
 
                                              

 
 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2022         made in Italy 

 

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 

 
ΑΝΣΙΚΛΕΠΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

MED 11.551 LW   CAN BUS + EXTRA τθλεχειριςτιριο     050 
Για αυτοκίνθτα που διακζτουν ζνα εργοςταςιακό τθλεχειριςτιριο: 
FORD - SEAT- CITROEN - PEUGEOT - FIAT - LANCIA - ALFA ROMEO - VW 
OPEL 

 Όπλιςθ /αφόπλιςθ  με το original τθλεχειριςτιριο του 
αυτοκινιτου και με το extra του ςυναγερμοφ. 

 Πλιρεσ διαιροφμενο αντικλεπτικό ςφςτθμα  

 Τεχνολογία CAN BUS  

 Κάρτα PIN με κωδικό ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 Ακουςτικι ζνδειξθ ςτθν όπλιςθ /αφόπλιςθ 

 Σζνςορεσ ραντάρ με αυτό-διάγνωςθ. 

 Κωδικοποιθμζνθ ςειρινα. 

 Προγραμματιηόμενο με interface MED SK PLUS  

 Μνιμεσ ςυναγερμϊν 

 Ενςωματωμζνθ δυνατότθτα διακοπισ κινθτιρα 

 Δυνατότθτα απομόνωςθσ τθσ OBD για προςταςία κλοπισ από θλεκτρονικά μζςα.  

 

ΣΙΜΗ : 205,00€ 

 

MED 7450   CAN BUS ΓΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΟΝΣΕΛΑ          050 

 
 Όπλιςθ /αφόπλιςθ  με τα original τθλεχειριςτιρια του 

αυτοκινιτου 

 Τεχνολογία CAN BUS - PLIP 

 Πλιρεσ διαιροφμενο αντικλεπτικό ςφςτθμα  

 Κάρτα PIN με κωδικό ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 Σζνςορεσ ραντάρ με ακτο-διάγνωςθ 

 Κωδικοποιθμζνθ ςειρινα 

 Μνιμεσ ςυναγερμοφ 

 Ακουςτικι ζνδειξθ ςτθν όπλιςθ /αφόπλιςθ 

 Προγραμματιηόμενο με interface MED SK PLUS + SK U3 

 

ΣΙΜΗ : 195,00 € 

 

MED 11.350  CAN BUS ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΟΝΣΕΛΑ       050 

 
 Όπλιςθ /αφόπλιςθ  με τα original τθλεχειριςτιρια του 

αυτοκινιτου 

 Τεχνολογία CAN BUS - PLIP 

 Πλιρεσ διαιροφμενο αντικλεπτικό ςφςτθμα  

 Κάρτα PIN με κωδικό ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 Σζνςορεσ ραντάρ RAD 4000 

 Σειρινα θλεκτρονικι 115db (SIR 050) 

 Ακουςτικι ζνδειξθ ςτθν όπλιςθ /αφόπλιςθ 

 Προγραμματιηόμενο με interface MED SK PLUS  
 
 

ΣΙΜΗ : 185,00 € 



 
 
 

MED 11.360  CAN BUS ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΟΝΣΕΛΑ       050 

 
 Όπλιςθ /αφόπλιςθ  με τα original τθλεχειριςτιρια του αυτ/του  

 Τεχνολογία CAN BUS – PLIP – K-BUS 

 Πλιρεσ διαιροφμενο αντικλεπτικό ςφςτθμα  

 Κάρτα PIN με κωδικό ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 Σζνςορεσ ρανταρ RAD 4000 

 Σειρινα θλεκτρονικι 110db (SIR 060) 

 Ακουςτικι ζνδειξθ ςτθν όπλιςθ /αφόπλιςθ 

 Προγραμματιηόμενο με interface MED SK PLUS  
 
 

ΣΙΜΗ : 150,00 €  

 
 

MED 6450 ΜΕ ΣΗΛΕΧΕΙΡΙΣΗΡΙΑ    UNIVERSAL      050 
Για αυτοκίνθτα που δεν διακζτουν κλειδιά με εργοςταςιακό χειριςμό. 
 

 Όπλιςθ /αφόπλιςθ  με τα τθλεχειριςτιρια του ςυναγερμοφ 

 Διαιροφμενο αντικλεπτικό ςφςτθμα  

 Τεχνολογία  UNIVERSAL  

 Κάρτα PIN με κωδικό ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 Σζνςορεσ ρανταρ RAD 4000 

 Σειρινα θλεκτρονικι 115db (SIR 050) 

 Ακουςτικι ζνδειξθ ςτθν όπλιςθ /αφόπλιςθ 

 Προγραμματιηόμενο με interface MED SK PLUS  

 Κεντρικά κλειδϊματα 
 

ΣΙΜΗ : 185,00 € 

 
 
 
 
 

BLUETOOTH 
 

BURY CC 9048          050 
 
Η ποιόηεηα ηος ήσος είναι εξαιπεηική, σάπε ζηον επεξεπγαζηή DSP, ηο 
οποίο υιλτπάπει τοςρ εξωτεπικούρ θοπύβοςρ για καθαπή 
σςνομιλία! 
 

 Μίνι-θωηιδόμενο πλεκηπολόγιο για σπήζε με απόλςηε αζθάλεια 

 Ππόζβαζε ζηιρ θωνεηικέρ λειηοςπγίερ ηος ηελεθώνος (θωνεηική 
κλήζε)  

 Σίγαζε ηος παδιοθώνος ηος αςηοκινήηος αςηόμαηα καηά ηε 
διάπκεια κλήζεων 

 Τέλειορ ήσορ μέζω ηος hi-fi ζύζηεμα ηος οσήμαηορ. 

 Γεπμανική ηεσνολογία BURY 

 Υπάπσοςν ειδικέρ καλωδιώζειρ για να λειηοςπγεί μέζω επγοζηαζιακών πάδιο-cd (πποαιπεηικό) 
 

ΣΙΜΗ : 185,00 € 

 
 

 



 
 
 
 
 

MED SKY  - ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ 
 

MS 10 TT GR          030 

 
 Πρόςκετθ αντικλεπτικι προςταςία ςε ςυνδυαςμό με όλα τα ςυςτιματα ςυναγερμϊν. 

 Άμεςθ ενθμζρωςθ παραβίαςθσ του οχιματοσ ςτο κινθτό τθλζφωνο (τθλεειδοποίθςθ) 

 Εντοπιςμόσ μζςω δορυφόρου ςε πραγματικό χρόνο για τθν κζςθ του οχιματοσ. Μζςω αμφίδρομθσ 
επικοινωνίασ με χριςθ Smartphone (Android, iOS και Windows). 

 Δυνατότθτα εβδομαδιαίασ ενθμζρωςθσ ςωςτισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

 Ειδοποίθςθ ςε περίπτωςθ αποςφνδεςθσ τθσ μπαταρίασ του οχιματοσ. 

 Ενςωματωμζνθ μπαταρία για αυτονομία του ςυςτιματοσ. 

 Ενθμζρωςθ με αποςτολι μθνφματοσ για υπζρβαςθ δθλωμζνου ορίου ταχφτθτασ. 

 Γεωγραφικι Περίφραξθ  Geo-fence. 

 Λειτουργία με 12 ι 24 Volt. 

 GSM-GPRS quad band SiRF star III, GPS receiver. 

 USB για ζλεγχο και προγραμματιςμό. 

 Δυνατότθτα για μπουτόν πανικοφ. 

 Χωρίσ πάγια ετιςια χρζωςθ. 

 Οδθγίεσ χριςθσ και τοποκζτθςθσ ςτα Ελλθνικά. 

 
 
 

ΣΙΜΗ : 230.00 € 

 

MED CALL     ( AUTO PAGE) GSM                  030 

  
 Ενθμζρωςθ μζχρι και 3 διαφορετικϊν τφπων ςυναγερμϊν *αδφνατθ 

μπαταρία, alarm input 1 (αρνθτικι), alarm input 2 (κετικι)+ 

 Ειδοποίθςθ ζωσ και ςε 10 αρικμοφσ τθλεφϊνου  

 Εφαρμογι ςε διάφορουσ τφπουσ οχθμάτων : επιβατικά, 
επαγγελματικά, φορτθγά, τροχόςπιτα, μθχανιματα ζργων, γεωργικά 
μθχανιματα, ρυμουλκοφμενα, ςκάφθ, moto. 

 Χριςθ ςε ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα ςυναγερμών κτθρίων 

 Συμβατό με όλουσ τουσ τφπουσ ςυναγερμϊν 

 Προςωπικι ρφκμιςθ μθνφματοσ 

 Module Siemens GSM quad bard 

 Ζνδειξθ μζςω LED για τθν ςφνδεςθ ςτο δίκτυο 

 Πλιρθσ διαχείριςθ μζςω SMS από το τθλζφωνο του χριςτθ 

 Υπενκφμιςθ ςωςτισ λειτουργίασ ςτο χριςτθ με SMS 

 Λειτουργία 12V- 24 V 

 

ΣΙΜΗ : 190.00 € 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΠΑΡΚΑΡΙΜΑΣΟ 
 

MED TOP PARKING PLUS 4 U         050 
 Κατάλλθλο για τον εμπρόσ προφυλακτιρα 

 Σοποκζτθςθ από τθν μζςα πλευρά του προφυλακτιρα για 
εργοςταςιακό αποτζλεςμα 

 Λειτουργεί με 2 ι 4 αιςκθτιρεσ 

 Κατάλλθλο για εγκατάςταςθ ςε πλαςτικοφσ προφυλακτιρεσ 

 Αδιάβροχεσ ςυνδζςεισ επιτρζπουν τθν εφκολθ αντικατάςταςθ των 
αιςκθτιρων 

 Buzzer με τρεισ ενδείξεισ χρϊματοσ ςτο LED και ρυκμιηόμενθ ζνταςθ (off - 
χαμθλι - υψθλι) 

 Βαφόμενοι αιςκθτιρεσ 

 Λειτουργεί ςωςτά και ςε αυτοκίνθτα που ζχουν κοτςαδόρο ι εξωτερικι ρεηζρβα ςτο πίςω μζροσ. 
 

ΣΙΜΗ : 185,00 € 

 

PARKING E FULL                     050 

 
 Εργοςταςιακι εμφάνιςθ  

 Εγκατάςταςθ ςτον πίςω προφυλακτιρα 

 Αυτόματθ ρφκμιςθ 

 Δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςετε 4, 3 ι 2 αιςκθτιρεσ 

 Ηχθτικό buzzer με ρυκμιηόμενθ ζνταςθ (off - χαμθλι - υψθλι) 

 Τροφοδοςία 12V  

 Βαφόμενοι αιςκθτιρεσ 

 Μονάδα ςε μεταλλικό κάλυμμα για τθν αποφυγι θλεκτρομαγνθτικϊν 
παρεμβολϊν. 

 Κάκε αιςκθτιρασ είναι αδιάβροχοσ και ελζγχεται από τθ μονάδα ελζγχου 
ανεξάρτθτα 

 18 χιλιοςτά διάμετρο οπισ για τοποκζτθςθ από τθν εςωτερικι πλευρά του 
προφυλακτιρα 

  19 χιλιοςτά διάμετρο οπισ για τοποκζτθςθ από τθν εξωτερικι πλευρά του προφυλακτιρα 

 Λειτουργεί ςωςτά και ςε αυτοκίνθτα που ζχουν κοτςαδόρο ι εξωτερικι ρεηζρβα ςτο πίςω μζροσ. 

 Αντάπτορεσ κλιςεωσ 7 μοιρϊν  
 

ΣΙΜΗ : 130,00 € 

 

PARKING E PLUS           050 
 Εγκατάςταςθ ςτον πίςω προφυλακτιρα 

 Αυτόματθ ρφκμιςθ. Δυνατότθτα χριςθσ 4,3 ι 2 ςενςόρων. 

 Ηχθτικό buzzer με ρυκμιηόμενθ ζνταςθ (off - χαμθλι - υψθλι) 

 Τροφοδοςία 12V 

 Μονάδα ςε μεταλλικό κάλυμμα για τθν αποφυγι θλεκτρομαγνθτικϊν 
παρεμβολϊν. 

 Κάκε αιςκθτιρασ είναι αδιάβροχοσ και ελζγχεται από τθ μονάδα 
ελζγχου ανεξάρτθτα 

 Βαφόμενοι αιςκθτιρεσ 

 Λειτουργεί ςωςτά και ςε αυτοκίνθτα που ζχουν κοτςαδόρο ι 
εξωτερικι ρεηζρβα ςτο πίςω μζροσ. 

 Αντάπτορεσ κλιςεωσ 7 μοιρϊν 

 Κατάλλθλο και για μεταλλικοφ προφυλακτιρεσ 
 

ΣΙΜΗ :110,00 € 
 
 



 
 

 

MED TOP PARKING T                     030 
 

 Ειδικό για φορτθγά και μεγάλα οχιματα ( λεωφορεία, μθχανιματα) 

 Πλιρεσ SET εξαιρετικισ ποιότθτασ με 4 ενιςχυμζνουσ αιςκθτιρεσ για 
τον πίςω προφυλακτιρα.  

 Μεγάλο display με ενςωματωμζνο βομβθτι 

 15 μζτρα καλϊδιο για το display 

 Λειτουργεί ςωςτά και ςε αυτοκίνθτα που ζχουν κοτςαδόρο ςτο πίςω 
μζροσ. 

 Σροφοδοςία 12 ι  24 Volt 

ΣΙΜΗ : 206,00 € 
 

DISPLAY TP PLUS 4U                    045 

 Για το μοντζλο TOP PARKING PLUS 4U 

 Ενςωματωμζνο βομβθτι 

 Προγραμματίηεται με πολλζσ λειτουργίεσ, όπωσ: εςωτερικι ζνταςθ του ιχου, τθ 
φωτεινότθτα, τθν απόςταςθ  

 Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςτο ταμπλό ι ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ(εικόνα 
αντιςτρζφεται αυτόματα) 

 Ανάβουν ανεξάρτθτα LED όταν πλθςιάηει το εμπόδιο ανάλογα με τθν απόςταςθ : ςτθν αρχι πράςινο, κίτρινο 
και ςτθ ςυνζχεια κόκκινο. 
 

ΣΙΜΗ :36,00 € 

DISPLAY  TP - TP2             045 

 TP2 
 Για τα μοντζλα  PARKING E FULL + E PLUS  

 Εξοπλιςμζνο με μεγάλθ καλωδίωςθ 5 μ.  

 Οι αιςκθτιρεσ απεικονίηονται με  4 ςετ των 5 LEDs ο κακζνασ (ζνα ςφνολο για κάκε 
αιςκθτιρα) 

 Δυνατότθτα τθσ εγκατάςταςθσ ςτο ταμπλό ι ςτον εςωτερικό κακρζφτθ   TP 

 Ανάβουν ανεξάρτθτα LED όταν πλθςιάηει το εμπόδιο ανάλογα με τθν απόςταςθ ςτθν 
αρχι πράςινο, κίτρινο και ςτθ ςυνζχεια το κόκκινο. 

 CAV DSP PE PLUS (περιζχεται ςτθν ςυςκευαςία) 
 

ΣΙΜΗ :  36,00 € 

 
 

D3 PARKING 316-4 & DISPLAY       050 
 4 Αιςκθτιρεσ  

 Με οκόνθ που ενθμερϊνει ψθφιακά τθν απόςταςθ από τυχόν εμπόδιο  

 Ηχθτικι προειδοποίθςθ.  

 Εφκολθ τοποκζτθςθ. 

 Μνιμθ ςτακερϊν ςθμείων πχ. Κοτςαδόρο ι εξωτ. πίςω ρεηζρβα 

 Δυνατότθτα βαφισ ςτο χρϊμα του προφυλακτιρα 

 Στεγανό κοφμπωμα του καλωδίου πίςω από τον κάκε αιςκθτιρα για 
εφκολθ αποκατάςταςθ ςε περίπτωςθ αλλαγισ. 

 Λειτουργοφν και ςε μεταλλικοφσ προφυλακτιρεσ 

 Διάμετροσ οπισ 18,5mm 

ΣΙΜΗ :60.00 € 
 
 



 
 
 

D3 PARKING 301-4         050 
 4 Αιςκθτιρεσ  

 Ηχθτικι προειδοποίθςθ.  

 Εφκολθ τοποκζτθςθ. 

 Μνιμθ ςτακερϊν ςθμείων πχ. Κοτςαδόρο ι εξωτ. πίςω ρεηζρβα 

 Δυνατότθτα βαφισ ςτο χρϊμα του προφυλακτιρα 

 Στεγανό κοφμπωμα του καλωδίου πίςω από τον κάκε αιςκθτιρα για 
εφκολθ αποκατάςταςθ ςε περίπτωςθ αλλαγισ. 

 Λειτουργοφν και ςε μεταλλικοφσ προφυλακτιρεσ 

 Διάμετροσ οπισ 18,5mm 
 

ΣΙΜΗ : 50.00 € 

 
 

ΑΞΕΟΤΑΡ ΤΝΑΓΕΡΜΩΝ  
                                                                                                                                 050 

 HS 410    Ηλεκτρονικό κραδαςμικό (SHOCK SENSOR)                                                                 ΣΙΜΗ : 29,00 € 

 

SEN 077-05   Αιςκθτιρασ ανφψωςθσ και μετακίνθςθσ                                                               ΣΙΜΗ : 85,00 €  

 

IPF 2002    Αιςκθτιρασ για αυτοκίνθτα CABRIO                                                                            ΣΙΜΗ : 75,00 € 

 

SEN INFRA    Ειδικό ραντάρ για κλειςτά κουβοφκλια επαγγελματικϊν οχθμάτων                                 ΣΙΜΗ : 69.00€ 

  

AZC 01   Πλακζτα θλεκτρικϊν παρακφρων                                                                                    ΣΙΜΗ : 58,00 €  

 

 AZC 400    Πλακζτα θλεκτρικϊν παρακφρων (universal)                                                             ΣΙΜΗ : 74,00 € 

 

 CHD 400    Ηλεκτρονικό κλειδί.  

 PCH 403    Υποδοχι θλεκτρονικοφ κλειδιοφ  

Προςαρμόηονται ςε όλα τα μοντζλα.                                                                                      ΣΙΜΗ SET : 30,00€ 

 

SIR 050    Σειρινα αυτοτροφοδοτοφμενθ για : 11.3 - 11.5 -7450                                                 ΣΙΜΗ: 78,00€ 

 

TX 4000LW  Τθλεχειριςτιρια για τον MED 11.5 LW                                                                       ΣΙΜΗ : 45,00€ 

ΣΧ 4000       Τθλεχειριςτιρια για τον MED 4000.                                                                            ΣΙΜΗ : 45,00€ 

TX 4001       Τθλεχειριςτιρια για  τον MED 6450-MED LOCKER                                            ΣΙΜΗ : 40,00€ 

                                           
 
Οι παραπάνω τιμζσ ςυμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ  24% 

  


