
Τα καινοτόμα πάνελ του συστήματος συναγερμού της 
VESTA προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας, 
καθώς και τις τελευταίες τεχνολογίες επικοινωνίας 
(Ethernet και 2G / 4G). Διαθέτουν μεγάλη γκάμα 
περιφερειακών και ενσωματώνουν ασύρματους 
αυτοματισμούς όπως Z-wave, zigbee τα οποία 
επιτρέπουν τη σύνδεση οικιακού αυτοματισμού και 
στοιχείων IoT, καθώς και ενσωμάτωση με τις 
φωνητικές οδηγίες του Amazon Alexa ή το Google 
Home.

Το καινοτόμο σύστημα συναγερμού του μέλλοντος 
είναι ήδη εδώ.

Η VESTA της CLIMAX είναι η καινοτόμος μάρκα 
ασύρματων συστημάτων ασφαλείας οικιών ή 
επιχειρήσεων, ιατρικών συναγερμών, συστημάτων 
οικιακού αυτοματισμού και μεγάλης γκάμα αξεσουάρ, 
εταιρία με βάση την Ταϊβάν και τη Νορβηγία. Από την 
ίδρυσή της το 1985, η CLIMAX παρέμεινε στην πρώτη 
γραμμή της καινοτομίας, διατηρώντας στενή 
συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά κέντρα και 
εταιρείες ασφάλειας της Ταϊβάν σε όλο τον κόσμο και 
επιτυγχάνοντας πιστοποίηση ISO 9000 για τις 
εγκαταστάσεις και τα συστήματα παραγωγής και 
διαχείρισης της ποιότητας. Επιπλέον, η CLIMAX 
ξεχωρίζει ως πρωτοπόρος στην προώθηση της 
ποιότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
αποκτώντας και διατηρώντας τις πιστοποιήσεις ISO 
9001, ISO 14001 και ISO 45001. Ως μέλος των ZigBee 
Alliance, Z-Wave Alliance και ULE Alliance, η CLIMAX 
χαρακτηρίζεται από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 
στις ασύρματες επικοινωνίες και συνδεσιμότητα, 
καθιστώντας κορυφαίος πάροχος λύσεων ασφάλειας 
και τηλεφροντίδας στις αγορές της Αμερικής, της 
Ευρώπης και της Ασίας.

Πολύ περισσότερο από ένα σύστημα συναγερμού

Με συνολικά 320 ζώνες ασύρματες, οι πίνακες 
συνεγερμού της VESTA προσφέρουν υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας και είναι πιστοποιημένοι Grade 2 και Grade 
3. Το ίδιο το πάνελ ενσωματώνει σειρήνα εσωτερικού
χώρου και διαθέτει τις τελευταίες τεχνολογίες
επικοινωνίας. Η VESTA διαθέτει επίσης μια από τις πιο
ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων, που αποτελείται
από περισσότερες από 50 συσκευές περιφερειακών,
συμπεριλαμβανομένων πληκτρολογίων, σειρήνων,
αισθητήρων καπνού, ανιχνευτών PIR, PIRCAM,
α ι σ θ η τ ή ρ ω ν  θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς ,  μ α γ ν η τ ι κ ο ύ ς ,
περιμετρικούς ανιχνευτές, αισθητήρες δόνησης,
κουμπιά. έκτακτης ανάγκης κ.λπ. ?λλα καινοτόμα και
ουσιαστικά στοιχεία του συστήματος είναι ο ασύρματος
μετατροπέας ζώνης και ο επαναλήπτης, ο οποίος
επιτρέπει έως και 60 συσκευές (ανιχνευτές PIR,
μαγνητικές επαφές κ.λπ.) ή 8 Pircams, με επανάληψη
μεταξύ τους και φτάνοντας σε βεληνεκές μεγαλύτερες
από τα 2 χλμ. Στο επίπεδο των συσκευών Z-wave
υπάρχουν και άλλα ασύρματα modules όπως πρίζες,
διακόπτες, έλεγχος ρολών, θερμοστάτες και πολλά
άλλα. Το σύστημα συναγερμού της VESTA είναι το
ΜΟΝΟ ασύρματο σύστημα που είναι συμβατό με όλη
την γκάμα των εξωτερικών ασύρματων ραντάρ της
OPTEX με επιτηρούμενη λειτουργία και έλεγχο
μπαταρίας και ρυθμίσεων οποιαδήποτε στιγμή.
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Ασύρματη Μονάδα Συναγερμού

VESTA-243

Ασύρματη Κεντρική Μονάδα με ενσωματωμένο IP Ethernet + 160 ζωνών και Z-WAVE

Xαρακτηριστικά:

• Κεντρική μονάδα ασφαλείας με προηγμένες λειτουργίες οικιακού αυτοματισμού
• Επιτρέπει έως και 160 συσκευές • 2 χώροι ασφαλείας
• Ενσωματώμένο δέκτη F1 868Mhz • Ενσωματωμένος δέκτης Z-Wave Plus
• Ενσωματωμένη μονάδα IP
• Αναφορά συμβάντων και φωτογραφιών μέσω APP (MANITOU,
κρυπτογραφημένο MANITOU, CID, SIA, FTP, HTTP)

• Δωρεάν APP για χρήστη/εγκαταστάτη
• Πλήρης προγραμματισμός από την πλατφόρμα WEB /
πρόγραμμα εγκατάστασης APP "SmartHomeSec" σε λιγότερο από 10 λεπτά

• Συμβατότητα με περισσότερες από 50 συσκευές F1: πληκτρολόγια, σειρήνες,
αισθητήρες καπνού, ανιχνευτές PIR, PIRCAMS, αισθητήρες θερμοκρασίας,
επαφές πόρτας, περιμετρικοί ανιχνευτές, αισθητήρες κραδασμών κ.λπ.

• Υποστηρίζει PIRCAMS εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Προγραμματισμός έως και 100 κανόνων αυτοματισμού (π.χ. αυτόματο πότισμα).
• Συμβατό με συσκευές Z-Wave άλλων κατασκευαστών
• Επιτρέπει τη συνδεσιμότητα WiFi χρησιμοποιώντας το dongle WIFI VESTA-064N
• Υποστηρίζει κάμερες IP DAHUA • Καταγραφή έως και 500 συμβάντων
• Τροφοδοσία: 100V ~ 240V AC, 50/60Hz (περιλαμβάνεται αντάπτορας 5V DC /1A)
• Ενσωματωμένη εφεδρική μπαταρία με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 10 ώρες
• Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C ~ +45°C
• Σχετική υγρασία έως 85%
• Διαστάσεις: 114 x 77 x 33 mm

https://www.gisecurity.gr/product/2446/timata-asfaleias-kentra-vesta-asyrmati-kentriki-monada-me-ensomatomeno-ip-ethernet--160-zonon-kai-z-wave-/
https://www.gisecurity.gr/product/2446/timata-asfaleias-kentra-vesta-asyrmati-kentriki-monada-me-ensomatomeno-ip-ethernet--160-zonon-kai-z-wave-/
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• Ασύρματη Κεντρική Μονάδα
• Ενσωματωμένο IP Ethernet + 4G
• 320 ζώνες ασύρματες
• Υποστηρίζει συσκευές RF 868-F1
(2km εμβέλεια) και Z-Wave

• Συνδεσιμότητα TCP/IP και 2G
• Αμφίδρομη επικοινωνία έως 2 km
• 240 χρήστες • 8 Partitions
• Περιλαμβάνει υποδοχή Mini USB
για σύνδεση εξωτερικής μπαταρίας

VESTA-047N

VESTA-046N

• Ασύρματη Κεντρική Μονάδα
• Ενσωματωμένο IP Ethernet + 2G
• 320 ζώνες ασύρματες
• Υποστηρίζει συσκευές RF 868-F1
(2km εμβέλεια) και Z-Wave

• Συνδεσιμότητα TCP/IP και 2G
• Αμφίδρομη επικοινωνία έως 2 km
• 240 χρήστες • 8 Partitions
• Περιλαμβάνει υποδοχή Mini USB
για σύνδεση εξωτερικής μπαταρίας

VESTA-068

Mε ενσωματωμένο IP Ethernet + 2G

  

Mε ενσωματωμένο IP Ethernet + 4G

 

Συναγερμός μπαταρίας VESTA
Ο πιο ισχυρός αυτόνομος πίνακας ελέγχου 

της αγοράς

• Δεν απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία ή σύνδεση στο
διαδίκτυο μέσω δρομολογητή
Ευελιξία επικοινωνίας 2G και 4G LTE , επιτρέποντάς•
σας απρόσκοπτη επικοινωνία σε απομακρυσμένες
τοποθεσίες
Διάρκεια μπαταρίας 1 έτος και 2 μήνες , με δοκιμαστικές•  
μεταδόσεις κάθε 6 ώρες
Έως 50 ζώνες με εμβέλεια μεταξύ συσκευής και•
πίνακα ελέγχου έως 2 km
Συμβατότητα  με περισσότερες από 50 συσκευές F1 :•
πληκτρολόγια, σειρήνες, αισθητήρες καπνού, ανιχνευτές
PIR, PIRCAMS, αισθητήρες θερμοκρασίας, επαφές πόρτας
Υποστηρίζει PIRCAMS εσωτερικού και εξωτερικού•
χώρου , επιτρέποντας στους χρήστες και τους
σταθμούς παρακολούθησης να επαληθεύουν οπτικά
τον συναγερμό
Υποστηρίζει ανιχνευτές καπνού και αισθητήρες νερού,•
για προστασία από ζημιές από φωτιά και διαρροές νερού
24 ώρες το 24ωρο

Ασύρματες Μονάδς Συναγερμού

https://www.gisecurity.gr/product/2328/timata-asfaleias-kentra-vesta-episimos-apokleistikos-antiprosopos-se-ellada-kai-kypro.-g.i.-security-s.a.-antiprosopeia-timaton-asfaleias,-eponyma-kai-sigoyra.-/
https://www.gisecurity.gr/product/2328/timata-asfaleias-kentra-vesta-episimos-apokleistikos-antiprosopos-se-ellada-kai-kypro.-g.i.-security-s.a.-antiprosopeia-timaton-asfaleias,-eponyma-kai-sigoyra.-/
https://www.gisecurity.gr/product/2328/timata-asfaleias-kentra-vesta-episimos-apokleistikos-antiprosopos-se-ellada-kai-kypro.-g.i.-security-s.a.-antiprosopeia-timaton-asfaleias,-eponyma-kai-sigoyra.-/
https://www.gisecurity.gr/product/2327/timata-asfaleias-kentra-vesta-episimos-apokleistikos-antiprosopos-se-ellada-kai-kypro.-g.i.-security-s.a.-antiprosopeia-timaton-asfaleias,-eponyma-kai-sigoyra.-/
https://www.gisecurity.gr/product/2327/timata-asfaleias-kentra-vesta-episimos-apokleistikos-antiprosopos-se-ellada-kai-kypro.-g.i.-security-s.a.-antiprosopeia-timaton-asfaleias,-eponyma-kai-sigoyra.-/
https://www.gisecurity.gr/product/2327/timata-asfaleias-kentra-vesta-episimos-apokleistikos-antiprosopos-se-ellada-kai-kypro.-g.i.-security-s.a.-antiprosopeia-timaton-asfaleias,-eponyma-kai-sigoyra.-/


VESTA-010

• Ασύρματο πληκτρολόγιο VESTA
• Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό
• 4 πλήκτρα για ειδικές λειτουργίες
• Tamper
• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία
λιθίου 3V Cr2450

• 6 χρόνια διάρκεια μπαταρίας

VESTA-011

• Ασύρματο πληκτρολόγιο VESTA
• Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό
• Κουμπιά πανικού, πυρκαγιάς και
ιατρικής ανάγκης

• Tamper
• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία λιθίου
3V Cr123

• 10 χρόνια διάρκεια μπαταρίας
• Πιστοποιητικό EN50131
Βαθμού 2, Περιβαλλοντικής Τάξης II

VESTA-012

• Ασύρματο πληκτρολόγιο VESTA 
με Proximity Reader

• Κουμπιά πανικού, πυρκαγιάς και
ιατρικής ανάγκης

• Αναγνώστης RFID και NFC
• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία
λιθίου 3V Cr123

• 6 χρόνια διάρκεια μπαταρίας
• Περιλαμβάνει 2 ετικέτες tags

VESTA-025

• Ασύρματο Πληκτρολόγιο 7" VESTA αφής
• Κάμερα 2MP και ομιλία-ακρόαση
• WiFi 802.11b / g / n, 2,4 Ghz
• Δυνατότητες οικιακού αυτοματισμού
• Τροφοδοτείται από USB 5V DC
• Εφεδρική μπαταρία 3,7V

VESTA-014

• Κουμπί επιλογής VESTA με 4 κουμπιά
Όπλιση / αφόπλιση, έναρξη και πανικός

• Κάλυμμα για την αποφυγή ακούσιας
χρήσης

• Κατάλληλο για ασφάλεια και οικιακό
αυτοματισμό

• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία λιθίου
3V Cr2032

• 8 χρόνια διάρκεια μπαταρίας
• Ul1023

VESTA-017

• Κουμπί επιλογής VESTA με 4 κουμπιά
• Όπλιση / Αφόπλιση, Μερική όπλιση
και Πανικός

• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία λιθίου
3V Cr2032

• 7 χρόνια διάρκεια μπαταρίας
• Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
• En50131 Grade 2

VESTA-018

• Κουμπί επιλογής VESTA με 4 κουμπιά
• Όπλιση / Αφόπλιση, Μερική όπλιση
και Πανικός

• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία λιθίου
3V Cr2032

• 7 χρόνια διάρκεια μπαταρίας
• Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
• En50131 Grade 2

VESTA-209

• NFC Vesta TAG για έλεγχο πρόσβασης
• Συχνότητα 13,56 Mhz.
• Εύρος ανάγνωσης <2 cm
(εξαρτάται από τη συσκευή)

• Κατασκευασμένο από εποξειδικό
και ABS υλικό

CONAC-849

• Κάρτα VESTA NFC
• Γυαλιστερή πλαστικοποίηση
• Διαστάσεις: 85,5 (Π) x 54 (Υ) mm
• Πάχος 0,9mm

VESTA-109

• Θυροτηλεόραση VESTA 
• Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης
για ανίχνευση ακανόνιστες κινήσεις ή
παρουσία

• 1920x1080
• Ενσωματωμένα IR LED για νυχτερινή
όραση

• Ευρυγώνιος φακός έως 174 °
• Προστασία IPX4

Πληκτρολόγια / Μπουτόν
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https://www.gisecurity.gr/product/2316/timata-asfaleias-pliktrologia-vesta-pliktrologio-me-fotismo-/
https://www.gisecurity.gr/product/2316/timata-asfaleias-pliktrologia-vesta-pliktrologio-me-fotismo-/
https://www.gisecurity.gr/product/2316/timata-asfaleias-pliktrologia-vesta-pliktrologio-me-fotismo-/
https://www.gisecurity.gr/product/2317/timata-asfaleias-pliktrologia-vesta-pliktrologio-me-fotismo-/
https://www.gisecurity.gr/product/2317/timata-asfaleias-pliktrologia-vesta-pliktrologio-me-fotismo-/
https://www.gisecurity.gr/product/2317/timata-asfaleias-pliktrologia-vesta-pliktrologio-me-fotismo-/
https://www.gisecurity.gr/product/2318/timata-asfaleias-pliktrologia-vesta-pliktrologio-me-fotismo-rfid-kai-nfc-reader-/
https://www.gisecurity.gr/product/2318/timata-asfaleias-pliktrologia-vesta-pliktrologio-me-fotismo-rfid-kai-nfc-reader-/
https://www.gisecurity.gr/product/2318/timata-asfaleias-pliktrologia-vesta-pliktrologio-me-fotismo-rfid-kai-nfc-reader-/
https://www.gisecurity.gr/product/2325/timata-asfaleias-pliktrologia-vesta-pliktrologio-7ari-afis-me-ensomatomeni-kamera-/
https://www.gisecurity.gr/product/2325/timata-asfaleias-pliktrologia-vesta-pliktrologio-7ari-afis-me-ensomatomeni-kamera-/
https://www.gisecurity.gr/product/2325/timata-asfaleias-pliktrologia-vesta-pliktrologio-7ari-afis-me-ensomatomeni-kamera-/
https://www.gisecurity.gr/product/2320/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-tilexeiristirio-4-button-/
https://www.gisecurity.gr/product/2320/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-tilexeiristirio-4-button-/
https://www.gisecurity.gr/product/2320/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-tilexeiristirio-4-button-/
https://www.gisecurity.gr/product/2322/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-tilexeiristirio-4-button-leyko-/
https://www.gisecurity.gr/product/2322/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-tilexeiristirio-4-button-leyko-/
https://www.gisecurity.gr/product/2322/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-tilexeiristirio-4-button-leyko-/
https://www.gisecurity.gr/product/2323/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-tilexeiristirio-4-button-mayro-/
https://www.gisecurity.gr/product/2323/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-tilexeiristirio-4-button-mayro-/
https://www.gisecurity.gr/product/2323/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-tilexeiristirio-4-button-mayro-/
https://www.gisecurity.gr/product/2357/timata-asfaleias-access-control-modules-13.56mhz-vesta-nfc-tag-/
https://www.gisecurity.gr/product/2357/timata-asfaleias-access-control-modules-13.56mhz-vesta-nfc-tag-/
https://www.gisecurity.gr/product/2357/timata-asfaleias-access-control-modules-13.56mhz-vesta-nfc-tag-/
https://www.gisecurity.gr/product/2334/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-nfc-karta-/
https://www.gisecurity.gr/product/2334/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-nfc-karta-/
https://www.gisecurity.gr/product/2353/timata-asfaleias-access-control-modules-vesta-asyrmati-thyrotileorasi-gia-tis-monades-vesta-/
https://www.gisecurity.gr/product/2353/timata-asfaleias-access-control-modules-vesta-asyrmati-thyrotileorasi-gia-tis-monades-vesta-/
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VESTA-006

• Μαγνήτης πόρτας / παραθύρου Ασύρματη
• Υπέρυθρη ανίχνευση ανοίγματος
και κλεισίματος θυρών / παραθύρων

• Tamper
• Συμπαγής και λεπτή σχεδίαση
• Τροφοδοτείται από 1 αλκαλική
μπαταρία AAA 1,5V

VESTA-013

• Ασύρματη επαφή VESTA
• Επιτρέπει τη δημιουργία σκηνών
ασφαλείας και οικιακού αυτοματισμού

• Tamper
• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία λιθίου
3V Cr2450

• 8 χρόνια διάρκεια μπαταρίας

VESTA-105

• Ασύρματη επαφή VESTA
• Επιτρέπει τη δημιουργία σκηνών
ασφαλείας και οικιακού αυτοματισμού

• Tamper
• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία λιθίου
3V Cr2450

• 8 χρόνια διάρκεια μπαταρίας

VESTA-019

• Ασύρματη μαγνητική επαφή 28mm GAP
• Λειτουργεί ως γενικός πομπός
• Tamper
• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία λιθίου
3V Cr123

• 10 χρόνια διάρκεια μπαταρίας
• EN50131 Grade 2

VESTA-031

• Ασύρματη χωνευτή μαγνητική επαφή
• Επίβλεψη ανοίγματος / κλεισίματος πόρτας /
παραθύρου

• Ένδειξη LED για αστοχία και δοκιμή
• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία λιθίου
3V Cr2

• 10 χρόνια διάρκεια μπαταρίας

VESTA-034

• Αισθητήρας κλίσης VESTA για γκαράζ
• Προειδοποιεί το σύστημα για κλίσεις > 45 °
• Υποστηρίζει κανόνες και σκηνές για
αυτοματισμό

• Απόδειξη παραβίασης
• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία λιθίου
3V CR123A

• 10 χρόνια διάρκεια μπαταρίας

VESTA-126

• Ασύρματη μαγνητική επαφή μέσω
ραδιοφώνου 28mm GAP

• Λειτουργεί ως γενικός πομπός
• Tamper
• Λειτουργεί με 1 μπαταρία λιθίου 3V Cr123
• 10 χρόνια διάρκεια μπαταρίας καφέ χρώμα
• EN50131 Grade 2

VESTA-085

• Ασύρματη μαγνητική επαφή
πόρτας / παραθύρου

• Παρακολουθεί το μη εξουσιοδοτημένο
άνοιγμα και κλείσιμο θυρών ή παραθύρων

• Πάχος μόλις 4 mm
• Τροφοδοτείται από μια προεγκατεστημένη

μπαταρία μεγάλης διάρκειας
• Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
• Κατάλληλο για οικιακούς και

επαγγελματικούς χώρους

VESTA-060

• Ασύρματος Μαγνητικός + ανιχνευτής
κραδασμών και κραδασμών VESTA

• Επιβλέπει το άνοιγμα / κλείσιμο των θυρών
• Λειτουργεί σε γυαλί, ξύλο, μέταλλο
και σκυρόδεμα

• Tamper
• Λειτουργεί με 1 μπαταρίες λιθίου 3V Cr123
• 5 χρόνια διάρκεια μπαταρίας
• EN50131 Grade 2

VESTA-249

• Ασύρματη μαγνητική επαφή VESTA 
αμφίδρομη επικοινωνία

• Επιβλέπει το άνοιγμα και το κλείσιμο
θυρών, παραθύρων, ντουλαπιών
και συρταριών • Ενσωματώνει δύο
ακροδέκτες επέκτασης για
μεγαλύτερη ευελιξία • Λειτουργεί ως
universal πομπός

• Το LED χρησιμεύει ως λειτουργία δοκιμής
και ένδειξη σφάλματος

VESTA-264

Ασύρματες Μαγνητικές Επαφές
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https://www.gisecurity.gr/product/2346/timata-asfaleias-eidikoi-anixneytes-vesta-asyrmatos-aisthitiras-klisis-gia-gkaraz-/
https://www.gisecurity.gr/product/2354/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-28mm-gap-kafe-/
https://www.gisecurity.gr/product/2354/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-28mm-gap-kafe-/
https://www.gisecurity.gr/product/2354/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-28mm-gap-kafe-/
https://www.gisecurity.gr/product/2352/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-/
https://www.gisecurity.gr/product/2352/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-/
https://www.gisecurity.gr/product/2352/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-/
https://www.gisecurity.gr/product/2350/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-kai-kradasmoy,-donisis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2350/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-kai-kradasmoy,-donisis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2350/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-kai-kradasmoy,-donisis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2364/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-2-eksodoys,-mia-gia-zoni-kai-alli-mia-gia-tamper-/
https://www.gisecurity.gr/product/2364/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-2-eksodoys,-mia-gia-zoni-kai-alli-mia-gia-tamper-/
https://www.gisecurity.gr/product/2364/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-2-eksodoys,-mia-gia-zoni-kai-alli-mia-gia-tamper-/
https://www.gisecurity.gr/product/2365/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-2-eksodoys,-mia-gia-zoni-kai-alli-mia-gia-tamper-kafe-/
https://www.gisecurity.gr/product/2365/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-asyrmati-magnitiki-epafi-2-eksodoys,-mia-gia-zoni-kai-alli-mia-gia-tamper-kafe-/
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2YEARS
WARRANTY

VESTA-009

• Ανιχνευτής PIR μέσω ραδιοφώνου VESTA 
• Κάλυψη 12 μέτρων, 110 ° 2 επίπεδα
ευαισθησίας

• Περιλαμβάνει γωνιακό σφαιρικό σύνδεσμο
• Λειτουργεί με 1 μπαταρία CR123A 3V
• 5 χρόνια διάρκεια μπαταρίας EN50131
Βαθμός 2

• Περιβαλλοντική τάξη Ⅱ

VESTA-176

• VESTA ασύρματο ραντάρ
15 μέτρα και 130° και 45 kg pet

VESTA-016
• Ασύρματος ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας
• Προσαρμοστικό εύρος ανίχνευσης
από 3 έως 12 μέτρα

• Γωνία ανίχνευσης 110 °
• Συνδυάζει αισθητήρα PIR με αισθητήρα 
  μικροκυμάτων 10,525 Ghz 
• Ενεργοποιεί συναγερμούς μόνο όταν είναι
ενεργοποιημένοι οι αισθητήρες PIR
και μικροκυμάτων του ανιχνευτή

• Γρήγορη μετάδοση σήματος
• Προηγμένοι προσαρμοστικοί
αλγόριθμοι ψηφιακού σήματος (ADSP).

VESTA-015

• Ανιχνευτής οροφής VESTA PIR
• Κάλυψη Ø8 μέτρων, 360 °
• 2 επίπεδα ευαισθησίας
• Μικροεπεξεργασία ADSP
• Tamper
• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία
λιθίου 3V CR123A.

VESTA-023
• Ανιχνευτής PIR + πυρκαγιά ασύρματος
• Ο πιο προηγμένος πολυαισθητήρας
4 σε 1 της αγοράς

• Ανιχνευτής πυρκαγιάς (φωτοηλεκτρικός +
θερμοκινητομετρικός)

• Αισθητήρας θερμοκρασίας (ακρίβεια ± 1 ° C)
• Ανιχνευτής PIR 360 ° (εμβέλεια Ø8 μέτρα)
• Σειρήνα + σηματοδότηση LED με
ενεργοποίηση συναγερμού καπνού

• Δυνατότητα δημιουργίας αυτόματων
κανόνων ενεργοποίησης με κίνηση ή
αύξηση/πτώση θερμοκρασίας

VESTA-096

• Ανιχνευτής κάμερας PIR
• Κάλυψη PIR 10 μέτρων, 90 °
• Κάμερα: 640x480 @ 3ips,
320x240 @ 3 / 6ips

• Οπτικά ευρείας γωνίας 102 °
• Λευκός φωτισμός LED
• Ανοχή σε κατοικίδια έως 27 κιλά
• Λειτουργεί με 2 μπαταρίες ΑΑ 
• Περιλαμβάνει γωνιακό σύνδεσμο
En50131 Βαθμός 2, Τάξη II

VESTA-211
• Ανιχνευτής PIRCAM Vesta για εσωτερικό
• Εύρος ανίχνευσης 10 μέτρα, 90 °
• Προηγμένοι αλγόριθμοι δυναμικής ρύθμισης
ταχύτητας • Ύψος τοποθέτησης 2,3 ~ 2,5M

• Ανίχνευση χωρίς τυφλά σημεία
• Τηλερυθμιζόμενη ευαισθησία
• Τρεις επιλογές επεξεργασίας εικόνας
συναγερμού: VGA μονόχρωμο (640x480),
QVGA τρίχρωμο (320x240),
QVGA εξάχρωμο (320x240)

• Eμβέλεια έως 7 μέτρα
• Τεχνολογία F1

VESTA-026

• Ασύρματος ανιχνευτής πλημμύρας
• Ενσύρματο αισθητήρα νερού
• Ενσωματώνει σειρήνα 85dB
• Περιοδική επίβλεψη
• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία λιθίου
3V Cr123

• Διάρκεια ζωής μπαταρίας πάνω από
10 χρόνια

• Βαθμός προστασίας IP55

VESTA-157
• Αισθητήρας θερμοκρασίας VESTA 
• Εύρος ανίχνευσης θερμοκρασίας
από -30 ° C έως 50 ° C

• Παρέχει ειδοποίηση όταν η θερμοκρασία
κυμαίνεται κατά ± 2 ° C

• Τακτική μετάδοση σημάτων θερμοκρασίας
στο καθορισμένο διάστημα

• Εξαιρετική σταθερότητα με υψηλή ευαισθησία
• Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
• Ένδειξη LED
• Λεπτός και συμπαγής σχεδιασμός

VESTA-201

• Ασύρματος αισθητήρας κραδασμών
και θραύση γυαλιού

• Ανίχνευση κρούσεων και θραύσης
γυαλιού

• Κατάλληλο για γυάλινες επιφάνειες
• Περιοδική επίβλεψη
• Λειτουργεί με 1 μπαταρία λιθίου
CR2032 3V

• Διάρκεια μπαταρίας 4,5 χρόνια

Ασύρματα Ραντάρ
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VESTA-248
• Aσύρματος Αισθητήρας θερμοκρασίας
• Εξαιρετική σταθερότητα με υψηλή ευαισθησία
• Ακροδέκτης δύο ακίδων για σύνδεση
εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας

• Aνιχνεύει θερμοκρασίες μεταξύ -30°C
και +100°C

• Εκπέμπει θερμοκρασία με συχνότητες
μεταξύ 30 και 45 λεπτών

• Μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας σε σύγκριση
με το προηγούμενο μοντέλο

• Ένδειξη LED
• Τακτικά εποπτικά σήματα

VESTA-005N

• Ασύρματη σειρήνα εσωτερικού χώρου
• Εσωτερική σειρήνα και κουδούνι πόρτας
• Ισχύς 95dB στο 1 μέτρο
• Απευθείας τροφοδοσία AC
• Φωνητικά μηνύματα
• Πολυγλωσσία
• Επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία

VESTA-020

• Ασύρματη σειρήνα εξωτερικού χώρου
• Ηχητική ισχύς 107dB στο 1 μέτρο
• Τέσσερα επίπεδα έντασης
• Tamper
• Λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V
• Βαθμός προστασίας Ip56
• EN50131-4 / EN50131-5-3 Grade 2
• Διαφορετικοί ήχοι για κάθε τύπο συναγερμού:
συναγερμός εισβολέα, συναγερμός πυρκαγιάς
και συναγερμός διαρροής νερού.

VESTA-107

• Σειρήνα εξωτερικού χώρου VESTA
• Η ένταση εξόδου της σειρήνας είναι 104dB
στο 1 μέτρο

• Μοναδικοί ήχοι συναγερμού για πυρκαγιά
και διαρρήξεις

• Τέσσερα επιλέξιμα επίπεδα έντασης σειρήνας
• Σειρήνα με προγραμματιζόμενη διάρκεια
• Ειδοποιήσεις μπιπ οπλισμού / αφόπλισης
• IP65 αδιάβροχο

VESTA-033N

• Εξωτερική συσκευή ανάγνωσης εγγύτητας
• Υποστηρίζει ετικέτες εγγύτητας ή NFC
• Ενσωματώνει 6 ετικέτες εγγύτητας ή NFC
• Όπλιση / αφόπλιση του συστήματος
• Παραβίαση παραβίασης
• Λειτουργεί με 1 μπαταρία λιθίου AA 1,5V

VESTA-210
• Κουρτίνα Vesta Ανιχνευτής PIRCAM για
εξωτερική χρήση

• Ανιχνεύει την κίνηση χρησιμοποιώντας
τεχνολογία PIR με μοτίβο ανίχνευσης
κουρτινών

• Μοτίβο ανίχνευσης κάθετης / οριζόντιας
κουρτίνας

• Αλλάξτε το μοτίβο ανίχνευσης αλλάζοντας
την κατεύθυνση του φακού PIR

• Εμβέλεια ανίχνευσης 12 μέτρων
• Το οριζόντιο μοτίβο ανίχνευσης παρέχει
αντι-κατοικίδια έως 60 kg / 75 cm

Ασύρματες Σειρήνες / Παρελκόμενα

VESTA-028

• Ψηφιακή μονάδα εισόδου/εξόδου VESTA
• 1 Ενσωματώστε ενσύρματες συσκευές
σε ασύρματα δίκτυα

• Είσοδοι NO / NC Ισχύς: 5V ~ 12V DC
• Εφεδρική μπαταρία: 3 μπαταρίες CR123 ή
2 μπαταρίες L91 AA

• Διάρκεια ζωής μπαταρίας 4,7 χρόνια (CR123),
3,5 χρόνια (L91)

VESTA-027
• Μετατροπέας ζώνης ενσύρματο σε ασύρματο
για σύστημα VESTA 

• Μετατρέπει 9 ενσύρματες ζώνες σε
ασύρματες ζώνες

• Επιτρέπει την παροχή ρεύματος σε ανιχνευτές
• Σύνδεση τερματικού
• Επιτρέπει τιμές αντίστασης μεταξύ 1K και 10K
• Αυτορυθμιζόμενο στην ενσύρματη αντίσταση
• Παραβίαση παραβίασης
• Περιλαμβάνεται εφεδρική μπαταρία: AAA Ni-Mh
επαναφορτιζόμενη μπαταρία, 750 mAh

• Πιστοποίηση EN50131 Βαθμού 2

VESTA-212
• Περιστρεφόμενο στήριγμα
VESTA για ανιχνευτές

- VESTA-096,
- VESTA-007,
- VESTA-008,
- VESTA-211
• Γωνίες περιστροφής:
80 ° οριζόντια και
70 ° κάθετη

 VESTA-213

• Περιστρεφόμενο στήριγμα
VESTA Για τον ανιχνευτή

- VESTA-210
• Γωνία περιστροφής:
30 ° κατακόρυφα

 VESTA-300
• Πρόσθετο καλώδιο
ανιχνευτή συμβατό με
ανιχνευτή πλημμύρας
VESTA-026
(WLS-23-F1)

• Μήκος 120 cm
• Ανίχνευση διαρροών
νερού σε όλο το
μήκος του καλωδίου
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https://www.gisecurity.gr/product/2315/timata-asfaleias-seirines-vesta-asyrmati-esoteriki-seirina-95db-/
https://www.gisecurity.gr/product/2315/timata-asfaleias-seirines-vesta-asyrmati-esoteriki-seirina-95db-/
https://www.gisecurity.gr/product/2315/timata-asfaleias-seirines-vesta-asyrmati-esoteriki-seirina-95db-/
https://www.gisecurity.gr/product/2363/timata-asfaleias-eidikoi-anixneytes-vesta-asyrmatos-aisthitiras-thermokrasias-/
https://www.gisecurity.gr/product/2363/timata-asfaleias-eidikoi-anixneytes-vesta-asyrmatos-aisthitiras-thermokrasias-/
https://www.gisecurity.gr/product/2363/timata-asfaleias-eidikoi-anixneytes-vesta-asyrmatos-aisthitiras-thermokrasias-/
https://www.gisecurity.gr/product/2329/timata-asfaleias-seirines-vesta-asyrmati-eksoteriki-seirina-104db-/
https://www.gisecurity.gr/product/2329/timata-asfaleias-seirines-vesta-asyrmati-eksoteriki-seirina-104db-/
https://www.gisecurity.gr/product/2329/timata-asfaleias-seirines-vesta-asyrmati-eksoteriki-seirina-104db-/
https://www.gisecurity.gr/product/2345/timata-asfaleias-access-control-modules-vesta-asyrmatos-eksoterikos-proximity-reader-/
https://www.gisecurity.gr/product/2345/timata-asfaleias-access-control-modules-vesta-asyrmatos-eksoterikos-proximity-reader-/
https://www.gisecurity.gr/product/2345/timata-asfaleias-access-control-modules-vesta-asyrmatos-eksoterikos-proximity-reader-/
https://www.gisecurity.gr/product/2345/timata-asfaleias-access-control-modules-vesta-asyrmatos-eksoterikos-proximity-reader-/
https://www.gisecurity.gr/product/2358/timata-asfaleias-anixneytes-eksoterikoy-xoroy-vesta-asyrmato-eksoteriko-rantar-koyrtinas-me-kamera-me-antimasking-kai-pet-/
https://www.gisecurity.gr/product/2358/timata-asfaleias-anixneytes-eksoterikoy-xoroy-vesta-asyrmato-eksoteriko-rantar-koyrtinas-me-kamera-me-antimasking-kai-pet-/
https://www.gisecurity.gr/product/2358/timata-asfaleias-anixneytes-eksoterikoy-xoroy-vesta-asyrmato-eksoteriko-rantar-koyrtinas-me-kamera-me-antimasking-kai-pet-/
https://www.gisecurity.gr/product/2353/timata-asfaleias-access-control-modules-vesta-asyrmati-thyrotileorasi-gia-tis-monades-vesta-/
https://www.gisecurity.gr/product/2353/timata-asfaleias-access-control-modules-vesta-asyrmati-thyrotileorasi-gia-tis-monades-vesta-/
https://www.gisecurity.gr/product/2353/timata-asfaleias-access-control-modules-vesta-asyrmati-thyrotileorasi-gia-tis-monades-vesta-/
https://www.gisecurity.gr/product/2341/timata-asfaleias-modules-gsmgprsipvoice-vesta-metatropeas-9-zonon-se-asyrmates-zones-/
https://www.gisecurity.gr/product/2341/timata-asfaleias-modules-gsmgprsipvoice-vesta-metatropeas-9-zonon-se-asyrmates-zones-/
https://www.gisecurity.gr/product/2341/timata-asfaleias-modules-gsmgprsipvoice-vesta-metatropeas-9-zonon-se-asyrmates-zones-/
https://www.gisecurity.gr/product/2360/timata-asfaleias-perifereiaka-vesta-basi-gia-vesta-016-/
https://www.gisecurity.gr/product/2360/timata-asfaleias-perifereiaka-vesta-basi-gia-vesta-016-/
https://www.gisecurity.gr/product/2361/timata-asfaleias-perifereiaka-vesta-basi-gia-vesta-210-/
https://www.gisecurity.gr/product/2361/timata-asfaleias-perifereiaka-vesta-basi-gia-vesta-210-/


2YEARS
WARRANTY

VESTA-148

• Ασύρματος Πομπός F1 868MHz για OPTEX
εξωτερικά ραντάρ

• Ο πομπός είναι εγκατεστημένος μέσα
στον ανιχνευτή

• Συμβατό με τη σειρά ανιχνευτών
ραδιοφώνου OPTEX: VXI, BX, FTN, VXS,
BXS, WXI, WXS, QXI

• Κουμπί εκμάθησης / δοκιμής Ένδειξη LED
• Στέλνει σήματα χαμηλής μπαταρίας
• Εκπέμπει περιοδικά εποπτικά σήματα
• Εύκολη εγκατάσταση

VESTA-271

• Ασύρματος πομπός Συμβατός με OPTEX
Bi-Directional

• Συνεργάζεται με όλη της εξωτερική ασύρματη
σειρά της OPTEX BXS, FTN, BX, VXS, VXI,
WXI, WXS και QXI

• Σύνδεση BUS στον ανιχνευτή OPTEX και
μετάδοση στον πίνακα VESTA για τον
πλήρη έλεγχο του

• Επιτρέπει την αποστολή σημάτων RF
ασύρματα στον πίνακα ελέγχου

• Κουμπί διδασκαλίας/δοκιμής
• Ένδειξη LED

Ασύρματος πομπός 
Συμβατός με OPTEX 
Συμβατικός

Ασύρματος πομπός 
Συμβατός με OPTEX 
Bi-Directional

Πομπός για σύνδεση OPTEX ασύρματων 
ραντάρ πιστοποιημένος για συστήματα 
VESTA με ασύρματη τεχνολογία F1 868MHz.

Πλήρως απομακρυσμένη διαμόρφωση των 
ανιχνευτών της OPTEX από την εφαρμογή 
VESTA και τον Υπολογιστή: χρόνος ύπνου 
ανιχνευτή, έλεγχος LED (ON/OFF) σε 
περίπτωση ανίχνευσης,ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση αντι-masking, ρύθμιση 
ευαισθησίας PIR (χαμηλή/μέτρια/υψηλή).

Συνεργάζεται με όλη της εξωτερική ασύρματη 
σειρά της OPTEX BXS, FTN, BX, VXS, VXI, 
WXI, WXS και QXI.

Σύνδεση BUS στον ανιχνευτή OPTEX και 
μετάδοση στον πίνακα VESTA για τον πλήρη 
έλεγχο του. Ο πομπός είναι εγκατεστημένος 
μέσα στον ανιχνευτή της OPTEX.

Επιτρέπει την αποστολή σημάτων RF 
ασύρματα στον πίνακα ελέγχου

https://www.gisecurity.gr/product/2368/timata-asfaleias-anixneytes-eksoterikoy-xoroy-vesta-asyrmatos-pompos-symbatos-me-optex-symbatikos-/
https://www.gisecurity.gr/product/2368/timata-asfaleias-anixneytes-eksoterikoy-xoroy-vesta-asyrmatos-pompos-symbatos-me-optex-symbatikos-/
https://www.gisecurity.gr/product/2368/timata-asfaleias-anixneytes-eksoterikoy-xoroy-vesta-asyrmatos-pompos-symbatos-me-optex-symbatikos-/
https://www.gisecurity.gr/product/2332/timata-asfaleias-anixneytes-eksoterikoy-xoroy-vesta-asyrmatos-pompos-symbatos-me-optex-bi-directional-/
https://www.gisecurity.gr/product/2332/timata-asfaleias-anixneytes-eksoterikoy-xoroy-vesta-asyrmatos-pompos-symbatos-me-optex-bi-directional-/
https://www.gisecurity.gr/product/2332/timata-asfaleias-anixneytes-eksoterikoy-xoroy-vesta-asyrmatos-pompos-symbatos-me-optex-bi-directional-/
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VESTA-030

• Επέκταση / επαναλήπτη ασύρματος
• Επεκτείνει το εύρος επικοινωνίας μεταξύ
των αισθητήρων και του πίνακα ελέγχου
για άλλα 2km

• Επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία
• Tamper
• Περιλαμβάνει τροφοδοτικό 220V
• Grade 2

VESTA-064
• Ειδικός προσαρμογέας για προσθήκη
συνδεσιμότητας WIFI στους πίνακες ελέγχου
HSGW VESTA 150Mbps

• Ασύρματο N Nano USB
• Tόσο μικρό που μόλις συνδεθείτε μπορείτε
να το αφήσετε στη θύρα USB

• Γρήγορη ταχύτητα μετάδοσης έως 150 Mbps,
ιδανική για ροή βίντεο ή κλήσεις στο
Διαδίκτυο

• Προηγμένη ασφάλεια: Υποστηρίζει
64/128 WEP, WPA, PA2 / WPA-PSK /
WPA2-PSK (TKIP / AES)

VESTA-045

• ZigBee VESTA Dongle
• Επιτρέπει τον εξοπλισμό των κεντρικών
με συνδεσιμότητα ZigBee μέσω της θύρας
USB ZigBee Profile: Home Automation 1.2

• Έως 200 μέτρα USB 2.0, εικονική θύρα
COM FTDI

VESTA-029

• Πομπός έκτακτης ανάγκης VESTA 
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μενταγιόν ή
βραχιόλι Ένδειξη LED

• Περιοδική επίβλεψη
• Λειτουργεί με 1 μπαταρία 3V CR2032
10 χρόνια διάρκεια μπαταρίας

VESTA-038

• Ασύρματο κουμπί πανικού VESTA
• Κουμπί πανικού Περιοδική επίβλεψη
• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία λιθίου
3V Cr123

• Διάρκεια ζωής μπαταρίας πάνω
από 20 χρόνια

• Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας IP64
βαθμός προστασίας

VESTA-039

• Ασύρματο κουμπί πανικού VESTA 
• Μεγάλο κουμπί πανικού
• Περιοδική επίβλεψη
• Τροφοδοτείται από 1 μπαταρία λιθίου 3V
CR123 9 χρόνια διάρκεια μπαταρίας

• Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
• Βαθμός προστασίας Ip66

VESTA-197

• Μπουτόν πανικού
• Μοντέρνος & λεπτός σχεδιασμός

VESTA-090

• Κομψό προσωπικό ρολόι έκτακτης ανάγκης
• Ειδοποιεί πατώντας το κουμπί
• Αξιόπιστη μετάδοση σήματος
• Ανίχνευση και επίβλεψη χαμηλής μπαταρίας
• Πολλαπλές επιλογές βραχιολιών
• Γυναικείο μοντέλο

VESTA-091

• Κομψό προσωπικό ρολόι έκτακτης ανάγκης
• Ειδοποιεί πατώντας το κουμπί
• Αξιόπιστη μετάδοση σήματος
• Ανίχνευση και επίβλεψη χαμηλής μπαταρίας
• Πολλαπλές επιλογές βραχιολιών
• Ανδρικό μοντέλο

VESTA-194

• Ασύρματος αισθητήρας
πτώσης ηλικιωμένων

Ασύρματα / Παρελκόμενα

https://www.gisecurity.gr/product/2326/timata-asfaleias-modules-gsmgprsipvoice-vesta-asyrmatos-anametadotis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2326/timata-asfaleias-modules-gsmgprsipvoice-vesta-asyrmatos-anametadotis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2326/timata-asfaleias-modules-gsmgprsipvoice-vesta-asyrmatos-anametadotis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2351/timata-asfaleias-modules-gsmgprsipvoice-vesta-wifi-adapter-gia-tis-monades-/
https://www.gisecurity.gr/product/2351/timata-asfaleias-modules-gsmgprsipvoice-vesta-wifi-adapter-gia-tis-monades-/
https://www.gisecurity.gr/product/2351/timata-asfaleias-modules-gsmgprsipvoice-vesta-wifi-adapter-gia-tis-monades-/
https://www.gisecurity.gr/product/2349/timata-asfaleias-modules-gsmgprsipvoice-vesta-antaptoras-gia-ypostiriksi-zigbee-/
https://www.gisecurity.gr/product/2349/timata-asfaleias-modules-gsmgprsipvoice-vesta-antaptoras-gia-ypostiriksi-zigbee-/
https://www.gisecurity.gr/product/2349/timata-asfaleias-modules-gsmgprsipvoice-vesta-antaptoras-gia-ypostiriksi-zigbee-/
https://www.gisecurity.gr/product/2343/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-asyrmato-mpoyton-panikoy-/
https://www.gisecurity.gr/product/2343/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-asyrmato-mpoyton-panikoy-/
https://www.gisecurity.gr/product/2343/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-asyrmato-mpoyton-panikoy-/
https://www.gisecurity.gr/product/2347/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-asyrmato-mpoyton-panikoy-/
https://www.gisecurity.gr/product/2347/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-asyrmato-mpoyton-panikoy-/
https://www.gisecurity.gr/product/2347/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-asyrmato-mpoyton-panikoy-/
https://www.gisecurity.gr/product/2473/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-asyrmato-mpoyton-panikoy-
https://www.gisecurity.gr/product/2473/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-asyrmato-mpoyton-panikoy-
https://www.gisecurity.gr/product/2473/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-asyrmato-mpoyton-panikoy-
https://www.gisecurity.gr/product/2441/timata-asfaleias-anixneytes-esoterikoy-xoroy-vesta-mpoyton-panikoy-/
https://www.gisecurity.gr/product/2441/timata-asfaleias-anixneytes-esoterikoy-xoroy-vesta-mpoyton-panikoy-/
https://www.gisecurity.gr/product/2441/timata-asfaleias-anixneytes-esoterikoy-xoroy-vesta-mpoyton-panikoy-/
https://www.gisecurity.gr/product/2476/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-kompso-prosopiko-roloi-ektaktis-anagkis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2476/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-kompso-prosopiko-roloi-ektaktis-anagkis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2476/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-kompso-prosopiko-roloi-ektaktis-anagkis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2476/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-kompso-prosopiko-roloi-ektaktis-anagkis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2477/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-kompso-prosopiko-roloi-ektaktis-anagkis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2477/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-kompso-prosopiko-roloi-ektaktis-anagkis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2477/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-kompso-prosopiko-roloi-ektaktis-anagkis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2477/timata-asfaleias-tilexeirismos-vesta-kompso-prosopiko-roloi-ektaktis-anagkis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2440/timata-asfaleias-anixneytes-esoterikoy-xoroy-vesta-asyrmatos-aisthitiras-ptosis-ilikiomenon-/
https://www.gisecurity.gr/product/2440/timata-asfaleias-anixneytes-esoterikoy-xoroy-vesta-asyrmatos-aisthitiras-ptosis-ilikiomenon-/
https://www.gisecurity.gr/product/2440/timata-asfaleias-anixneytes-esoterikoy-xoroy-vesta-asyrmatos-aisthitiras-ptosis-ilikiomenon-/
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VESTA-041

• Z-WAVE Θερμοστάτης
• Μοντέρνος & λεπτός σχεδιασμός

VESTA-043Ν

• Προγραμματιζόμενος διακόπτης VESTA
• Συνθήκες τεσσάρων σταδίων
• Επεκτείνετε τις επιλογές οικιακού
αυτοματισμού

• Λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5V
• Διάρκεια μπαταρίας 3,5 χρόνια
• Συμβατό με ,F1συσκευές

VESTA-044

• Τηλεχειριστήριο υπερύθρων γενικής
χρήσης VESTA 

• Επιτρέπει τον έλεγχο έως και πέντε
συσκευών σε απόσταση έως και 14m

• Ενοποιήστε τον έλεγχο των συσκευών
• Λειτουργεί με 2 μπαταρίες λιθίου 1,5V
• 1 έτος διάρκεια μπαταρίας

VESTA-104

• Ασύρματος Z-WAVE Θερμοστάτης

VESTA-167

• Control of motorized blinds

VESTA-168
• Διακόπτης ελέγχου τυφλών με κινητήρα
• Ρυθμίστε τα μηχανοκίνητα ρολά από
απόσταση και χειροκίνητα

• Η ενδεικτική λυχνία LED διευκολύνει την
εύρεση στο σκοτάδι

• Κατάλληλο για μηχανοκίνητα ρολά,
σκίαστρα παραθύρων, περσίδες εσωτερικού
/ εξωτερικού χώρου και γκαραζόπορτες

• Συμβατό με συστήματα Z-Wave άλλων
κατασκευαστών

• Μόνο για εσωτερική χρήση

VESTA-173

• ZigBee RGBW SMART BULB

VESTA-222
• Μετρητής ισχύος / διακόπτης βύσματος
• Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε /
απενεργοποιείτε εξ αποστάσεως μια
συσκευή

• Ενσωματωμένος μετρητής ισχύος για
μέτρηση και παραγωγή ενεργειακού
ιστορικού κατά τη διάρκεια της ημέρας /
εβδομάδας / μήνα

• Επιτρέπει στα συστήματα οικιακού
αυτοματισμού και ασφάλειας να
ενεργοποιούν/απενεργοποιούν
τις συσκευές

VESTA-268

• Z-WAVE μετρητής ενέργειας

VESTA-281

• Ασύρματος αισθητήρας
πτώσης ηλικιωμένων

Συσκευές Z-Wave

https://www.gisecurity.gr/product/2444/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-z-wave-thermostatis-air-conditioning-/
https://www.gisecurity.gr/product/2444/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-z-wave-thermostatis-air-conditioning-/
https://www.gisecurity.gr/product/2444/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-z-wave-thermostatis-air-conditioning-/
https://www.gisecurity.gr/product/2444/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-z-wave-thermostatis-air-conditioning-/
https://www.gisecurity.gr/product/2443/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-z-wave-thermostatis-heat-pump-/
https://www.gisecurity.gr/product/2443/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-z-wave-thermostatis-heat-pump-/
https://www.gisecurity.gr/product/2443/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-z-wave-thermostatis-heat-pump-/
https://www.gisecurity.gr/product/2443/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-z-wave-thermostatis-heat-pump-/
https://www.gisecurity.gr/product/2474/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-tilexeiristirio-yperythron-genikis-xrisis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2474/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-tilexeiristirio-yperythron-genikis-xrisis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2474/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-tilexeiristirio-yperythron-genikis-xrisis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2474/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-tilexeiristirio-yperythron-genikis-xrisis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2434/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-z-wave-thermostatis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2434/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-z-wave-thermostatis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2434/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-z-wave-thermostatis-/
https://www.gisecurity.gr/product/2480/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-diakoptis-elegxoy-skiastro-me-kinitira-z-wave-/
https://www.gisecurity.gr/product/2480/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-diakoptis-elegxoy-skiastro-me-kinitira-z-wave-/
https://www.gisecurity.gr/product/2480/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-diakoptis-elegxoy-skiastro-me-kinitira-z-wave-/
https://www.gisecurity.gr/product/2480/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-diakoptis-elegxoy-skiastro-me-kinitira-z-wave-/
https://www.gisecurity.gr/product/2480/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-diakoptis-elegxoy-skiastro-me-kinitira-z-wave-/
https://www.gisecurity.gr/product/2480/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-diakoptis-elegxoy-skiastro-me-kinitira-z-wave-/
https://www.gisecurity.gr/product/2480/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-diakoptis-elegxoy-skiastro-me-kinitira-z-wave-/
https://www.gisecurity.gr/product/2436/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-zigbee-rgbw-smart-bulb-/
https://www.gisecurity.gr/product/2436/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-zigbee-rgbw-smart-bulb-/
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VESTA-288

• Z-Wave θερμοστάτης air conditioning
• Μοντέρνος & λεπτός σχεδιασμός

VESTA-287

• Z-Wave θερμοστάτης Heat Pump

VESTA-291

• Aσύρματη κάμερα 2MP

VESTA-292

• Aσύρματη κάμερα 2MP

VESTA-156

Συσκευές Z-Wave / Kάμερες / Accessories

VESTA-265

• Πλήρως φορτισμένη ανταλλακτική
κασέτα για γεννήτρια καπνού VESTA-156

• Χωρητικότητα κορεσμού περίπου 100/130
κυβικά μέτρα

• Ασφαλής γεννήτρια καπνού για το
σύστημα VESTA

• Ένα σύστημα που αποτελείται από ένα
ενιαίο σώμα με διεπαφή DIO-52

• Ιδανικό για κορεσμό δωματίου
περίπου 150 m³

• Εγκατάσταση χωρίς ηλεκτρικές συνδέσεις
• Διάρκεια μπαταρίας έως 4 χρόνια**
• Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 360°

https://www.gisecurity.gr/product/2444/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-z-wave-thermostatis-air-conditioning-/
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SMART CARE φροντίδα στο σπίτι με συναγερμό

VESTA-CXGX5-ZB

Η ταχεία γήρανση του πληθυσμού, το υψηλό κόστος υγειονομικής περίθαλψης και οι ελλείψεις γιατρών δημιουργούν μια 
αυξανόμενη ζήτηση για φροντίδα στο σπίτι, ειδικά για ηλικιωμένους με μακροχρόνιες παθήσεις υγείας. Το GX διαθέτει 
οθόνη LCD που δείχνει την ώρα του ρολογιού, τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος GSM και τα σφάλματα αισθητήρα για 
να κρατά τους χρήστες πλήρως ενήμερους ανά πάσα στιγμή. Το GX Smart Care Medical Alarm είναι μια ολοκληρωμένη 
λύση ιατρικού συναγερμού ευεξίας και προσωπικής ασφάλειας, που γεφυρώνει την ιατρική παρακολούθηση της υγείας και 
τον συναγερμό έκτακτης ανάγκης για να κρατά τους ηλικιωμένους ασφαλείς στο σπίτι τους.

Το GX είναι συμβατό με ιατρικές συσκευές Bluetooth, όπως συσκευές παρακολούθησης γλυκόζης αίματος/πίεσης 
αίματος, παλμικό οξύμετρα… κ.λπ., για παρακολούθηση ιατρικών δεδομένων και απομακρυσμένη παρακολούθηση 
απευθείας από φροντιστές/γιατρούς. και διαθέτει επίσης λειτουργίες συναγερμού τηλεφροντίδας, όπως φωνητική 
αναγνώριση, παρακολούθηση έκτακτης ανάγκης, παρακολούθηση αδράνειας, φωνητικό έλεγχο και δυνατότητες οικιακού 
αυτοματισμού για να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να έχουν μια πιο ασφαλή, υγιεινή ζωή.

Σύζευξη ιατρικής συσκευής 
Bluetooth

Έξυπνος οικιακός 
αυτοματισμός

Αναγνώριση φωνής Παρακολούθηση τοποθεσίας

2YEARS
WARRANTY

https://www.gisecurity.gr/product/2447/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-olokliromeni-lysi-smart-care-frontida-sto-spiti-me-synagermo-/
https://www.gisecurity.gr/product/2447/timata-asfaleias-magnitikes-epafes-vesta-olokliromeni-lysi-smart-care-frontida-sto-spiti-me-synagermo-/

	1-21a
	1: Εξώφυλλο
	2: Περιεχόμενα 1
	3: Περιεχόμενα 2
	4: 3
	5: 4
	6: 5
	7: 6
	8: 7
	9: 8
	10: 9
	11: 10
	12: 11
	13: 12
	14: 13
	15: 14
	16: 15
	17: 16
	18: 17
	19: 18
	20: 19
	21: 20
	22: 21

	22-33a
	1: 22
	2: 23
	3: 24
	4: 25
	5: 26
	6: 27
	7: 28
	8: 29
	9: 30
	10: 31
	11: 32
	12: 33

	34-45a
	1: 34
	2: 35
	3: 36
	4: 37
	5: 38
	6: 39
	7: 40
	8: 41
	9: 42
	10: 43
	11: 44
	12: 45

	46-73a
	1: 46
	2: 47
	3: 48
	4: 49
	5: 50
	6: 51
	7: 52
	8: 53
	9: 54
	10: 55
	11: 56
	12: 57
	13: 58
	14: 59
	15: 60
	16: 61
	17: 62
	18: 63
	19: 64
	20: 65
	21: 66
	22: 67
	23: 68
	24: 69
	25: 70
	26: 71
	27: 72
	28: 73

	74-91a
	1: 74
	2: 75
	3: 76
	4: 77
	5: 78
	6: 79
	7: 80
	8: 81
	9: 82
	10: 83
	11: 84
	12: 85
	13: 86
	14: 87
	15: 88
	16: 89
	17: 90
	18: 91

	92-128c
	1: 92
	2: 93
	3: 94
	4: 95
	5: 96
	6: 97
	7: 98
	8: 99
	9: 100
	10: 101
	11: 102
	12: 103
	13: 104
	14: 105
	15: 106
	16: 107
	17: 108
	18: 109
	19: 110
	20: 111
	21: 112
	22: 113
	23: 114
	24: 115
	25: 116
	26: 117
	27: 118
	28: 119
	29: 120
	30: 121
	31: 122
	32: 123
	33: 124
	34: 125
	35: 126
	36: 127
	37: 128

	129-148f
	1: 129
	2: 130
	3: 131
	4: 132
	5: 133
	6: 134
	7: 135
	8: 136
	9: 137
	10: 138
	11: 139
	12: 140
	13: 141
	14: 142
	15: 143
	16: 144
	17: 145
	18: 146
	19: 147
	20: 148

	149-162access
	1: 149
	2: 150
	3: 151
	4: 152
	5: 153
	6: 154
	7: 155
	8: 156
	9: 157
	10: 158
	11: 159
	12: 160
	13: 161
	14: 162

	163-167spec
	1: 163
	2: 164
	3: 165
	4: 166
	5: 167




