro obytné vozy, motorhomy, karavany, přívěsy, kamiony
(výška, šířka, délka, hmotnost, přívěs)
• Balíček POI bodů pro kempování s přibližně 20.000 evropskými cíli (databáze kempů a
steelplatzů)
• Prémiová databáze POI bodů s více než 6,5 miliony cílů
• Realistické 3D vykreslení terénu a orientačních bodů, center města a odboček/sjezdů
• Automatický 3D zoom na křižovatkách a kruhových objezdech, asistent jízdy v pruzích
se zobrazením dopravních značek
• Hlasové pokyny v 29 jazycích EU (včetně českého jazyka)
• Funkce TMC
• 1 rok aktualizací map zdarma

X-MAP22FEU-MH

*Navigační software pro obytné vozy není součástí balení infotaineru X-422.
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4.990,-

Všechny ceny v korunách. Omyly a chyby vyhrazeny. Prodej jen v množstvích pro běžnou domácnost. Všechny produkty nemusí být skladem u všech prodejců, lze je však dodat do několika dní.

GAU 372750

3.299,-

Montážní kit pro instalaci univerzálních 2-DIN
jednotek ZENEC/XZENT pro Renault Master/
Opel Movano. (obsahuje instalační rámeček a
adaptér na ovládání z volantu)

GAU FORD KIT

3.990,-

Montážní kit pro instalaci univerzálních 2-DIN
jednotek ZENEC/XZENT pro Ford Transit.
(obsahuje istalační rámeček,adaptér na anténu
a adaptér na ovládání z volantu)

Montážní kit pro jednoduchou
instalaci
univerzálních 2-DIN jednotek ZENEC/XZENT
pro FIAT Ducato III
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ZABEZPEČENÍ PRO OBYTNÁ AUTA A KARAVANY

PŘÍSLUŠENSTVÍ
100089

Thitronik WiPro III safe.lock

Bezdrátový alarm pro obytné vozy nejnovější generace
Zlepšení dobrých věcí, to bylo základem pro další vývoj
WiPro III. Výsledkem je alarm WiPro III safe.lock, který
nabízí i ochranu proti stále častěji se opakujícím útokům.
V případě vozidel Fiat Ducato / Iveco Daily, od roku 2006
se špatně kódovanými signály dálkových ovladačů, může
být signál „odemknutí“ z originál dálkového ovladače zaznamenán a znovu použit později. Tomuto opakovanému
útoku lze účinně zabránit použitím alarmu WiPro III safe.
lock s kombinací safe.lock desky pro klíč, který vyplňuje
tuto bezpečnostní mezeru, nahrazuje přijímač na straně
vozidla a ovládá systém centrálního zamykání.
Nyní lze opět ovladač od vozidla bezpečně používat.
Velkou výhodou také je, že se nepoužívají žádná pohybová čidla. S novými bezdrátovými magnetickými kontakty,
které jsou přizpůsobeny i nejnovějším okenním rámům,
účinně zajišťují zabezpečení vozidla tak, že se neobjeví
žádné falešné poplachy a můžete alarm používat i (a na
tom hlavně záleží), když jste přítomni.
Ve spojení s Pro-finder (volitelně) budete v případě
poplachu informováni na váš mobilní telefon a můžete
také vozidlo vyhledat pomocí GPS přes aplikaci. Je
možno také použít plynový alarm 100061 k detekci plynů.
Díky své modularitě je WiPro III správným poplašným
systémem pro každý obytný vůz.
VLASTNOSTI
• Ochrana před opakovanými útoky
• Alarm a centrální zamykání lze ovládat originálním klíčem
• Před zkopírováním chráněno více než 4 mld. kódů
• I bez deaktivace senzorů možný pobyt ve vozidle
• Snadné a intuitivní ovládání
• Bezdrátové magnetické kontakty bez kabeláže!

6

Poplašná siréna s vlastním akumulátorem. Tato siréna se nespustí jen u
klasického poplachu,ale také u výpadku nebo sabotáže napájení.
Akustický tlak: 105 dB

Detektor plynu je ideálním doplňkem
k poplašným systémům Thitronik.
Rozpoznává i nejmenší množství
uspávacích plynů (takzvaných KO
plynů) ve vzduchu a spolehlivě
upozorňuje i na zvýšenou koncentraci Propan/Butanu z úniku plynu. Instalace detektoru je velice snadná a
obnáší pouze připojení na 12 V.
Komunikace s poplašným systémem
probíhá bezdrátově.

Bezdrátový senzor na plyn

780,-

Externí siréna
(pro G.A.S.-pro a WiPro III)
WiPro III
alarm

Klasická poplašná siréna s akustickým
tlakem 105 dB

2.560,-

WiPro III
safe.lock

10.300,• Bez pohybových senzorů náchylných k poruchám a
falešným poplachům
• Modifikovaná obvodová deska pro původní klíč vozidla
(volitelné)
• Možnost připojení až 100 bezdrátových modulů
• Bezdrátový dosah až 75 metrů

9.200,WIPRO III SAFE.LOCK LZE KOUPIT I JAKO
VARIANTU WIPRO III (BEZ MOŽNOSTI/NUTNOSTI ÚPRAVY KLÍČE) PRO NÁSLEDUJÍCÍ
VOZIDLA:

• WiPro III pro Ducato / Boxer / Jumper /
Daily 2006 - 2012 a 2012+
• WiPro III pro Transit 6. a 7. generace
• WiPro III pro Sprinter / Crafter od 2006
• WiPro III pro T5, T6, Master + všechna
ostatní vozidla

100761

Bezdrátová kabelová
smyčka 868 MHz

2.020,-

K dispozici je také kabelová smyčka pro zabezpečení mobilního zboží mimo vozidlo, jako jsou jízdní kola, mobilní satelit, surfovací prkna, kempingový nábytek atd.
Kabel se vede objektem, který má být chráněn (rám kola,područky), vysílací jednotka se pak zacvakne jednoduše do příslušného držáku.
V případě přeštípnutí kabelu nebo vytržení vysílací jednotky z držáku se okamžitě
spustí alarm a je možnost okamžité reakce. K dispozici je i XL verze s délkou 5 m,
místo délky kabelu 2,5 m. Vysílací jednotky jsou k dispozici jak v bílém, tak černém
provedení.

10.240,•
•
•
•
•
•

Poplašné zprávy přes SMS
S Wi Pro III automatický Geofencing
Soběstačné monitorování
Ovladatelné výstupy
K funkčnosti postačí napájení a SIM karta
Žádné ﬁxní měsíční nebo roční náklady

C.A.S III Caravan Alarm Systém Bezdrátový poplašný systém
Stejně jako u všech systémů Thitronik bylo hlavním
zaměřením kromě maximální bezpečnosti a snadné manipulace i možnost použití v jachtách a karavanech, pro
které neexistovaly vhodné alarmové systémy.
C.A.S. III obsahuje vlastní záložní zdroj, protože většina
karavanů nemá vlastní baterii a pachatel by vytáhl zástrčku
karavanu a běžný poplašný systém by se vypnul.
Samozřejmě kromě WiPro je i C.A.S. III koncipován na
principu bez detektorů pohybu a dalších nevhodných
detektorů, které znesnadňují manipulaci a způsobují
falešné poplachy. Namísto toho se zde používají
bezpečnostně kódované rádiové magnetické kontakty
pro monitorování přístupu, oken, klapek a poklopů.
Můžete také použít plynový alarm 100061 k detekci plynů.

100759

100190

Pro-ﬁnder - GPS lokalizátor s GSM
Pro-finder vás upozorní až na 10 mobilních telefonů v
případě pokusu o vniknutí přes SMS. Můžete si kdykoli
vyžádat stavovou zprávu voláním nebo SMS, abyste
zjistili stav systému. Obsahuje také aktuální nebo poslední známé údaje o poloze vozidla. Pro uživatele smartphonů
jako odkaz na aplikaci mapy.
Lze použít samostatně nebo jako doplněk k WiPro III.
Pro-finder je ideální pro obytná auta a malé vozové
parky.

920,-

Externí Backup siréna
(pro G.A.S. pro a WiPro III)

8.990,8.990,

Kromě extrémně nízkých nákladů na instalaci má další výhodu, že lidé a domácí
zvířata se mohou volně pohybovat ve
střeženém prostoru s aktivovaným alarmem, aniž by museli vypnout některé
senzory. C.A.S. III má hlučnou, integrovanou sirénu, ultra-jasné zábleskové LED
světlomety a dobíjecí baterii, která automaticky napájí systém při výpadku
napájení.

Všechny ceny v korunách. Omyly a chyby vyhrazeny. Prodej jen v množstvích pro běžnou domácnost. Všechny produkty nemusí být skladem u všech prodejců, lze je však dodat do několika dní.

100757 / 100758

1.430,-

Bezdrátový magnetický kontakt 868MHz (bílý/černý)
Tyto magnetické kontakty slouží k detekci stavu (otevření/zavření) dveří, oken, vikýřů
nebo otvorů příslušenství. Do ústředí se hlásí tyto kontakty bezdrátově, rádiovým
signálem. Bezdrátový magnetický kontakt se montuje velice jednoduše bez vrtání a
díky použitým samolepícím páskám z automobilového sektoru drží kontakt na téměř
všech plochách. Protože jsou lepící plochy čidla opatřeny motivem „alarm“, při použití
na skleněné / průhledné povrchy senzor vizuálně odrazuje případného zločince. Magnetické kontakty jsou samozřejmě také zabezpečeny proti sabotáži jako například
vnějších magnetických polí.

100001
100061

Plynový alarm GBA-1

2.490,-

Plynový alarm GBA-1 od společnosti Thitronik je speciálně navržený pro jednoduchou montáž, který uvítají všichni majitelé karavanů, obytných vozů, lodí či řidiči
kamiónů. Alarm GBA-1 slouží k detekci narkotických plynů (tzv. „KO“ plynů – uspávacích plynů) a Propan/Butanu. Při takovém nebezpečí vás upozorní interní siréna.
Alarm je vybaven funkcí automatického dynamického přizpůsobení podle teploty a
automatické funkce self-test. To zaručuje správnou funkci vždy a za různých klimatických podmínek. K napájení lze využít také zapalovačové zásuvky ve vašem
vozidle, pro maximální mobilitu.

G.A.S. pro, alarm pro
detekci nebezpečných plynů

3.390,-

Gas alarm systém G.A.S.-pro od společnosti Thitronik je určen pro majitele karavanů,
obytných vozů, lodí nebo řidiče kamiónů, kteří chtějí mít klidný spánek bez nebezpečí
okradení nebo úniku plynu. Alarm slouží pro detekci narkotických plynů (tzv. „KO“ plynů
– uspávacích plynů) a Propan/Butanu, pomocí externího senzoru( základní balení obsahuje jeden externí senzor). Přístroj je dále vybaven interní sirénou a LED. Dále ho
můžete rozšířit o CO senzor (detekce oxidu uhelnatého), externí LED, externí sirénu
nebo záložní sirénu. G.A.S.-pro alarm lze pomocí přídavných senzorů (až 3 senzory)
přizpůsobit vašemu karavanu, obytnému vozu nebo lodi. Gas alarm je vybaven funkcí
automatického dynamického přizpůsobení podle teploty a automatické funkce selftest. To zaručuje správnou funkci vždy a za různých klimatických podmínek.

100433

Přídavný CO senzor G.A.S. pro

100456

Přídavný senzor G.A.S. pro
Tento senzor detekuje uspávací
plyny a Propan/Butan. Senzor je
doporučený pro vozidla, která mají
dveřmi oddělené prostory pro spaní.
V takovém případě je právě třeba
umístit více senzorů. K alarmu
G.A.S.-pro lze připojit až 3 senzory
najednou.

1.460,-

CO senzor detekuje životu nebezpečný
oxid uhelnatý, který vzniká jako
vedlejší produkt při špatném spalování, v případě vadného topení nebo
poškozeného plynového vařiče. Při instalaci těsně pod strop vozidla, může
senzor také sloužit jako detektor oxidu
uhelnatého, který vzniká při požáru.
CO senzor je určený pro G.A.S.-pro
alarm.

2.050,7

ANTÉNY PRO OBYTNÁ AUTA
GAB-2118.01

1.590,-

Aktivní střešní anténa
(FM/ DAB+)

GAB-3761.01

Aktivní střešní anténa
(FM/ DAB+/GPS)

2.490,-

• 12 V napájení volitelné interní
nebo externí
• Aktivní GPS anténa
• Anténní prut 23 cm,M5 závit
• Nízká montážní hloubka (15 mm)
• Zisk zesilovače: FM14 dB,
DAB+ 10 dB (III.pásmo)
• 3 x FAKRA přípojka (m)

• 12 V napájení volitelné interní
nebo externí
• Anténní prut 23 cm, M5 závit
• Nízká montážní hloubka (15 mm)
• Zisk zesilovače: FM 14dB,
DAB+ 10 dB (III.pásmo)
• 2 x FAKRA přípojka (m)

GAB.4573.01

Aktivní venkovní DAB+
anténa na sklo

1.990,-

• Nastavitelný úhel sklonu > 180°
• Zisk zesilovače: DAB+ 17 dB (III.
pásmo)
• Interní napájení 7 - 12 V (20 mA)
• SMB (f) konektor,3 m připojovací
kabel
• Anténní prut 26 cm
• Není nutné připojit kostru

REPRODUKTORY PRO OBYTNÁ AUTA
ATB20P

Aktivní subwoofer

ATC26-DUC

Kompaktněji už to nejde – to je slogan
nového aktivního AXTON subwooferu
ATB20P. Ve velikosti A4 stránky a minimální výšky 70 mm, tento malý basový zázrak může být nainstalován do
jakéhokoliv obytného auta – například
pod sedačku spolujezdce. Systém je
tvořený 20 cm wooferem s vysoko kvalitním modulem zesilovače A/B, který
dodává pozoruhodných 150 wattů RMS
výkonu pro všestranný basový požitek.

Komponentní systém
Zvuk ve vozidle lze často výrazně zlepšit
výměnou originálních reproduktorů za lepší
komponentní systém. Se svým systémem
ATC26-DUC vyvinul AXTON reproduktory
speciálně pro obytné vozy FIAT Ducato. Jedná se o 2 pásmový komponentní systém,
jehož akustické vlastnosti, snadná instalace
a připojení Plug’N’Play byly navrženy
konkrétně pro použití v modelu Ducato.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Frekvenční rozsah: 60 Hz – 25 kHz
Nominální impedance: 4 Ohmy
Citlivost 1W/1m: 91 dB
Nominální výkon: 120 W RMS
Maximální výkon: 160 W

3.990,-

TECHNICKÉ ÚDAJE
• Kryt zesilovače je kompletně z tlakově
litého hliníku
• Vestavěný 150 W RMS A/B zesilovač
• Mosfetový napájecí zdroj
• 20 cm subwoofer, 2 pasivní membrány
(185 x 52 mm) pro hluboké, silné basy

4.990,-

• RCA vstup
• Vysokoúrovňový vstup s automatickým
zapnutím
• Phase-shift ovládání 0/180°
• Lowpass filtr 50 – 150 Hz, subsonický filtr
(20 Hz), Bass boost 0 – 18 dB u 45 Hz
• Dálkové ovládání hlasitosti

SOUNDBAR
MEGASAT KLANGWUNDER V

PŘIPOJENÍ
• 1 x USB
• 1 x 3,5 mm konektor
• 1 x vstup pro externí napájení

Soundbar Megasat Klangwunder V byl
navržen pro vylepšení zvuku klasických
televizorů v obytných autech. Elegantní
černý Soundbar nabízí dva kvalitní 2 x 15 W
reproduktory, které jsou diskrétně schované
za kovovou mřížku. Velkou výhodou je, že
reproduktory jsou směrované dopředu, čili
na posluchače a ne dozadu, jako reproduktory z vaší televize. Nabízí také možnost
použití pro přehrávání zvuku, například z
mobilního telefonu nebo tabletu přes výstup
na sluchátka nebo bluetooth. Soundbar je
napájen přes externí napájecí zdroj a připojí
se k televizoru kabelem. Všechny nutné funkce lze ovládat pomocí dálkového ovladače.

2.490,-

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
• Materiál: plast / kovová mřížka
• 2 širokopásmové reproduktory (stereo)
• Velikost reproduktoru: 2“ (5 cm)
• Výkon: max. 30 W RMS (2 x 15 W)
• Frekvenční rozsah: 50 Hz - 18 kHz
• Audio vstup: Jack 3,5 mm
• USB port pro přímé přehrávání souborů MP3
• Bluetooth verze 4.0 pro bezdrátové připojení
• Napájení 230 V, 50/60 Hz, 1A / DC 12 V, 3 A
• Rozměry (W / H / D): 410 x 60 x 60 mm
• Hmotnost: 750 g

TLUMÍCÍ MATERIÁL
ZN-FINISH
Tlumící materiál, který je inovativní kombinace
Alubutyl izolační rohože a akustické pěny.
Díky horní vrstvě účinně snižuje nežádoucí rezonance mezi dveřmi (rám dveří) a obložením
dveří (tapec) a eliminuje odrazy zvuku (tzv.
stojaté vlny) ve vnitřním prostoru dveří. Hliníková vrstva poskytuje dodatečnou stabilitu,
butyl výrazně snižuje přirozenou rezonanci
zakrytí dveří a celkově utěsní dveřní prostor –
ozvučnici.

8

790,-

Zealum Sound Control Finish je koncipován jako finální
řešení pro 100% přípravu prostoru pro reproduktory

Váš prodejce
Dovozce:
ACR Audio s.r.o., +420 608 405 911, info@acr-audio.cz
www.zenec.cz · www.acr-audio.cz · YouTube: zenec cz

Všechny ceny v korunách. Omyly a chyby vyhrazeny. Prodej jen v množstvích pro běžnou domácnost. Všechny produkty nemusí být skladem u všech prodejců, lze je však dodat do několika dní.

