23.02.2021

Doporučená maloobchodní
cena s DPH

odkaz
na web

12/24Voltů
detekce K.O. plynů
detekce propan/butanu
interní siréna, automatická funkce self-test
přizpůsobení podle teploty

2590,-

link

12/24Voltů
detekce K.O. plynů
detekce propan/butanu
interní siréna
bez instalace

2350,-

link

Plynový alarm nové generace
Detekuje uspávací plyny a Propan/Butan (DIN EN 50194-2)
Interní siréna 102 dB / Pravidelný SELF TEST na test funkčnosti
Výstup na alarm / Funkce filtru alkoholu / Funkce pauza
LED ukazatel pro všechna čidla
Může být používán samostatně nebo může být propojen bezdrátově na WIPRO III jako plynový detektor

6840,-

link

Plynový alarm nové generace
Detekuje oxid uhelnatý (CO) - DIN EN 50291-2
Interní siréna 102 dB / Pravidelný SELF TEST na test funkčnosti
Výstup na alarm / LED ukazatel pro všechna čidla
Může být používán samostatně nebo může být propojen bezdrátově na WIPRO III jako CO detektor

6840,-

link

Dodatečný senzor, detekuje oxid uhelnatý (CO)
(pro G.A.S.-pro a G.A.S.-pro III)

2230,-

link

Dodatečný senzor, detekuje uspávací plyny a Propan/Butan

1590,-

12/24Voltů, detekce K.O. plynů
detekce propan/butanu, interní siréna
až 3 extení senzory
lze dokoupit externí sirénu
výstup na autoalarm

3680,-

link

externí senzor K.O. plynů
a propan/butanu
(pro G.A.S.-pro)

1550,-

link

Komfortní ovládání funkcí WiPro III / WiPro III safe.lock pomocí smartphonu

2590,-

link

ACR Audio s.r.o. | Gočárova tř. 504/52 | 500 02 Hradec Králové | +420 608 405 911 | weiss@acr-audio.cz | www.zenec.cz

Thitronik
Plynové alarmy
GBA-I
100061

G.A.S.-plug
"all in one"
100042

G.A.S.-pro III
101286

G.A.S.-pro III
CO
101287

CO-Sensor
G.A.S.-pro III
100433

GAS-Sensor
G.A.S.-pro III
101289

G.A.S.-pro
100001

Další senzor
G.A.S.-pro
100456
BT komfortní
modul
101290
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Bezdrátový alarm pro obytné vozy, Ochrana před opakovanými útoky (tzv. replay attack),
Ovládání centrálního zamykání, Bezpečné proti kopírování (více než 4 miliardy kódů),Automatická detekce rušičky " anti jamming"
Snadné použití, Bez použití na poruchu citlivých pohybových senzorů, Můžete se pohybovat ve vozidle bez deaktivace senzorů
Samolepící bezdrátové magnetické kontakty, Žádné kabely, žádné díry! / Funkce Panic alarm
Je možné připojit až 100 bezdrátových komponentů, Životnost baterie přibližně 2 roky
Jednoduchá výměna baterie, Vhodný pro Ducato, Boxer, Jumper a Iveco Daily

10500,-

link

Řídící jednotka pro centrální zamykání, Ochrana před opakovanými útoky (tzv. replay attack)
Bezpečné proti kopírování (více než 4 miliardy kódů), Nahrazuje originální přijímač centrálního zamykání
Vhodné pro Ducato, Boxer, Jumper, Iveco Daily, Nová elektronika do originálního klíče vozidla v balení
Ovládání přes bezpečnou jednotku Thitronik a modifikovaný klíč

3780,-

link

Ochrana před opakovanými útoky (tzv. replay attack)
Bezpečné proti kopírování (více než 4 miliardy kódů)
Nahrazuje elektroniku dálkového ovladače vozidla (skládací klíč)

2160,-

link

Jednoduché použití, intuitivní manipulace
Bezdrátové magnetické kontakty bez kabeláže!
Žádné detektory pohybu
automatická detekce rušičky "anti jamming"
Homologováno - E číslo

9430,-

link

Jednoduché použití, intuitivní manipulace
Bezdrátové magnetické kontakty bez kabeláže!
Žádné detektory pohybu
automatická detekce rušičky "anti jamming"
Homologováno - E číslo

9430,-

link

Jednoduché použití, intuitivní manipulace
Bezdrátové magnetické kontakty bez kabeláže!
Žádné detektory pohybu
automatická detekce rušičky "anti jamming"
Homologováno - E číslo

9430,-

link

Jednoduché použití, intuitivní manipulace
Bezdrátové magnetické kontakty bez kabeláže!
Žádné detektory pohybu
automatická detekce rušičky "anti jamming"
Homologováno - E číslo

9430,-

link

Telemetrický modul. Použitelný samostatně nebo společně s WiPro
Vzdálené oznámení alarmu / Vzdálená aktivace / deaktivace
Informace o stavu / Lokalizace přes integrovaný GPS modul
Kontrola napájení / Provoz také na předplacenou SIM kartu
Vzdálené ovládání spotřebičů / Nízký odběr proudu

10240,-

link

Bezdrátový alarm pro karavany a Marine - Lodě, Bezpečné proti kopírování (více než 4 miliardy kódů),
Automatická detekce rušičky " anti jamming", Snadné použití, Bez použití na poruchu citlivých pohybových senzorů,
Můžete se pohybovat ve vozidle bez deaktivace senzorů, Samolepící bezdrátové magnetické kontakty, Žádné kabely, žádné díry!
Funkce Panic alarm, Až 100 bezdrátových komponentů, Životnost baterie přibližně 2 roky
Jednoduchá výměna baterie

9200,-

link

Telemetrický modul. Použitelný společně s C.A.S. III
Vzdálené oznámení alarmu / Vzdálená aktivace / deaktivace
Informace o stavu / Lokalizace přes integrovaný GPS modul
Kontrola napájení / Provoz také na předplacenou SIM kartu
Vzdálené ovládání spotřebičů / Nízký odběr proudu

7990,-

link
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WiPro III
"safe.lock"
Ducato/Daily
101050
safe.lock modul
Ducato/Daily
101051
safe.lock
úprava na klič
Fiat
Ducato/Daily
101052
WiPro III
Ducato/Daily
100751
WiPro III
Transit
100752
WiPro III
Sprinter
100753
WiPro III
T5/T6/Master
atd.
100754

Pro-Finder
100699

C.A.S. III
Caravan Alarm
Systém
101011

C.A.S. III
GSM/GPS
modul
101012
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Kompaktní design
Nové pouzdro (ideální pro profily okenních rámů karavanu)
Samolepící - žádné šrouby, žádné otvory
Bateriový provoz, dlouhá životnost, jednoduchá výměna baterie (trvalá paměť)
Zabezpečené kódování /žádný elektrosmog

1480,-

link

Kompaktní design
Nové pouzdro (ideální pro profily okenních rámů karavanu)
Samolepící - žádné šrouby, žádné otvory
Bateriový provoz, dlouhá životnost, jednoduchá výměna baterie (trvalá paměť)
Zabezpečené kódování /žádný elektrosmog

1480,-

link

Detekuje narkotické plyny(KO plyny), propan a butan
Bezdrátový poplachový systém
Poplach prostřednictvím WiPro III a C.A.S. II
automatická funkce self-test, přizpůsobení podle teploty
Homologace "E" číslo

2640,-

link

Jedinečný v oblasti poplašných systémů
Zabezpečení (elektronické) pro: jízdní kola, motocykly, surfovací prkna, kempinkový nábytek, přívěsy atd.
Alarm při "vyndání" z držáku i při přerušen / řezání smyčky, 2,50 m

2100,-

link

Jedinečný v oblasti poplašných systémů
Zabezpečení (elektronické) pro: jízdní kola, motocykly, surfovací prkna, kempinkový nábytek, přívěsy atd.
Alarm při "vyndání" z držáku i při přerušen / řezání smyčky, 5,00 m

2240,-

link

Jedinečný v oblasti poplašných systémů
Zabezpečení (elektronické) pro: jízdní kola, motocykly, surfovací prkna, kempinkový nábytek, přívěsy atd.
Alarm při "vyndání" z držáku i při přerušen / řezání smyčky, 2,50 m

2100,-

link

Jedinečný v oblasti poplašných systémů
Zabezpečení (elektronické) pro: jízdní kola, motocykly, surfovací prkna, kempinkový nábytek, přívěsy atd.
Alarm při "vyndání" z držáku i při přerušen / řezání smyčky, 5,00 m

2240,-

link

dvojbalení - balení se skládá ze 4 plastových dílů a šroubů
k překlenutí velkých vzdáleností
Ideální pro servisní klapky a zadní garáže

390,-

link

dvojbalení - balení se skládá ze 4 plastových dílů a šroubů
k překlenutí velkých vzdáleností
Ideální pro servisní klapky a zadní garáže

390,-

link

Bezdrátový ovladač 868MHz pro safe.lock modul

1620,-
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Bezdrátový
magnetický
kontakt (černý)
100757
Bezdrátový
magnetický
kontakt (bílý)
100758
Bezdrátový
senzor na
plyn
100759
Bezdrátová
kabelová
smyčka (bílá)
100761
Bezdrátová
kabelová
smyčka XL
(bílá)
100944
Bezdrátová
kabelová
smyčka (černá)
101068
Bezdrátová
kabelová
smyčka XL
(černá)
101074
Montážní
adaptér černý
(balení 2ks)
100428
Montážní
adaptér bílý
(balení 2ks)
100729
Bezdrátový
ovladač
pro safe.lock
modul
101075
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Bezdrátový ovladač 868MHz pro Wipro III safe.lock

1620,-

link

Bezdrátový ovladač 868MHz pro Wipro III

1620,-

link

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

850,-

link

zálohovaná siréna
(pro G.A.S.-pro)

980,-

link

Samolepící GSM anténa, zisk 2 dB

1460,-

link

GPS anténa
Fastrax přijímač / Nízká spotřeba energie
Velmi krátká doba zahřívání (TTFF)
Samolepící montáž / Plug-in řešení k GSM-pro / Pro-finder

2800,-

link

oboustraná samolepka s motivem "alarm"
lepidlo na obou stranách
špičková kvalita

510,-

link

externí LED
(pro G.A.S.-pro)

270,-

link

160,-

link
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Bezdrátový
ovladač
pro Wipro III
safe.lock
101064
Bezdrátový
ovladač
pro Wipro III
100756
Siréna
G.A.S.-pro
100190
Zálohovaná
siréna
100089
externí
GSM anténa
100700
externí
GPS anténa
100686
Náhradní
podložky pro
magnetické
kontakty
100772
Externí LED
G.A.S.-pro
100034
prodlužovací
kabel
LED diody
100732

délka 50 cm, je možné použít i 2 za sebou

