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Teletek 

ALARM PANELI

Eclipse8+ Eclipse LED 32 

Kayped Set

Küçük ölçekli mekanların korunması için çözüm•Tuş takımı veya doğrudan ProsTEyazılımıüzerinden tam 

programlamaEclipse8,küçük ölçeklikonutların,ticariveofismekanlarınınkorunmasıiçintasarlanmış 6(+2 adet 

tuşakımıonu)zonlukontrolpanelidir.Panel,tuştakımıve/veyakartokuyucusuileyönetilebilir.Programlama,tuştakımıve

yadoğrudanProsTEyazılımıüzerindengerçekleştirilir.MobileTTE(iOS/Android)mobiluygulamasıileilaveizlemeveyö

netimimkanısağlanır.Sistem, kurulumcuya 3 farklı programlama modu arasında seçim yapma imkanı sağlar– 4 

rakamlı adresler, 3 rakamlı işlemler veyametinmenüleri (ağaç yapısı). Eclipse 8 paneli gömme tipi dijital 

kominikatör ile donatılmış olup, geniş yelpazede dedektör, haberleşme ve çevresel cihazlardesteklemektedir. 

plastik muhafaza, transformatör )(Eclipse 8/16/32 panel led tuştakımı; 8zongöstergesi, 1 bölge)

$128

Teletek ALARM 

PANELI

Eclipse16 + Eclipse LED 32  

Kayped Set

•Küçük ve orta ölçekli mekanların korunması için çözüm•Tuş takımı veya doğrudan ProsTE yazılımı üzerinden 

tam programlamaEclipse 16,orta ölçekli konutların, ticari ve ofis mekanlarının korunması için tasarlanmış 16 

fiziksel girişli kontrol panelidir.16 zonlu tamkonfigürasyonun kullanılabilmesi için ya tüm girişleri ya da panelin 8 

girişi ve 1 adet zon genişleticisi kullanılabilir. Panel, tuş takımı e/veya kartokuyucusu ile yönetilebilir. 

Programlama, tuş takımı veya doğrudan ProsTE yazılımı üzerinden 

gerçekleştirilir.MobileTTE(iOS/Android)mobiluygulamasıileilaveizlemeveyönetimimkanısağlanır.Sistem, 

kurulumcuya 3 farklı programlama modu arasında seçim yapma imkanı sağlar–4 rakamlı adresler, 3 rakamlı 

işlemler veya metin menüleri(ağaç yapısı). Eclipse 16 paneli gömme tipi dijital kominikatör ile donatılmış olup, 

geniş yelpazede dedektör, haberleşme ve çevresel cihazlarAlarm kontrol paneli; 16 programlanabilir zon; 3 bölge; 

dijital komunikatör; plastik muhafaza, transformatör 

$156

Teletek

ALARM PANELI 

Eclipse32 + Eclipse LED32 

Kayped Set

•Yüksek işlevselliğe sahip hibrit koruma çözümü•Maksimum 32 adet korumazonuve8adetbirbirinden bağımsız 

grupEclipse 32,8 fiziksel girişe sahip, maksimum 32 zona kadar genişleyebilen, orta veya büyük ölçekli konutların, 

ticari ve ofis mekanlarının korunmasıiçin tasarlanmış alarmkontrolpanelidir. 32 zonlu tam konfigürasyonun 

kullanılabilmesi için zonlarda çiftli bağlantı ve1 adet zon genişleticisi kullanılır.Panel,tuş takımı 

ve/veyakartokuyucusuileyönetilebilir.Programlama,tuştakımıveyadoğrudan ProsTE yazılımı üzerinden 

gerçekleştirilir.MobileTTE(iOS/Android) mobil uygulaması ile ilave izleme ve yönetim imkanı sağlanır.Sistem, 

kurulumcuya 3 farklı programlama modu arasında seçim yapma imkanı sağlar–4 rakamlı adresler,3 rakamlı 

işlemler veya metin menüleri(ağaç yapısı).Panel, gömme tipi dijital kominikatör ile donatılmış olup, geniş 

yelpazede dedektör,haberleşme ve çevresel cihazlar desteklemektedir.Alarm kontrol paneli;8/32programlanabilir 

zon;bölge; dijital komunikatör; plastik muhafaza, transformatör

$190

Teletek 

ALARM PANELI

Teletek Set-1 Aküsüz

• Küçük ve orta ölçekli mekanların korunması için çözüm•Tuş takımı veya doğrudan ProsTE yazılımı üzerinden 

tam programlama1-(Alarm kontrol paneli;8 programlanabilir zon;1bölge;dijital komunikatör;plastik muhafaza, 

transformatör)Küçük ve orta ölçekli mekanların korunması için çözüm • Tuş takımı veya doğrudan ProsTE yazılımı 

üzerinden tam programlama 2-(Eclipse 8/16/32 panel led tuştakımı; 8 zon göstergesi, 1 bölge)                                                                                                             

• Küçük ve orta ölçekli mekanların korunması için çözüm • Tuş takımı veya doğrudan ProsTE yazılımı üzerinden 

tam programlama 3-(Pet PIR dedektör,15 metre,silindir lens,analog,ayak dahil)ve orta ölçekli mekanların 

korunması için çözüm • Tuş takımı veya doğrudan ProsTE yazılımı üzerinden tam programlama4- (Dış ortam 

piezo tipi siren ,mavi led flash-9V battery dahil)                                                                                             

$198

Teletek 

ALARM PANELI

Eclipse8

Bölge girdileri :Dedektörleri bağlamak için kontrol panelinin 6 fiziksel girişi +2 girişi bağlı lavyelere.Bölgeler : 8 

bölgeye kadar serbestçe programlanabilir parametreler. Bölgelerdeki bağlantı tipi:5 tip, tekli bağlantı. Gruplar:1 

grup.Erişim kontrolü:yakınlık kartı okuyucuları aracılığıyla.Çıktılar: Kontrol panelinde bulunan 4 düşük akışlı 

(100mA'a kadar)ve1 güçlü (en fazla 1A) programlanabilir OC çıkışı (açık kolektör).Çıkış kontrolü için aktivasyon 

olaylarının seçimi. TR2000 verici ile seri iletişim üzerinde çalışmak için PGM4 programlama. Kodlar:4 

basamaklı;8 Kullanıcı Kodu (1 Yönetici +7 Kullanıcı),1 Mühendis Kodu.Olay hafızası: Zaman ve meydana geldiği 

tarih olan 256 olay- bir klavyeden veya ProsTE programlama yazılımı ile görüntülenebilir-İzleme istasyonuna 

rapor verin :Telefon hattı izleme için dahili dijital iletişim cihazı - Standart "İletişim Kimliği"ve"SIA"protokolleri 

desteklenmektedir.-TTE GPRS Standardı veTTE GPRS Basit iletişim modülleri. Çevrebirimleri:Sistem veri 

yolunda 2 cihaza kadar.LCD ve LED tuş takımı.-Temassız kart okuyucu.Programlama :3 çeşit programlama 

menüsü- 4 basamaklı bir adres vasıtasıyla - 3 haneli işlemle - Metin menüleri aracılığıyla (ağaç yapısı) plastik 

muhafaza, transformatör ve kilit birlikte

$76

Teletek 

ALARM PANELI

Eclipse16

•Küçük ve orta ölçekli mekanların korunması için çözüm•Tuş takımı veya doğrudan ProsTE yazılımı üzerinden 

tam programlamaEclipse16,orta ölçekli konutların,ticari ve ofis mekanlarının korunması için tasarlanmış16 fiziksel 

girişli kontrol panelidir.16 zonlu tamkonfigürasyonun kullanılabilmesi için ya tüm girişleri ya da panelin 8 girişi 

ve1adet zon genişleticisi kullanılabilir.Panel, tuş takımı ve/veya kartokuyucusu ile yönetilebilir. Programlama,tuş 

takımı veya doğrudan ProsTE yazılımı üzerinden 

gerçekleştirilir.MobileTTE(iOS/Android)mobiluygulamasıileilaveizlemeveyönetimimkanısağlanır.Sistem, 

kurulumcuya 3 farklı programlama modu arasında seçim yapma imkanısağlar–4rakamlıadresler,3 rakamlı işlemler 

veya metin menüleri(ağaç yapısı). Eclipse 16 paneli gömme tipi dijital kominikatör ile donatılmış 

olup,genişyelpazedededektör,haberleşmeveçevreselhazlardesteklemektedir.

$106

Teletek 

ALARM PANELI

Eclipse32

Girişler alanları : dedektörlerinin bağlanması için kontrol panelinin 8 fiziksel girişleri. Bölgeler (32 genişleme imkanı ile) serbestçe 

programlanabilen parametrelerle 8/16 bölgeleri. Bölgelerdeki bağlantı tipi : 9 tip, tek ve çift bağlantı. Gruplar : 8 bağımsız grup. 

Erişim kontrolü : yakınlık kartı okuyucuları aracılığıyla.8 Sistemdeki korunan alanlara kullanıcıların erişimini yönetmek için zaman 

çizelgesi. Her zaman çizelgesi, sistem gereksinimlerine göre ayrı ayrı programlanabilir. Bir veya daha fazla grup için sabit zamanlı 

zaman çizelgesinde otomatik kilitleme modu (AUTOARM). Çıkışlar : 4 ve kontrol panelinde yer alan 1, zayıf güçlü programlanabilir 

çıkış tipi C(açık kolektör). PGM8 Extender ile 32 çıktıya kadar genişletin. Tüm çıktılar için eşit programlama. Etkinleştirme ve devre 

dışı bırakma çıktı yönetimi olaylarını seçin. PGM4'ü bir ateşleme bölgesi olarak çalıştırmak için programlamak ve standart bir 24V 

ateş bazlı iki kablolu bağlantıyı programlamak. Kodlar : 4/6 basamak; 64 Kullanıcı Kodu, 1 Kod Desteği, 1 Mühendis Kodu. Olay 

hafızası : Oluşan zaman ve meydana geldiği tarih ile 1024 olay - bir klavyeden veya ProsTE programlama yazılımından izlenebilir. 

İzleme istasyonuna rapor verin :- Telefon hattı izleme için dahili dijital iletişim cihazı - Standart "İletişim Kimliği" ve "SIA" 

protokolleri desteklenmektedir. - TTE GPRS Standardı ve TTE GPRS Basit iletişim modülleri. Çevrebirimleri : Sistem otobüsü 

üzerinde 30 cihaza kadar. - LCD ve LED tuş takımı. - Temassız kart okuyucu. - PGM8 - Genişletme çıktısı - ZONE8 - Bölge 

Genişletici- Kablosuz genişletici - Kablosuz cihaz genişletici -Programlama : 3 çeşit programlama menüs - 4 basamaklı bir adres 

vasıtasıyla- 3 haneli işlemle - Metin menüleri aracılığıyla (ağaç yapısı)

$116

Liste 

Fiyatı 

USD



Teletek 

ALARM PANELI

Eclipse 99

•İleri teknolojili erişim kontrollü hibrit koruma çözümü• Maksimum 99 adet koruma zonu ve 16 adet birbirinden 

bağımsız grupEclipse 99,8 fiziksel girişe sahip,maksimum 99 zona kadar genişleyebilen, büyük ölçekli konutların, 

ticari ve ofis mekanlarının korunması için tasarlanmışalarmkontrolpanelidir. Panel, her biri bireysel olarak 

programlanabilen 16grup desteklemektedir.Erişim kontrolüveyönetimi gerektirensistemler için güvenilir çözüm. 

Panel, tuş takımı ve/veya kart okuyucusu ile yönetilebilir. 

Programlama,tuştakımıveyadoğrudanProsTEyazılımıüzerindengerçekleştirilir.MobileTTE(iOS/Android) mobil 

uygulaması ile ilaveizlemeveyönetimimkanısağlanır.Sistem,kurulumcuya3farklıprogramlama modu arasında seçim 

yapma imkanı sağlar – 4 rakamlı adresler, 3 rakamlı işlemler veya metin menüleri (ağaç yapısı).

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

ALARM PANELI

BRAVO INT 

KABLOSUZ KONTROL PANELLERI • Küçük veya orta ölçekli mekanların güvenliğinin sağlanması için 

kablosuz kontrol paneli•Panel tuşları veya ProsTE yazılımı ile tam programlama olanağı

BRAVO,kablosuz alarm kontrol paneliolup,küçükevlerdeveyaofislerdekullanılmaküzeretasarlanmıştır. Sistem 

uzaktan kumanda cihazlarıveya MobileTTE(iOS/Android) uygulaması ile yönetilebilir.Panelin kurulumu birkaç 

ayarlama ile oldukça basit ve kolaydır. Kullanılan kablosuzkonfigürasyon kullanıcı tarafından minimum çaba 

sarfedilerek arzu edildiği zaman değiştirilebilir. ProsTE yazılımıiledoğrudan programlama veparametre 

konfigürasyonu yapılabilmektedir. OpsiyonelolarakkonfigürasyonaGPRS, PSTN , PSTN VD veya MOUT 

haberleşme modülleri(bir panelemaksimum 2 adet)dahil edilebilir. BRAVO kablosuz panel R&TTE Diriktifine 

uygun olarak tasarlanmıştır.Kablosuz alarm paneli.Akü ve besleme ünitesi dahil; Çift yönlü haberleşme-

868MHz frequency;1bölge;max.16zone/dededektör ( PIR and MC);max 8 uzaktan kumanda; max.1 harici siren; 

dahili piezo siren 85 dB;1x3,7V/4000 mAh Li-Po şarj edilebilir pil;3 yıl pil 

ömrü;opsiyonelGPRS/LAN/PSTNmodülkullanımı;Android,IOS uygulaması MobileTTE,Grade 2

$320

Teletek 

ALARM PANELI

KIT 1:  BRAVO+ PSTN 

SET

KABLOSUZ KONTROL PANELLERI 

• Küçük veya orta ölçekli mekanların güvenliğinin sağlanması için kablosuz kontrol paneli

• Panel tuşları veya ProsTE yazılımı ile tam programlama olanağıBRAVO INT + PSTN+Hayvan Algılamayan 

Pır+Manyetik Kontak+Uzaktan Kumanda +Kablosuz SirenTeknik ÖzelliklerAna güç beslemesi:• BRAVO 

EXT.100-240VAC; 50-60HzYedek besleme – batarya.Li-Po tipi 1x3.7 V/4100mAhMaksimum pil boyutu. 

80x65x10mmPil ömrü.~ 3 yılÇalışma ısısı (kapalı alanda). -10°C - +40°C arası, Class IIBağıl nem derecesi. 

93%@+30°CKutu. ABS plastik,beyazEbatlar.220 x 160 x 38 mm

$580

Teletek 

ALARM PANELI

KIT 2:  BRAVO+ GPRS 

SET

KABLOSUZ KONTROL PANELLERI 

• Küçük veya orta ölçekli mekanların güvenliğinin sağlanması için kablosuz kontrol paneli

• Panel tuşları veya ProsTE yazılımı ile tam programlama olanağıBRAVO INT + GPRS +Hayvan Algılamayan Pır 

+ Manyetik Kontak + Uzaktan Kumanda + Kablosuz Siren Teknik ÖzelliklerAna güç beslemesi:• BRAVO 

EXT..100-240VAC; 50-60HzYedek besleme – batarya... Li-Po tipi 1x3.7 V/4100mAhMaksimum pil boyutu... 

80x65x10mmPil ömrü. ~ 3 yılÇalışma ısısı (kapalı alanda)-10°C - +40°C arası, Class IIBağıl nem 

derecesi.93%@+30°CKutu ABS plastik, beyazEbatlar. 220 x 160 x 38 mm

$790

Teletek 

Eclipse LED32

•LED tuş takımı• 32 zon ve 8 grup için gösterge•2 tip programlama desteklenir:4 rakamlı adresler,

3 rakamlı işlemler• Korumayı kurmak için hızlı tuşlar•Sistem Olaylarını, Sorunları ve Baypaslı Zonları

gözden geçirmek için hızlı tuşlar• Tuşların arka ışık şiddetini ayarlama• Gözlem istasyonuna PANİK, TIBBİ 

ALARM ve YANGINmesajı göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu• İç buzzer ses şiddeti ayarı• Çift yönlü 

tamper koruma anahtarı• Dahili temassız kart okuyucuları - seçenekEclipse 32 panel led tuştakımı; 32 zon 

göstergesi, 8 bölge

$72

Teletek 

Eclipse LED32/PR

• LED tuş takımı• 32 zon ve 8 grup için gösterge• 2 tip programlama desteklenir: 4 rakamlı adresler,3 rakamlı 

işlemler• Korumayı kurmak için hızlı tuşlar• Sistem Olaylarını,Sorunlarıveaypaslıonlarıgözden geçirmek için hızlı 

tuşlar• Tuşların arka ışık şiddetini ayarlama• Gözlem istasyonuna PANİK, TIBBİ ALARM ve YANGINmesajı 

göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu• İç buzzer ses şiddeti ayarı• Çift yönlü tamper koruma anahtarı• Dahili 

temassız kart okuyucuları - seçenekEclipse 32 panel led tuştakımı-proximity kart okuyucu

$86

Teletek 

Eclipse LCD32/PR

•Eclipse LCD32/PR• LCD ekranlı silikon tuş takımı• İki satırlı 2x16 karakter ekran• Üç tip programlama 

desteklenir• Korumayı kurmak için hızlı tuşlar• Sistem Olaylarını, Sorunları ve Baypaslı Zonlarıgözden geçirmek 

için hızlı tuşlar• Gözlem istasyonuna PANİK, TIBBİ ALARMve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı 

tuşkombinasyonu• Gizli mod (gösterge saklanır)• Tuşların arka ışık şiddetini ayarlama• İç buzzer ses şiddeti ayarı• 

Çift yönlü tamper koruma anahtarı • Dahili temassız kart okuyucuları - seçenek

$98

Teletek 

Eclipse LCD32 PR

Hızlı Düğmeler - Bellek, Bölge Zararları ve Baypas;Tüm güvenlik modları için hızlı düğmeler;

PANİK, TIBBİ ALARM ve yangın mesajlarını bir izleme istasyonuna göndermek için 3 hızlı düğme 

kombinasyonu;İki satırda 2x16 karakter için metin görüntüleme; saat; Sistem parametrelerinin eksiksiz 

programlanması; 3 çeşit programlamayı destekler: 4 basamaklı adresler, 3 basamaklı işlemler ve metin menüler,  

Gizli mod Düğmelerin arka aydınlatmasını ayarlayın; Sesli uyarının ses seviyesini ayarlayın; Metin bilgi çıktısının 

hızını ayarlama; Kendi kendini koruma için iki yönlü müdahale anahtarı.

$120

Teletek 

Eclipse LCD32S PR

Duyarlı tuşlu LCD tuş takımı• İki satırlı 2x16 karakter ekran• Üç tip programlama desteklenir• Korumayı kurmak 

için hızlı tuşlar• Sistem Olaylarını, Sorunları ve Baypaslı Zonları gözdengeçirmek için hızlı tuşlar• Tuşların ve 

ekranın arka ışık şiddetini ayarlama• Gözlem istasyonuna PANİK, TIBBİ ALARM ve YANGINmesajı göndermek 

için 3 hızlı tuş kombinasyonu• Gizli mod (gösterge saklanır)• İç buzzer ses şiddeti ayarı ve metin görüntüleme hızı 

ayarı• Çift yönlü tamper koruma anahtarı• Dahili temassız kart okuyucularıEclipse 8/16/32 panel LCD 

dokunmatik hassasiyet tuştakımı-proximity kart okuyucu,32 zon göstergesi, 8 bölge

$158

Teletek 

Eclipse PR

• Temassız kart okuyucusu• Kart yardımıyla korumayı kurma / çözme ve olaygöstergesini silme• Korumayı Tam 

Kurmak ve Çözmek ve iki adet A ve Bek modları kontrol etmek için 4 adet duyarlı tuş• Sistemin koruma tipini 

gösteren gösterge (TamKurma, Çözme, A Modu, B Modu)• Kart durumunu gösteren gösterge (geçerli/geçersiz)• 

Sesli sinyalizasyon• 1 adet çıkış (PGM 100mA OC veya röleli)• 1 adet zon girişiProximity kart okuyucu 

$54

Teletek 

TITAN DL + Bracket

• Silindirik mercekli PIR dedektör• Sayısal çalışma algoritması• Banka binaları, depolar vb. gibi yüksek sınıf 

binalardakullanılmak için uygundur• Çift yönlü ısı telafi özelliği• 90° kapsama açısı ile 54 algılama alanı• 

Maksimum algılama alanı 15m• Gün ışığından korunma derecesi - 4000Lux • PET bağışıklığı: 12/20kg’a kadar 

küçük hayvanlar (seçenek)• Ters güç koruması• Seçenek – 7 hassasiyet seviyesi (seçenek)Pet PIR dedektör,15 

metre,silindir lens,Dijital,ayak dahil

$22

Teletek 

TITAN QD40 + Bracket

• Silindirik mercekli PIR dedektör• PET bağışıklığı: 25/40kg’a kadar hayvanlar (seçenek)

• Maksimum algılama alanı 15m• 90° kapsama açısı ile 54 algılama alanı

• Çift yönlü ısı telafi özelliği• Gün ışığından korunma derecesi yüksek - 6500Lux

• Ters güç korumasıQuad Pet PIR dedektör,15 metre,silindir lens,Quad,ayak dahil

$30



Teletek 

TITAN MW + Bracket

• Çift teknolojili (PIR+MW) dedektörü• Sayısal analiz• Silindirik mercek• “Triple Knock” işlevi – sahte alarmlara 

karşımaksimum koruma• TITAN MW AM için AntiMasking ve AntiSpray,

EN 50131 GRADE3 Standart gereksinimlerinikarşılamaktadır• Gün ışığı koruması - 4000Lux

• PET bağışıklığı: 12kg’a kadar küçük hayvanlar(TITAN MW, sadece PIR kısmı için)

• Hassasiyet ayarı - MW, AM ve PIR• Ters güç korumasıDual technology (PIR+MW) ,Pet PIR/MW dedektör,15 

metre,geniş açılı silindir lens,ayak dahil

$52

Teletek TITAN 

MW AM + Bracket

Çift teknolojili dedektörler (PIR + MW) yüksek nitelikli koruma sağlamaktadır.Dedektörlerin mükemmel olarak 

çalışmasıve kullanım esnekliği sağlanması için mikrodalga teknolojisi ile cam kırılmasını algılama ve kızıl ötesi 

algılamaözellikleri başarılı bir şekilde birleştirilerek tasarlanmıştır. TITAN MW АМ için Ant i Masking ve Anti 

Spray seçenekleri.Tüm dedekt le satılmaktadır.

Dual technology (PIR+MW) ,Pet PIR/MW dedektör,15 metre,geniş açılı silindir lens,Antimasking,ayak dahil 

GRADE 3 for EN 50131

$64

Teletek 

TITAN GB + Bracket

Çift teknolojili dedektörler (PIR + MW) yüksek nitelikli koruma sağlamaktadır.Dedektörlerin mükemmel olarak 

çalışmasıve kullanım esnekliği sağlanması için mikrodalga teknolojisi ile cam kırılmasını algılama ve kızıl ötesi 

algılamaözellikleri başarılı bir şekilde birleştirilerek tasarlanmıştır. TITAN MW АМ için Ant i Masking ve Anti 

Spray seçenekleri.Tüm dedekt le satılmaktadır.• Çift teknolojili dedektör (PIR + GBD camkırılması için)• PIR ve 

GBD elementleri için ayrı ayar• Frekans ayarı - GBD• Mükemmel gün ışığı koruması - 6500Lux• PET bağışıklığı: 

12kg’a kadar küçük hayvanlar(sadece PIR kısmı için)• Otomatik ısı telafi özelliği• Ters güç korumasıDual 

technology (PIR+cam kırılma) ,Pet,15 metre,geniş açılı silindir lens,ayak dahil

$34

Teletek 

Bracket

• TITAN serisi dedektörleri için montaj

ayağı • Köşe, tavan ve düzgün olmayan

yüzeylere montaj için uygundur

PIR dedektör ayağı,TITAN,P-REX

$2

Teletek 

Cam kırılma

GBD 10

HIRSIZ ALARM SISTEMLERI

• Cam kırılma dedektörü• Analog çalışma algoritması

• Hassasiyet ayarı• Frekans aralığını ayarlama

• 2 -10kHz frekans aralığında hassasiyet 

Cam kırılma dedektörü

$36

Teletek 

Cam kırılma

GBD 20

HIRSIZ ALARM SISTEMLERI

• Cam kırılma dedektörü • Dijital çalışma algoritması

• 4 farklı cam tipinin kırılmasını algılar • Standart sesler tanıma teknolojisi

• Otomatik hassasiyet ayarı• Yanlış alarm koruması

• Çalışma menzili: 1 - 7 metre, 180° Cam kırılma dedektörü

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

BRAVO MC

• Kablosuz manyetik kontak• Manyetik kontak veya katlanır stor dedektörü

bağlantası için 1 adet kablo girişi• Pil: 1x3V/1500mAh, CR123A tipi• Pil ömrü 3 yıl

• EN50131, GRADE 2, Class II Standartgereksinimlerine uygun olarak tasarlanmıştır.Kablosuz manyetik kontak 

dedektör,Çift yönlü haberleşme; 1x 3 V/1500 mAh  battery dahil  

$60

Teletek 

BRAVO PIR

• Sayısal algoritmalı kablosuz PIR dedektörü• 90° algılama açısı ile 54 algılama zonu

• Maksimum 15m algılama alanı• Gün ışığından koruma – 5200 lux• Isı telafi özelliği• Kolay montaj için montaj 

ayağı – opsiyon• Pil: 1x3V/1500mAh, CR123A tipi• Pil ömrü 3 yıl• EN50131, GRADE 2, Class II 

Standartgereksinimlerine uygun olaraktasarlanmıştır.Kablosuz PIR dedektör,Çift yönlü haberleşme; 1x 3 V/1500 

mAh  battery dahil

$76

Teletek 

BRAVO FD

• Kombine tip (optik, duman ve ısıdedektörü)kablosuz dedektör• A1/R Sınıfı (EN54-5tandartgereksinimlerine 

uygun)• Termik kısmı maksimum diferansiyelalgoritması• Optik – duman kısmı optimum çalışmasıiçin otomatik 

telafi•Piller: 2x3V/1500mAh, CR123A tipi• Pil ömrü 3 yıl• EN14406 Standart gereksinimlerineuygun olarak 

tasarlanmıştır.Kablosuz kombine duman dedektörü, Çift yönlü haberleşme 2x3V/1500mAh-CR123A battery dahil 

$94

Teletek 

BRAVO FL

• Kablosuz su dedektörü• Pil: 1x3V/1500mAh, CR123A tipi• Pil ömrü 3 yıl• EN50131, GRADE 2, Class II 

Standartgereksinimlerine uygun olaraktasarlanmıştır.Kablosuz su baskın dedektörü,Çift yönlü haberleşme; 1x 3 

V/1500 mAh  battery dahil  

$89

Teletek 

BRAVO PIR EXT GJD

• Sayısal algoritmalı kablosuz PIR dedektörü• Kapsama açısı 10°-70°• Ayarlama: 180° pan, 90° tilt

• Her bir algılama unsurunun 28 algılama alanıvar• Gün ışığından koruma – 50 kLux

• Çalışma ısısı: -20°C +55°C arası• Piller: 3x3V, CR123A tipi• Pil ömrü 3 yıl• Harici montaj, IP65Harici kablosuz 

PIR dedektör, Çift yönlü haberleşme, 3x 3 V/1500 mAh  battery dahil  

$440

Teletek 

BRAVO SR300

• Kablosuz harici piezo siren• Ses şiddeti: 110dB/1m• Çift yönlü tamper koruma anahtarı• Daha yüksek güvenlik 

için iç metal kapak/muhafaza• LED gösterge• Pil tipi:- Lityum, 2x3V, “D” boyutu veya 4x3V, “A”boyutu- 

Alkalin, 4x1.5V• Pil ömrü 3 yıl• Çalışma ısısı:- Lityum pil, -30°C +65°C arası- Alkalin pil, -10°C +40°C arası• Dış 

adaptörlü ilave güç beslemesi12VDC/1A – seçenek• EN50131, GRADE 2, Class II/Class IVStandart 

gereksinimlerine uygun olaraktasarlanmıştır.Kablosuz harici siren 110 dB, Çift yönlü haberleşme; 4 x 1,5 V 

alcaline battery dahil 

$152

Teletek 

BRAVO RC-41

BRAVO RC-41 BRAVO Eclipse panelleri ve hibrid sistemleri ile çalışmak üzere ednoposochno uzak. Örneğin, ev 

otomasyonu kontrolü için PGM çıkışların aktivasyonunu, panik alarmı, güvenlik modu "kal" dosyalama - olarak 

ve gafil ve 2 programlanabilir özelliğe:Uzaktan kumanda dört düğme vardır

Fonksiyonel özellikler Dört düğmeli uzaktan kumanda Tek yönlü iletişim Aynı anda birçok panelle çalışır 

(BRAVO ve Eclipse) Programlama sırasında LED göstergesi Özellikler: On / Off koruması, iki programlanabilir 

tuş 1 pil 3V / 190mAh, tip: CR2032 3 yıl pil ömrü

$62

Teletek 

Eclipse WL

Kablosuz genişleme kartı- Eclipse 16 & 32 panels32 kablosuz dedektör, 64 uzaktan kumanda ve  2 kablosuz 

siren. Up to 1 Eclipse WL expander module per panel;
$140

Teletek 

SR300 O BFBM

• Harici siren• Programlanabilir ses şiddeti - 85dB/1m;105dB/1m• Piezo ses yayıcı• Gövde – plastik, ilave iç metal 

kapaklı• Koruma: IP54 ve IK04• Dahili çift yönlü tamper koruma anahtarı ve

su terazisi• Yedek güç beslemesi: akü bataryası12V/2.1Ah• Etiket yapıştırmak veya firma logosunu bastırmakiçin 

uygun büyük yassı kapak• Turuncu flaşörDış ortam piezo tipi siren ,turuncu led flash

$54

Teletek 

SR300 K  BFBM

• Harici siren • Programlanabilir ses şiddeti - 85dB/1m; 105dB/1m • Piezo ses yayıcı • Gövde – plastik, ilave iç 

metal kapaklı • Koruma: IP54 ve IK04 • Dahili çift yönlü tamper koruma anahtarı ve su terazisi • Yedek güç 

beslemesi: akü bataryası12V/2.1Ah • Etiket yapıştırmak veya firma logosunu bastırmak için uygun büyük yassı 

kapak • Kırmızı flaşör

$54



Teletek 

SR300 B  BFBM

• Harici siren • Programlanabilir ses şiddeti - 85dB/1m; 105dB/1m • Piezo ses yayıcı • Gövde – plastik, ilave iç 

metal kapaklı • Koruma: IP54 ve IK04 • Dahili çift yönlü tamper koruma anahtarı ve

su terazisi • Yedek güç beslemesi: dahili NiMH pil • Etiket yapıştırmak veya firma logosunu bastırmak için uygun 

büyük yassı kapak • Mavi flaşör Dış ortam piezo tipi siren ,mavi led flash-9V battery dahil

$54

Teletek 

SR400  BFBM

• Harici siren • Programlanabilir ses şiddeti - 85dB/1m; 105dB/1m • Piezo ses yayıcı • Dahili çift yönlü tamper 

koruma anahtarı ve su terazisi • Yedek güç beslemesi: dahili NiMH pil

• Etiket yapıştırmak veya firma logosunu bastırmak için uygun büyük yassı kapak • Mavi flaşör

Dış ortam piezo tipi siren ,mavi led flash-9V battery dahil

$58

Teletek 

Eclipse EXP8

• Zon genişleticisi   • Veri yoluna doğrudan bağlanma

• Parametreleri serbest programlanabilen 8 adet ilave zon girişi

• 1adet 100mA’li, ОС (açık kolektör) tipi PGM çıkış

• Panel kutusuna doğrudan montaj veya küçük SB-U kutu içerisine

ayrı olarak montaj  Eclipse Zone expander module ; 8 programmable zones

$56

Teletek 

Eclipse PGM8

• PGM çıkış genişleticisi • Veri yoluna doğrudan bağlanma

• Parametreleri serbest programlanabilen 8 adet 100mA’li ОС

tipi (açık kolektör) ilave çıkış

• Panel kutusuna doğrudan montaj veya küçük SB-U kutu

içerisine ayrı olarak montaj Eclipse PGM genişleme modülü; 8 progranlanabilir çıkış

$63

Teletek 

BRAVO Haberleşme 

Modülleri

BRAVO TTE GPRS

• GPRS haberleşme modülü • Panelin ana devre kartına dahili montaj • Olaylar hakkında SMS mesajı göndermek 

için 4 telefon numarası • Bildirim (Push Notification) yoluyla kullanıcıyı doğrudan bilgilendirme • MobileTTE 

(iOS/Android) uygulaması ile güvenlik sistemini uzaktan kontrol

etmek ve yönetmek

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

BRAVO Haberleşme 

Modülleri

BRAVO PSTN

• PSTN haberleşme modülü • Panelin ana devre kartına dahili montaj • Gözlem istasyonuna (CID/ SIA protokolü 

üzerinden) veya doğrudan kullanıcıya (Kullanıcı protokolü üzerinden)

olaylar hakkında SMS mesajı göndermek için 4 telefon

numarası

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

BRAVO Haberleşme 

Modülleri

BRAVO PSTN VD

• PSTN sesli mesaj modülü• Panelin ana devre kartınadahili montaj• 2 GB mikro SD kart

• Gözlem istasyonuna (CID/SIA protokolü üzerinden)veya doğrudan kullanıcıya(Kullanıcı protokolü 

üzerinden)olaylar hakkında SMS mesajıgöndermek için 4 telefonnumarası

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

BRAVO Haberleşme 

Modülleri

BRAVO MOUT

• Radyo transmitter bağlantısıiçin haberleşme modülü

• Panelin ana devre kartınadahili montaj• MobileTTE (iOS/Android)

uygulaması ile PGM çıkışlarınıyönetmek• Harici kablolu sirenbağlamak – seçenek

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

BRAVO PSTN

PSTN iletişim modülü,Bravo panel direk bağlantı slotu $58

Teletek 

BRAVO PSTN VD

PSTN İletişim modülü,Sesli mesaj özelliği,Bravo panel direk bağlantı slotu $78

Teletek 

BRAVO MOUT

Bravo alarm panel ile uyumlu,6 standart röle çıkışı $32

Teletek 

Eclipse VD

Sesli telefon arama modülü $58

Teletek 

Eclipse Tamper
Sabotaj anahtarı $6

Teletek 

Eclipse service cable

Servis tuştakımı-Eclipse panel bağlantı kablosu $11

Teletek 

ProsTE cable KIT

Programlama kablosu/Cable ProsTE & Cable USB to RS232 converter/ $54

Teletek 

Cable ProsTE 

Programlama kablosu of Eclipse series, VEGA6, CA 62, IRIS, ARGUS, AJAX, TTE GPRS $26

Teletek 

Cable USB to RS232 

converter

USB Kablo-RS232 çevirici $36

Teletek 

ARGUS

Universal GSM Communication module; option - back-up power supply; SB-U plastic box included; Attn: 

Programming via ProsTE with ProsTE cable kit
$244

Teletek 

ARGUS antenna 3m

Additional antenna for ARGUS GSM module - flat with 3m cable; $26



Teletek 

TTE GPRS Standard

Universal GPRS communication module supports direct serial connection with Eclipse series, supports SMS $242

Teletek 

TTE GPRS  Simple

Serial GPRS communication module for direct connection with Eclipse series panels, supports SMS $206

Teletek 

BRAVO GSM/GPRS 

GSM/GPRS İletişim modülü, Bravo panel direk bağlantı slotu ,SMS Gönderim alımı,mobil aplikasyon Mobile 

TTE
$243

Teletek 

MDU -V

 MDU, her kanal için ayrı ayrı kontrol edilen röle çıkışlarının (kuru kontaklar) bulunduğu üniversal bir uzaktan 

kumanda modülüdür.Modül çok çeşitli uygulamalar için uygundur: -Alarm güvenlik sistemlerinde güvenlik 

görevlilerini açma ve kapatma - PULSE veya LATCH çalışma modları;PANIC düğmesi gibi çalışmak -Araç alarm 

sistemleri yönetimi;Ev otomasyonunun kontrolü. -İki uzaktan kumanda dahildir. Aralık - 50-100mİki bağımsız 

kanal -Çalışma frekansı - 433MHz -Her kanalın LATCH (Darbe) veya PULSE (Darbe) modunda bireysel olarak 

programlanması -Her kanal için dahili güç rölesi -Kontrol modülünün geniş çalışma aralığı -Modül başına 100'e 

kadar uzaktan kumanda -2 uzaktan kumanda dahil

$62

Teletek 

TX3333

MDU V için uzaktan kumanda ; minimum - 5 adet sipariş $22

Teletek 

MDU-V

Bir Kanal -LED göstergesi -4 programlanabilir Röle çıkışı -15 uzaktan kumandaya kadar

Kayıp uzaktan kumandayı devre dışı bırakma seçeneği Atlama Kodu -1 kitin içinde uzaktan Uzaktan kumanda 

ünitesi, verici, haddeleme kodu. 15 uzaktan kumanda yeteneği ve uzaktan kumandalı bir uzaktan kumandayı bir 

kullanıcıdan silmek. Açik röle için LED göstergesi. 4 çalışma modu. Röle çıkış

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

CM 120R

CM 120R, herhangi bir kablolu alarm kontrol paneline SR 200R Li kablosuz sirenini eklemek için evrensel bir 

kablosuz kontrol modülüdür. 2 "Düşük pil" ve "Tamper" için kuru kontaklardaki röleler

100mA / 100V AC / DC, maks. 10Ohm seri direnç Yapılandırma NC / HAYIR

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

SB-U

SB-U • TTE GPRS Standard, TTE GPRS Simple, ARGUS, ECLIPSE ZONE8, ECLIPSE PGM8,

ECLIPSE WL modüllerine montaj için uygundur

• Dahili çift yönlü tamper koruma anahtarı • ABS plastiği

• Seçenek – şeffaf kapak  Üniversal küçük muhafaza

$13

Akü $26

Teletek 

PS1210

PB-U• Üniversal plastik kutu • ECLIPSE ZONE8 PS, ECLIPSE

PGM8 PS genişletme modüllerine

montaj için uygundur • Dahili çift yönlü tamper koruma

anahtarı • ABS plastiği 12VDC-1 Amp. Güç kaynağı,plastik kutu

$90

Teletek 

PS1230

PB-U • Üniversal plastik kutu • ECLIPSE ZONE8 PS, ECLIPSE

PGM8 PS genişletme modüllerine montaj için uygundur

• Dahili çift yönlü tamper koruma

anahtarı • ABS plastiği 12VDC-3 Amp. Güç kaynağı,plastik kutu

$113

Teletek 

PRC

Proximity card $3

Teletek 

PRC-1

Proximity card-anahtar deliği özellikli $3

Teletek 

PRT (drop)

Proximity anahtarlık $4

Teletek 

Battery pack for SR 200 R

Battery- SR200R ; 4,5V (3 x 1,5V), 18Ah, $26

Teletek 

Battery pack for SR 200 R 

Li

Battery -SR200R Li ; 2x3,6V, Li-SOCI₂ $83

Teletek 

ProsTE

PROGRAMLAMA 

YAZILIMI 

ProsTE, Teletek Electronics tarafından üretilen alarm ve yangın ihbar kontrol panellerini ve haberleşme 

modüllerini programlamak için geliştirilen yazılımdır. Kurulumcuya ürünleri ayarlamasına ve programlamasına 

kolaylık sağlayan ve ürünlerin konfigürasyonunu ve parametrelerini hızlı bir şekilde değiştirmesine imkan veren 

sezgisel arayüzdür.

  PROGRAMLAMA YAZILIMI   Desteklenen Ürünler ProsTE

• Eclipse 8/16/32/99 • BRAVO Kablosuz Kontrol Paneli • VEGA6 RF

• IRIS • SIMPO • ARGUS • TTE GPRS Standard • TTE GPRS Simple • TP2000 (ver. 8.xx)

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

PROSTE CABLE KIT

• Teletek Electronics tarafından üretilen panel ve modülleri programlamak için özel kablo:

- RS232’ye USB dönüştürücü kablo

- RS232 arayüz kablosu

FİYAT  

SORUNUZ



Teletek 

GUARD VIEW

İZLEME YAZILIMI 

GUARD VIEW İZLEME YAZILIM

Guard View, radyo izleme yoluyla merkezi koruma alanında çalışan

firmaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Yazılım, LRR 8000 ve AJAX SP ile uyumludur.

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

LRR 8000 Merkez 

İstasyonu

LRR 8000 Merkez İstasyonu • Bilgi almak için 2 adet port

• Bilgi göndermek için 1 adet port • Kapasite: 8192 yer • 1000 adet olay hafızası • RSSI • Bilgisayara bağlanmak 

için seri bağlantı portu • Metal kutu • LRR 8000 Repeater’e bağlantı durumunda RADIAL protokolü sayesinde 

çift yönlü haberleşme sağlanır

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

LRR 8000 Repeater 

(Tekrarlayıcı) 

LRR 8000 Repeater (Tekrarlayıcı) • LRR 8000 uygulamasını genişletmek için

• LRR 8000 Repeater’e bağlantı durumunda RADIAL protokolü sayesinde çift yönlü haberleşme

sağlanır • 1000 adet olay hafızası • RSSI • Bilgisayara bağlanmak için seri bağlantı portu

• Metal kutu • IP64 koruma

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

TP 2000S V/U

TP 2000S V/U• Seri bağlantı üzerinden çalışan radyo transmitter • Eclipse 8/16/32/99’a bağlantı imkanı • Çalışma 

frekansı 146 – 174MHz • Mesaj tipi ve adedinde sınırlama olmaksızın olaylar hakkında tümmesajları panel 

hafızasından gözlem istasyonuna gönderir • TP2000S ile kontrol paneli arasında 6 iletkenli bağlantı • TP2000S ile 

kontrol manueli arasında mesafe - maksimum 300m • LRR8000 5.8 versiyonu ile uyumlu

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

TP 2000 V/U

TP 2000 V/U • Radyo transmitter • Eclipse 8’e seri bağlantı (PGM4 ile)

• LRR 8000 ile uyumlu • 2 adet haberleşme protokolü destekler - Electronics Line ve LARS

• VHF kapsamında çalışma frekansı: 148 -174MHz • UHF kapsamında çalışma frekansı: 403 - 490MHz

• ProsTE yazılımı ile doğrudan programlama

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

VEGA6

ALARM KONTROL 

PANELI

VEGA6  ALARM KONTROL PANELI

• Dahili radyo transmitterli alarm kontrol paneli • Tuş takımı veya ProsTE yazılımı ile tam programlama VEGA6, 

altı ayrı zonlu ve dahili VHF veya UHF radyo transmitter modülü kontrol panelidir. Alarm kontrol paneli, mesken 

binalar ve küçük ticari mekanlar için uygundur. VEGA6 RF, cihazlar ile gözlem istasyonu arasındaki 

haberleşmenin radyo kanal üzerinden yapılmasının tercih edildiği pazarlar için tasarlanmıştır. Panel, MDU-V 

uzaktan kumanda modülü veya bağlı tuş takımı ile yönetilebilir. Panel, piezo ses yayıcılı dahili siren ile birlikte 

seçenek olarak sunulabilir

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

LED 62

LED 62 • Korumayı kurmak için hızlı tuşlar

• Gözlem istasyonuna PANİK, TIBBİ ALARM ve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı tuş

kombinasyonu • Sistem, zonlar ve halihazırdaki koruma modu için LED gösterge

• 12 zon ve 2 grup gösterir • 1 adet programlanabilir kablolu zon (manyetik kontak bağlantısı için)

• Tam sistem programlaması • İki pozisyonlu tamper anahtar

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

SR 40

SR 40

• VEGA6 kontrol paneline dahili montaj için

• Ses şiddeti - 95dB/1m

FİYAT  

SORUNUZ

Teletek 

AJAX SP

KORUMA VE İZLEME 

ÇÖZÜMÜ 

AJAX SP KORUMA VE İZLEME ÇÖZÜMÜ

AJAX SP (TTE Cloud service) yazılım uygulaması olup, güvenlik sisteminizin maksimum güvenliği

için ideal çözümdür. Uygulama, gözlem istasyonlarının kullanımı için uygun olduğu gibi son kullanıcılar tarafından 

da kullanılabilir. Server station for GPRS monitoring;  supports cloud services and mobile phone app. trough TTE 

GPRS devices

$5.650

Teletek 

AJAX SP İstasyonu

AJAX SP İstasyonu

• AJAX SP, sunucu odalarında iletişim dolaplarına montaj için uygun kutuda sunulmaktadır.

• AJAX SP’nin tüm işlevlerini destekler • 1 adet ana IP adres ve 1 adet yedek IP adres

• İlave kurulum ve programlamaya gerek duyulmamaktadır

• 2 adet Ethernet kartı • 2 adet COM port

$3.596

Teletek 

MobileTTE

MOBIL UYGULAMASI

MobileTTE MOBIL UYGULAMASI

iOS/Android mobil yazılım uygulaması olup, Teletek Electronics tarafından üretilen ECLIPSE

ve BRAVO Serisi kontrol panellerinin yönetimi ve izlenmesi için tasarlanmıştır. Sistemin

çalışabilmesi için Teletek Electronics’in GPRS haberleşme modülü sisteme bağlanmış olmalıdır.

Uygulama, son kullanıcılar tarafından günlük kullanım için uygun olup, mekanı kesintisiz izleme

olanağı vermektedir.

FİYAT  

SORUNUZ








