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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пропонуємо нові можливості перевірених часом рішень!
 Комплексна електронна система безпеки об’єктів

версії КСБО КМ�4_05 єднає в собі можливості контролю доступу з обліком робочого
часу працюючих, відеоспостереження та охоронної сигналізації;
призначена для підприємств і організацій з кількістю робітників до 24 тисяч.

 Комплект � передавач та приймач � типу ППВП�2_КМКС 

забезпечує передачу та прийом електричних сигналів від телекамер.

 Основні технічні характеристики комплекту:
★ Фіксована зміна АЧХ на кожні 100 м телефонного кабелю ТПП еп 5 x 2 x 0,5 на довжинах від 200 м до 1000 м.

★ Відсутність взаємного впливу сигналів при передачі їх по неекранованим парам одного кабелю.

★ Нелінійність АЧХ в діапазоні від 50 Гц  до 5 МГц не перевищує 4 дБ.

★ Напруга живлення від  10 до 15 В.

★ Струм живлення не перевищує 50 мА.

★ Вмонтовані елементи грозозахисту.

★ Діапазон робочих температур від �40 до +85 
о

С.

★ Розмір  корпусів: передавача – 50 х 65 х 20 мм;  приймача � 85 х 65 х 20 мм. 

Для з’єднання однієї телекамери з монітором потрібна одна пара передавач�приймач.

Загальна ціна комплекту передавач�приймач типу ППВП�2_КМКС �  264 грн з ПДВ.

 Вандалостійкий переговорний пристрій з телекамерою 
Пристрій ГРАН_КМКС об’єднав у циліндричному стальному корпусі зовнішню вандалостійку

частину домофону AVC�109 та телекамеру KPC�190SP4. 

Пристрій призначений  для зовнішніх пунктів переговорів з  мож�

ливістю зовнішньої орієнтації телекамери і має необхідні елементи для

різних варіантів установки.

Діапазон робочих температур від �50 до +75 
о

С.

Ціна 540 грн з урахуванням ПДВ:  

� телекамера KPC�190SP4 – 330 грн,

� переговорний пристрій AVC�109 – 90 грн,

� корпус ГРАН – 120 грн.

Підприємство «Квазар�Мікро. Компоненти і системи» 
Україна,  04136, м. Київ, вул. Північно�Сирецька,1
тел.: (044) 434�85�55; тел./факс: (044) 442�93�77 
E�mail: office@km�cs.com; web: www.km�cs.com

Нові пристрої для систем відеоспостереження

 ФОРПОСТ � автономна комп’ютерна система безпеки для офісів і житла.

★ Наші системи забезпечують безпеку підприємств, організацій, офісів, житла  на сучасному рівні. 

★ Ми виконуємо всі необхідні роботи по введенню наших систем безпеки в експлуатацію.

★ Наші системи проектуються з урахуванням побажань Замовників.

★ Програмне забезпечення КСБО КМ і ФОРПОСТ функціонує в ОС WINDOWS � 98 SE; 2000; XP.

★ Гарантійний термін на встановлені нами системи безпеки � 3 (три) роки.

Детальна інформація про можливості систем знаходиться на сайті 

www.km�cs.com 


