
Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας

Ασύρματος Πομποδέκτης 32 Ζωνών 
Συστήματα Ασφαλείας

P A R A D O X . G R

ασφάλεια με υπογραφή!!

Χαμογελάστε.
Η ασφάλεια δεν ήταν ποτέ τόσο απλή.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ...
Απολαύστε έναν νέο τρόπο ζωής με το υποψήφιο για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό StayD που προσφέρουν 
τα ασύρματα συστήματα ασφαλείας MG5000 και MG5050. Το επαναστατικό χαρακτηριστικό StayD αντιπροσωπεύει 
μια εντελώς αντεστραμμένη φιλοσοφία η οποία επιλύει όλα τα προβλήματα που έχουν παρουσιάσει τα συστήματα 

ασφαλείας μέχρι σήμερα. Ένα σύστημα StayD είναι πάντα οπλισμένο και αφοπλίζεται εν μέρει μόνο κατά την είσοδο ή 
έξοδο από έναν χώρο - το αντίθετο δηλαδή από αυτό που συμβαίνει με ένα τυπικό σύστημα ασφαλείας το οποίο είναι 

πάντα αφοπλισμένο και πρέπει να οπλιστεί για να παρέχει προστασία. Επιλέξτε μια πιο απλή και πιο ασφαλή ζωή.

Μόνος στο σπίτι:

Έχετε το κεφάλι σας ήσυχο γνωρίζο-
ντας ότι είστε ασφαλείς ακόμα κι όταν 
είστε μόνοι στο σπίτι. Όταν χαλαρώ-
νετε κάνοντας μπάνιο στον πάνω 
όροφο ή παίζετε στον κάτω όροφο 
με τα παιδιά, δεν μπορείτε πάντα 
να ακούσετε τι συμβαίνει στον κύριο 
χώρο. Με το Magellan μπορείτε να 
ασφαλίσετε τα σημεία ανίχνευσης της 
περιμέτρου και να αφήσετε αφοπλι-
σμένο τον κύριο χώρο.

Όταν λείπετε:

Όταν φεύγετε από το σπίτι, μπορείτε 
να μεγιστοποιήσετε την ασφάλεια με 
το πάτημα ενός κουμπιού. Κάθε ένα 
από τα 32 σημεία ανίχνευσης, όπως η 
πόρτα εισόδου, το μπαλκόνι και οι συ-
σκευές ανίχνευσης κίνησης, θα σας 
ειδοποιήσουν αμέσως σε περίπτωση 
παραβίασης. Αυτό το αόρατο φράγμα 
σάς παρέχει απόλυτη προστασία και 
ταυτόχρονα τη σιγουριά ότι η οικογέ-
νεια, το σπίτι και τα υπάρχοντά σας 
είναι ασφαλή.

Ασφάλεια όταν κοιμάστε:

Τώρα μπορείτε να προστατεύσετε 
τον κύριο χώρο ενώ κοιμάστε από-
λυτα ασφαλείς στον πάνω όροφο. Η 
μπροστινή και η πίσω πόρτα, τα πα-
ράθυρα, τα μπαλκόνια και τα υπόλοι-
πα σημεία ανίχνευσης που επιλέγετε 
μπορούν να παρακολουθούνται πλή-
ρως ενώ η οικογένειά σας μπορεί να 
κινείται ελεύθερα στον πάνω όροφο 
του σπιτιού χωρίς να ενεργοποιείται 
ο συναγερμός. Όταν είστε έτοιμοι να 
κατεβείτε κάτω, απενεργοποιήστε 
τη λειτουργία όπλισης με το πάτημα 
ενός κουμπιού.



Ελέγξτε την κατάσταση ασφαλείας με το 
τηλεχειριστήριο:

Χάρη στην άνεση που προσφέρει το τηλεχειριστή-
ριο το οποίο λειτουργεί με ένα άγγιγμα, η διαχείριση 
του συστήματος ασφαλείας σας ποτέ δεν ήταν ευκο-
λότερη. Αφοπλίστε το σύστημα με το πάτημα ενός 
κουμπιού, οπλίστε το με ένα άλλο ή στείλτε σήμα 
πανικού στο σταθμό παρακολούθησης. Κάθε φορά 
που μπαίνετε στο αυτοκίνητο και δεν θυμάστε αν 
οπλίσατε το σύστημα, πατήστε απλώς το πλήκτρο 
πληροφοριών  στο τηλεχειριστήριο: αν η φωτεινή 
ένδειξη είναι κόκκινη, το σύστημα είναι οπλισμένο, 
αν είναι πράσινη, είναι αφοπλισμένο. Μπορείτε να 
μάθετε ποια είναι η κατάσταση του συστήματός σας 
με έναν ήχο.

Ασύρματη Επικοινωνία

Χρησιμοποιήστε το κινητό. Το σύστημά σας μπορεί να 
σας στείλει ένα μήνυμα κειμένου (SMS) ή ένα προμα-
γνητοφωνημένο μήνυμα σε έως 5 τηλεφωνικούς αριθ-
μούς για να σας ειδοποιήσει για συμβάντα συστήματος, 
όπως όπλιση/αφόπλιση, συναγερμούς και προβλήμα-
τα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το σύστημά σας εξ 
αποστάσεως (π.χ. οπλίστε/αφοπλίστε) από οποιοδή-
ποτε τηλέφωνο στέλνοντας 
ένα μήνυμα κειμένου (SMS) 
ή χρησιμοποιώντας ένα με-
νού με φωνητικές οδηγίες.

Πρόσβαση στο Διαδί-
κτυο

Χρησιμοποιήστε την υψηλή 
τεχνολογία και λάβετε ειδο-
ποιήσεις μέσω e-mail. Για παράδειγμα, λάβετε μήνυμα 
μόλις γυρίσουν τα παιδιά σας από το σχολείο. Επίσης, 
οπλίστε/αφοπλίστε και παρακολουθήστε το σύστημα 
ασφαλείας σας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης 
όπου κι αν είστε.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Διπλή ασφάλεια:
Το Magellan μπορεί να ασφαλίσει δύο ξεχωριστούς χώρους με ένα μόνο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι το σπίτι σας μπορεί 
να είναι αφοπλισμένο ενώ το γκαράζ να παραμένει οπλισμένο 24 ώρες την ημέρα. Ασφαλίστε το υπόστεγο, το τρέιλερ 
ή το πάνω διαμέρισμα και διπλασιάστε το βαθμό ασφάλειας. Βεβαιωθείτε ότι στην πισίνα, στο γραφείο στο σπίτι, στο 
χρηματοκιβώτιο ή στην αποθήκη έχετε πρόσβαση μόνο εσείς ή όσοι επιλέξετε ή ότι ένας χώρος οπλίζει αυτόματα την 
ίδια ώρα κάθε μέρα.



TM50 Touch K37 / K35 K10H/V K636K32RF / K32

Επισκόπηση:

Ασύρματη ασφάλεια:
Με το Magellan μπορείτε να εξασφαλίσετε τη μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια για το σπίτι σας χωρίς να τρυπήσετε 
τους τοίχους, να περάσετε καλώδια ή να πληρώσετε 
για ακριβές εγκαταστάσεις. Η άνεση που προσφέρει 
ένα ασύρματο σύστημα ασφαλείας σημαίνει επίσης ότι 
μπορείτε να το πάρετε οπουδήποτε και να ασφαλίσετε 
το διαμέρισμα ή το σπίτι σας, ακόμα κι αν σκοπεύετε να 
αγοράσετε άλλο στο μέλλον.

Αποτροπή ψευδών συναγερμών:
Οι περισσότεροι ψευδείς συναγερμοί οφείλονται σε 
λάθη που κάνουν οι ιδιοκτήτες των συστημάτων ασφα-
λείας όταν χρησιμοποιούν τα πολύπλοκα πληκτρολό-
για. Τα πληκτρολόγια που συνοδεύουν το σύστημα 
Magellan έχουν σχεδιαστεί με αυτό το δεδομένο και, 
συνεπώς, παρέχουν οδηγίες και ευκολία στη χρήση με 
το πάτημα ενός κουμπιού.

Έλεγχος Συστήματος με βάση μια Εφαρμογή:
Η εφαρμογή iParadox σάς δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο σύστημα ασφαλείας σας. Το iParadox 
παρέχει μεγάλη λειτουργικότητα και πληροφορίες με το πάτημα ενός κουμπιού. Η εφαρμογή που διατίθεται σε πολλές 
γλώσσες και σας επιτρέπει να συνδεθείτε εύκολα στο σύστημα ασφαλείας σας και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του. 
Χάρη στον έλεγχο όπλισης/αφόπλισης, τον έλεγχο PGM και τη ζωντανή κατάσταση συστήματος, το iParadox μπορεί να 
μετατρέψει οποιοδήποτε κινητό iPhone, iPod Touch, iPad ή Android™ σε απομακρυσμένο πληκτρολόγιο. Τώρα μπορεί-
τε να ελέγχετε το σύστημα ασφαλείας Paradox από την αγαπημένη σας συσκευή!

Οθόνη Αφής Ασύρματο/Ενσύρματο 
Σταθερό LCD Στοιχείο 

Πληκτρολογίου 32 Ζωνών

Ασύρματο/Ενσύρματο LED 
Στοιχείο Πληκτρολογίου 32 

Ζωνών

Ενσύρματο LED Στοιχείο 
Πληκτρολογίου 10 

Ζωνών

Ενσύρματο LED Στοιχείο 
Πληκτρολογίου 10 Ζωνών

• Ασφαλίστε έως και 32 σημεία ανίχνευσης
• Ελέγξτε το σύστημα ασφαλείας σας με την άνεση του 

απομακρυσμένου ελέγχου και ευκολία στη χρήση με 
το πάτημα ενός κουμπιού

• Προστατεύστε δύο ξεχωριστούς χώρους με ένα μόνο 
σύστημα

• Διατίθεται μια πλήρης σειρά ασύρματων πομπών, 
συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων τηλεχει-
ριστηρίων, ανιχνευτών κίνησης, επαφών πόρτας και 
ανιχνευτών καπνού

• MG5000: 2 ενσωματωμένες ζώνες και 2 ενσωματω-
μένα PGM MG5050: 5 ενσωματωμένες ζώνες και 4 
ενσωματωμένα PGM

• Πολλαπλή επικοινωνία: Παρακολουθήστε την κατά-
σταση του συστήματός σας, λάβετε ειδοποιήσεις για 
τα συμβάντα συστήματος, ελέγξτε το σύστημά σας 
(οπλίστε/αφοπλίστε, ανοίξτε μια πόρτα γκαράζ, κλπ.) 
και αναφέρετε τα συμβάντα συστήματος στο σταθμό 
παρακολούθησης ακολουθώντας μία ή περισσότερες 
από τις παρακάτω μεθόδους επικοινωνίας. 
- Internet και email (προαιρετικά IP150) 
- GPRS, GSM και μηνύματα κειμένου SMS (προαιρε-
τικά Στοιχείο της Σειράς PCS) 
- Φωνητικά μηνύματα (προαιρετικά VDMP3) 
- Σταθερό τηλέφωνο
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