
 
                      

 
 
 

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2015         made in Italy 
 

KΑΤΑΛΟΓΟΣ  
 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
MED 11,551 LW με EXTRA τηλεχειριστήριο       
Για αυτοκίνητα που διαθέτουν ένα εργοστασιακό τηλεχειριστήριο: 
FORD - SEAT- CITROEN - PEUGEOT - FIAT - LANCIA - ALFA ROMEO - VW UP - SEAT Mii 
 

• Διαθέτει δικό του extra τηλεχειριστήριο που 
συνεργάζεται με το δεύτερο <<απλό>> κλειδί του 
αυτοκινήτου. 

• Όπλιση /αφόπλιση  με το original τηλεχειριστήριο του 
αυτοκινήτου 

• Πλήρες διαιρούμενο αντικλεπτικό σύστημα  
• Τεχνολογία CAN BUS -PLIP 
• Κάρτα PIN με κωδικό έκτακτης ανάγκης 
• Ακουστική ένδειξη στην όπλιση /αφόπλιση 
• Σένσορες ρανταρ RAD 4000 
• Σειρήνα ηλεκτρονική 115db (SIR 050) 
• Προγραμματιζόμενο με interface MED SK PLUS  

 
 
MED 7450            
 

• Όπλιση /αφόπλιση  με τα original τηλεχειριστήρια του 
αυτοκινήτου 

• Τεχνολογία CAN BUS - PLIP 
• Πλήρες διαιρούμενο αντικλεπτικό σύστημα  
• Κάρτα PIN με κωδικό έκτακτης ανάγκης 
• Σένσορες ρανταρ RAD 4000 
• Σειρήνα ηλεκτρονική 115db (SIR 050) 
• Ακουστική ένδειξη στην όπλιση /αφόπλιση 
• Προγραμματιζόμενο με interface MED SK PLUS + SK U3 

 
 
MED 11.350            
 

• Όπλιση /αφόπλιση  με τα original τηλεχειριστήρια του 
αυτοκινήτου 

• Τεχνολογία CAN BUS - PLIP 
• Πλήρες διαιρούμενο αντικλεπτικό σύστημα  
• Κάρτα PIN με κωδικό έκτακτης ανάγκης 
• Σένσορες ραντάρ RAD 4000 
• Σειρήνα ηλεκτρονική 115db (SIR 050) 
• Ακουστική ένδειξη στην όπλιση /αφόπλιση 
• Προγραμματιζόμενο με interface MED SK PLUS  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
MED 11.360             
 

• Όπλιση /αφόπλιση  με τα original τηλεχειριστήρια του αυτ/του  
• Τεχνολογία CAN BUS – PLIP – K-BUS 
• Πλήρες διαιρούμενο αντικλεπτικό σύστημα  
• Κάρτα PIN με κωδικό έκτακτης ανάγκης 
• Σένσορες ρανταρ RAD 4000 
• Σειρήνα ηλεκτρονική 110db (SIR 060) 
• Ακουστική ένδειξη στην όπλιση /αφόπλιση 
• Προγραμματιζόμενο με interface MED SK PLUS  
 
 

 
MED 6450 ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ         
Για αυτοκίνητα που δεν διαθέτουν κλειδιά με εργοστασιακό χειρισμό. 
 

• Όπλιση /αφόπλιση  με τα τηλεχειριστήρια του συναγερμού 
• Διαιρούμενο αντικλεπτικό σύστημα  
• Τεχνολογία  UNIVERSAL  
• Κάρτα PIN με κωδικό έκτακτης ανάγκης 
• Σένσορες ρανταρ RAD 4000 
• Σειρήνα ηλεκτρονική 115db (SIR 050) 
• Ακουστική ένδειξη στην όπλιση /αφόπλιση 
• Προγραμματιζόμενο με interface MED SK PLUS  
• Κεντρικά κλειδώματα 
 

 
 
 
 

BLUETOOTH 
 
BURY CC 9045           
 
Η ποιότητα του ήχου είναι εξαιρετική, χάρη στον επεξεργαστή DSP, το 
οποίο φιλτράρει τους εξωτερικούς θορύβους για καθαρή συνομιλία! 
 
• Μίνι-φωτιζόμενο πληκτρολόγιο για χρήση με απόλυτη ασφάλεια 
• Πρόσβαση στις φωνητικές λειτουργίες του τηλεφώνου (φωνητική 

κλήση)  
• Σίγαση του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου αυτόματα κατά τη διάρκεια 

κλήσεων 
• Τέλειος ήχος μέσω του hi-fi σύστημα του οχήματος. 
• Γερμανική τεχνολογία BURY 
• Υπάρχουν ειδικές καλωδιώσεις για να λειτουργεί μέσω 

εργοστασιακών ράδιο-cd (προαιρετικό) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

MED SKY  - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
 
MS 10 TT GR           
 

• Σύστημα εντοπισμού GSM/GPRS χρησιμοποιώντας το κινητό 
τηλέφωνο ή μέσω υπολογιστή. 

• Εύκολη τοποθέτηση  
• Εντοπισμός μέσω GPS: ημερομηνία, ώρα, θέση και ταχύτητα. 
• Τοποθεσία GPRS υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου 
• Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω κέντρου λήψεως σημάτων 
• Εσωτερική μνήμη με 16.000 σημεία 
• Κεραίες τηλεφώνου και GPS (παρέχονται) 
• Προειδοποίηση ορίου ταχύτητας 
• Λειτουργεί με 12V – 24 V 
• USB για έλεγχο και προγραμματισμό 
• Ενημέρωση παραβίασης του οχήματος σε συνεργασία με όλα τα συστήματα συναγερμών 
• Ενσωματωμένη μπαταρία 

 
 
 
MED CALL     ( AUTO PAGE) GSM               
  
 

• Ενημέρωση μέχρι και 3 διαφορετικών τύπων συναγερμών 
[αδύνατη μπαταρία, alarm input 1 (αρνητική), alarm input 2 
(θετική)] 

• Ειδοποίηση έως και σε 10 αριθμούς τηλεφώνου  
• Εφαρμογή σε διάφορους τύπους οχημάτων : επιβατικά, 

επαγγελματικά, φορτηγά, τροχόσπιτα, μηχανήματα έργων, 
γεωργικά μηχανήματα, ρυμουλκούμενα, σκάφη, moto. 

• Χρήση σε ολοκληρωμένα συστήματα συναγερμών κτηρίων 
• Συμβατό με όλους τους τύπους συναγερμών 
• Προσωπική ρύθμιση μηνύματος 
• Module Siemens GSM quad bard 
• Ένδειξη μέσω LED για την σύνδεση στο δίκτυο 
• Πλήρης διαχείριση μέσω SMS από το τηλέφωνο του χρήστη 
• Υπενθύμιση σωστής λειτουργίας στο χρήστη με SMS 
• Λειτουργία 12V- 24 V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
   ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
MED TOP PARKING PLUS 4 U          

• Κατάλληλο για τον εμπρός προφυλακτήρα 
• Τοποθέτηση από την μέσα πλευρά του προφυλακτήρα για 

εργοστασιακό αποτέλεσμα 
• Λειτουργεί με 2 ή 4 αισθητήρες 
• Κατάλληλο για εγκατάσταση σε πλαστικούς προφυλακτήρες 
• Αδιάβροχες συνδέσεις επιτρέπουν την εύκολη αντικατάσταση των 

αισθητήρων 
• Buzzer με τρεις ενδείξεις χρώματος στο LED και ρυθμιζόμενη ένταση 

(off - χαμηλή - υψηλή) 
• Βαφόμενοι αισθητήρες 
• Λειτουργεί σωστά και σε αυτοκίνητα που έχουν κοτσαδόρο ή εξωτερική ρεζέρβα στο πίσω μέρος. 
 

 
PARKING E FULL                     
 

• Εργοστασιακή εμφάνιση  
• Εγκατάσταση στον πίσω προφυλακτήρα 
• Αυτόματη ρύθμιση 
• Δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε 4, 3 ή 2 αισθητήρες 
• Ηχητικό buzzer με ρυθμιζόμενη ένταση (off - χαμηλή - 

υψηλή) 
• Τροφοδοσία 12V  
• Βαφόμενοι αισθητήρες 
• Μονάδα σε μεταλλικό κάλυμμα για την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών 

παρεμβολών. 
• Κάθε αισθητήρας είναι αδιάβροχος και ελέγχεται από τη μονάδα ελέγχου 

ανεξάρτητα 
• 18 χιλιοστά διάμετρο οπής για τοποθέτηση από την εσωτερική πλευρά 

του προφυλακτήρα 
•  19 χιλιοστά διάμετρο οπής για τοποθέτηση από την εξωτερική πλευρά του προφυλακτήρα 
• Λειτουργεί σωστά και σε αυτοκίνητα που έχουν κοτσαδόρο ή εξωτερική ρεζέρβα στο πίσω μέρος. 
• Αντάπτορες κλήσεως 7 μοιρών  

 
 
PARKING E PLUS            

• Εγκατάσταση στον πίσω προφυλακτήρα 
• Αυτόματη ρύθμιση. Δυνατότητα χρήσης 4,3 ή 2 σενσόρων. 
• Ηχητικό buzzer με ρυθμιζόμενη ένταση (off - χαμηλή - υψηλή) 
• Τροφοδοσία 12V 
• Μονάδα σε μεταλλικό κάλυμμα για την αποφυγή 

ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. 
• Κάθε αισθητήρας είναι αδιάβροχος και ελέγχεται από τη μονάδα 

ελέγχου ανεξάρτητα 
• Βαφόμενοι αισθητήρες 
• Λειτουργεί σωστά και σε αυτοκίνητα που έχουν κοτσαδόρο ή 

εξωτερική ρεζέρβα στο πίσω μέρος. 
• Αντάπτορες κλήσεως 7 μοιρών 
• Κατάλληλο και για μεταλλικού προφυλακτήρες 
 
 
 
 



 
 
MED TOP PARKING T                      

 
• Ειδικό για φορτηγά και μεγάλα οχήματα ( λεωφορεία, 

μηχανήματα) 
• Πλήρες SET εξαιρετικής ποιότητας με 4 ενισχυμένους 

αισθητήρες για τον πίσω προφυλακτήρα.  
• Μεγάλο display με ενσωματωμένο βομβητή 
• 15 μέτρα καλώδιο για το display 
• Λειτουργεί σωστά και σε αυτοκίνητα που έχουν κοτσαδόρο στο 

πίσω μέρος. 
• Τροφοδοσία 12 ή  24 Volt 
 
 

 

DISPLAY TP PLUS 4U                    

• Για το μοντέλο TOP PARKING PLUS 4U 
• Ενσωματωμένο βομβητή 
• Προγραμματίζεται με πολλές λειτουργίες, όπως: εσωτερική ένταση του 

ήχου, τη φωτεινότητα, την απόσταση  
• Δυνατότητα εγκατάστασης στο ταμπλό ή στο πίσω μέρος του 

οχήματος(εικόνα αντιστρέφεται αυτόματα) 
• Ανάβουν ανεξάρτητα LED όταν πλησιάζει το εμπόδιο ανάλογα με την 

απόσταση : στην αρχή πράσινο, κίτρινο και στη συνέχεια κόκκινο. 
 

DISPLAY  TP - TP2              

 TP2 
• Για τα μοντέλα  PARKING E FULL + E PLUS  
• Εξοπλισμένο με μεγάλη καλωδίωση 5 μ.  
• Οι αισθητήρες απεικονίζονται με  4 σετ των 5 LEDs ο καθένας (ένα σύνολο για 

κάθε αισθητήρα) 
• Δυνατότητα της εγκατάστασης στο ταμπλό ή στον εσωτερικό καθρέφτη   TP 
• Ανάβουν ανεξάρτητα LED όταν πλησιάζει το εμπόδιο ανάλογα με την απόσταση 

στην αρχή πράσινο, κίτρινο και στη συνέχεια το κόκκινο. 
• CAV DSP PE PLUS (περιέχεται στην συσκευασία) 

 
 
 
D3 PARKING 416-4 & DISPLAY        

• 4 Αισθητήρες  
• Με οθόνη που ενημερώνει ψηφιακά την απόσταση από τυχόν 

εμπόδιο  
• Ηχητική προειδοποίηση.  
• Εύκολη τοποθέτηση. 
• Μνήμη σταθερών σημείων πχ. Κοτσαδόρο ή εξωτ. πίσω ρεζέρβα 
• Δυνατότητα βαφής στο χρώμα του προφυλακτήρα 
• Στεγανό κούμπωμα του καλωδίου πίσω από τον κάθε αισθητήρα για 

εύκολη αποκατάσταση σε περίπτωση αλλαγής. 
• Λειτουργούν και σε μεταλλικούς προφυλακτήρες 
• Διάμετρος οπής 18,5mm 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

D3 PARKING 401-4          
• 4 Αισθητήρες  
• Ηχητική προειδοποίηση.  
• Εύκολη τοποθέτηση. 
• Μνήμη σταθερών σημείων πχ. Κοτσαδόρο ή εξωτ. πίσω ρεζέρβα 
• Δυνατότητα βαφής στο χρώμα του προφυλακτήρα 
• Στεγανό κούμπωμα του καλωδίου πίσω από τον κάθε αισθητήρα για 

εύκολη αποκατάσταση σε περίπτωση αλλαγής. 
• Λειτουργούν και σε μεταλλικούς προφυλακτήρες 
• Διάμετρος οπής 18,5mm 
 

 
 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ  
                                                                              

 HS 410    Ηλεκτρονικό κραδασμικό (SHOCK SENSOR)                                        
 

SEN 077-05   Αισθητήρας ανύψωσης και μετακίνησης                                            
 

IPF 2002    Αισθητήρας για αυτοκίνητα CABRIO                                                    
 
SEN INFRA    Ειδικό ραντάρ για κλειστά κουβούκλια επαγγελματικών οχημάτων             

  
AZC 01   Πλακέτα ηλεκτρικών παραθύρων                                                             

 
 AZC 400    Πλακέτα ηλεκτρικών παραθύρων (universal)                                       

 
 CHD 400    Ηλεκτρονικό κλειδί.  
 PCH 403    Υποδοχή ηλεκτρονικού κλειδιού  
Προσαρμόζονται σε όλα τα μοντέλα.                                                            
 
SIR 050    Σειρήνα αυτοτροφοδοτούμενη για : 11.3 - 11.5 -7450                             

 
TX 4000LW  Τηλεχειριστήρια για τον MED 11.5 LW                                                
ΤΧ 4000       Τηλεχειριστήρια για τον MED 4000.                                                      
TX 4001       Τηλεχειριστήρια για  τον MED 6450-MED LOCKER                            
                                           

 
  


