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Floor cleaning devices and machines
Подопочистващи автомати и машини

МЕТАЧНИ МАШИНИ

RIDE-ON-SWEEPERS

AKS 80 | BM 108 - AKS 80 | VM 108 - AKS 80 | VDM 108

AKS 80 |
AKS 80 |
AKS 80 |
VDM 108
VM 108
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA
BM 108
overthrow
overthrow
принцип на почистване|sweeping principle overthrow
1
1
четки | brushes
1
работна ширина мм.|working width mm
800
800
без странична четка | w/o side brush
800
1050
1050
с 1 странична четка | with 1 side brush
1050
1300
1300
с 2 странични четки | with 2 side brush
1300
108
108
контейнер за отпадъци | waste container I
108
7,5
7,5
скорост | speed km/h
7,5
Yanmar
Hondadiesel
напрежение / моторизация |
batterypetrol
voltage / motorization
480
440
тегло кг. | weight kg
359 w/o Batt.
размери | dimensions l x w x h mm
1560x1020x1300 1560x1020x1300 1560x1020x1300

ПРАХОСМУКАЧКА

VACUUM CLEANER

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA
мощност W| power W
въздушно течение | air flow max. l/s
ниско налягане | low pressure max. mbar
обем на вълнената филтърна торбичка|volume fleece filter bag I
обем резервоар | volume tank I
смукателен маркуч м. | suction hose m
мрежов кабел м. |mains cable m
размери | dimensions l x w x h mm
тегло кг. | weight kg
клас на безопасност | safety class
клас на енергийна ефективност |energy efficiency class

огъната тръба |
bent tube
21 003 201

цял смукателен маркуч 2м. |
suction hose complete 2m
21 000 900

приставка за рязане |
floor tool
21 017 500

смукателна тръба |
suction tube
21 000 200

приставка за рязане |
crevice tool
21 000 600

захранващ кабел |
power cord
21 000 431
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11
2
10
350x280x400
4,8
II
B

електрическа четка |
power brush
21 015 200

торбичка от плат стандартна |
cloth bag standard
21 000 300

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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ST 7
720
31
222
7
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приставка за тапицерия |
upholstery tool
21 000 500

захранващ кабел |
power cord
21 000 431

подова приставка |
floor tool combi
21 152 300

вълнена филтърна торбичка |
fleece filter bag
21 000 730

* Prices are formed on the basis of an individualized offer.
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ЕДНОДИСКОВА МАШИНА | SINGLE DISC MACHINE
ДВОЙНА СКОРОСТ | DUO SPEED
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA

Duo speed

скорост W | power W

1300/1800

работна ширина мм. | working width mm

330

скорост на четката | brush speed rpm

150/300

мрежов кабел м.| mains cable m

12

размер | dimensions l x w x h mm

415x550x1200

тегло кг. | weight kg

172

ниско налягане | low pressure mbar
клас на безопасност | safety class

0700 1 16 16

II

48,5

SCRUBBER DRYERS BATTERY VERSION
1240

RA 66|BM 60

550

1240

850

660

32

980

110

32

60

110
60

60
60
1
24

2

1470x550x1100

24

324 (180 Ah 5)

1375x680x1100
331 (180 Ah 5)

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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6
42

обем на въздуха | air volume l/s

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA
скорост W | power W
работна ширина мм. | working width mm
смукателна ширина мм.| suction width mm
въздушно течение l/s| air flow max. l/s
ниско налягане mbar | low pressure max. mbar
капацитет на резервоара за разтвор |
solution tank capacity I
капацитет на резервоара за регенерация |
recovery tank capacity I
четки | brushes
номинално напрежение V | rated voltage V
размер | dimensions l x w x h mm
работно тегло кг.| operating weight max. kg

850

400

работна височина мм.| working height max. mm

ПОДОПОЧИСТВАЩА МАШИНА НА БАТЕРИИ

suction unit GK 400
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ПОЧИСТВАЩА МАШИНА 60 л.
Захранване с ел.мрежа
Теоретично покритие макс.
Работна ширина 660 мм
CLEANING MACHINE 60 litres
Mains-operated Theoretical
coverage max.
Working width 660 mm

ПОЧИСТВАЩА МАШИНА 60 л.
Захранване с батерия
Теоретично покритие макс.
Работна ширина 550 мм и 660мм
Време на работа до 5ч.

ПОЧИСТВАЩА МАШИНА 70 л.
Захранване с батерия
Теоретично покритие макс.
Работна ширина 660мм
Време на работа до 4ч.

CLEANING MACHINE 60 litres
battery-operated
Theoretical coverage max.
Working width 550 and 660 mm
Working time up to 5 h

CLEANING MACHINE 70 litres
battery-operated
Theoretical coverage max .
Working width 660 mm
Working time up to 4 h

ЕКСТРАКТОРНА МАШИНА НА БАТЕРИИ
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA
мощност W| power W
количество впръскване | spray quantity l/min.
налягане на впръскването | spray pressure bar
въздушно течение | air flow max. l/s
ниско налягане | low pressure max. mbar
капацитет на резервоара за разтвор |
solution tank capacity
капацитет на резервоара за регенерация |
recovery tank capacity
смукателен маркуч м.| suction hose m
мрежов кабел м. | mains cable m
размери | dimensions l x w x h mm
тегло кг. | weight kg
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SPRAY EXTRACTION MACHINES
SX 44
1570
1,5
4
45
295
14

SX 344
1580
4,5
9
45
294
30

14

30

2,5
5
10
10
300x420x530 380x500x780
12
24
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ПРАХОСМУКАЧКА ЗА МОКРО И СУХО ПОЧИСТВАНЕ
WET/DRY VACUUM CLEANER WITH DRAIN HOSE
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA

SW 52|P

SW 52|S

SW 53|P

SW 53|P

мощност W| power W

2400

2400

3300

3300

ъздушно течение | air flow max. l/s

116

116

175

175

ниско налягане | low pressure max. mbar

240

240

240

240

обем резервоар | volume tank I

72

78

72

78

смукателен маркуч м. | suction hose m

2,5

2,5

2,5

2,5

мрежов кабел м. |mains cable m

12

12

12

12

размери | dimensions l x w x h mm

650x590x1050

650x590x1050

650x590x1050

650x590x1050

тегло кг. | weight kg

29,5

30

32

32,5

клас на безопасност | safety class

II

II

II

II

брой на двигателите | number ot motors

2

2

3

3

АКСЕСОАРИ ACCESSORIES
огъната тръба 38 мм
bent tube 38 mm
20 648 000

торбичка от плат |
cloth bag co
20 563 630

редуцираща част |
reduction piece
20 539 900

смукателна тръба 38 мм. |
suction tube 38mm
20 648 100

set squeegee blades
20 874 900

смукателен маркуч 5м., 10м., 15м. |
suction hose 5m, 10m, 15m
20 562 831

инструмент за чистачки /
squeegee tool
20 619 630

адаптер | adapter
20 661 200

чифт гумени чистачки |
set rubber blades
20 563 431

подова приставка |floor tool
20 619 530

специален приставка за под |
floor tool special
20 661 130

чифт ленти за четки | set brush strips
20 562 833

приставка за рязане |
crevice tool
20 539 700

приставка за килим |
carpet floor tool
20 568 600

инструмент за прах |
dust tool
20 619 700

хартиена филтърна торбичка |
paper filter bag
20 540 530
микро филтър | micro filter SW 52/53
20 540 530

Полира и разпръсква почистващ препарат.
Работи леко на: винил, керамични подове, неравномерни повърхности, бетон, дърво,
мокет, каучукови плочки. Тройна четка за голямо покритие, повишена безопасност и
лекота на използване. Водата се подава през центровете на четките, за да се намали
разплискването, централен двигател за равномерно налягане на четката. Регулиращ
вентил за ненатоварване за непрекъсната работа. Функция тих режим: идеален за
болници, домове за възрастни и училища.
Polishes, spray cleans and scarifies
Makes light work of: vinyl, ceramic floors, uneven surfaces, concrete, wood, carpet,
rubber tiles. Triple-brush action for great finish, increased safety and ease of use.
Water delivered through brush centres to reduce splashing, central motor for
even brush pressure. Non-clog solution valve for uninterrupted operation. Belt drive for
quiet operation; ideal for hospitals, nursing homes and schools.

Cimex Cyclone
24/7
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Висока скорост на производителност
Висока ефективност при "трудните" етажи, включително:
- Неплъзгащи подове за безопасност;
- Ескалатори и травелатори;
- Достъпни и подвижни цистерни за бързо пълнене и изпразване;
- Лесна и удобна за ползване.
High-speed productivity
Highly effective on “difficult” floors including:
- Non-slip safety floors;
- Escalators and travellators;
- Accessible and removable tanks for fast filling and emptying;
- Simple and easy to use.

Машината има 750 оборота в минута - цилиндрична четка с високо налягане за
максимална почистваща способност. Тези почистващи сушилни имат 40 см
почистваща дължина и двойните резервоари от 15 литра запазват компактния си
размер. Почиства до 500 м2 / час, три пъти по-бързо от традиционното измиване и с
по-добри резултати.
- Почиства и събира, както напред, така и назад;
- Компактният размер позволява да се почисти под масите и мебелите;
- Регулируема дръжка за комфорт;
- Големи задни колела и централно колело за маневреност.
The machine has 750 rpm - high pressure cylindrical brush for maximum cleaning ability.
These dryers have a 40 cm cleaning length and the twin 15 liter tanks retain their compact
size. Cleans up to 500 m2 / hour, three times faster than traditional washing and with better
results.
- Cleans and collects, both forward and backward;
- Compact size allows cleaning under tables and furniture;
- Adjustable comfort handle;
- Large rear wheels and center wheel for maneuverability.
Solaris

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Прахосмукачка - раница- 50W мощност на мотора
Лек - VBPIIe тежи само 4.5кг
Бърза и лесна за подмяна кабелна система
4-степенна филтрация за изключителна ефективност на филтриране
Доставя се с комплект инструменти
Регулируем колан за талията
Лесно достъпен превключвател за включване /изключване на лентата за талията
Backpack Vacuums - 50W powerful motor
Lightweight – the VBPIIe only weighs 4.5kg
Quick and easy to replace cord system
4 stage filtration for exceptional filtration performance
Supplied with full tool kit
Adjustable harness and waist straps
Easily accessible on / off switch on waist strap

Orbis UHS 1500 Сгъваема дръжка
1500 оборота в минута за максимално полиране/блясък. Вграденият модул за
плаваща подложка осигурява пълен контакт на подложката. Работа с права
линия за максимална производителност. Лесна и удобна за употреба с
регулируема височина на дръжката. Сгъваема дръжка за лесно съхранение.
Orbis UHS 1500 Folding Handle
1500 rpm for maximum gloss/shine. Built-in floating pad assembly gives full pad
contact. Straight line operation for maximum productivity. Easy and comfortable
to use with an adjustable handle height. Folding handle for easy storage.

Двустепенното действие дава винаги мощни, професионални резултати:
58 psi помпата пръска почистващия разтвор в замърсени килими или тапицерии.
Извлича замърсявания и петна с мощен вакуумен мотор 1100W. Независим контрол
чрез спрей и вакуум, oпростени контроли за лесна употреба. Пръчка от неръждаема
стомана за издръжливост.
Two stage action gives powerful, professional results every time:
58 psi pump sprays cleaning solution into soiled carpets or upholstery. Extracts dirt and stains
with its powerful 1100W vacuum motor Independent spray and vacuum controls. Simple
controls for ease of use. Stainless steel wand for durability.

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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20 литров капацитет и компактен размер приспособяват машината
към по-малки зони за почистване
Конекторът за въртящ се маркуч позволява вакуумът да се премества
без страх от прекъсване
Полиетилен, лесен за изпразване резервоар за издръжливост
и лекота на използване
Колелата осигуряват изключителна маневреност
Доставя се с пълен набор от инструменти
20 litre capacity and compact size tailors
the machine to smaller cleaning areas
Swivel hose connector allows the vacuum
to be moved without fear of disconnection
Polyethylene, easy to empty tank for durability and ease of use
Castors give exceptional manoeuvrability
Supplied with a full set of tools

Двойните двигатели осигуряват въздушния поток, необходим за
екстремни промишлени постижения
18 габаритен резервоар от неръждаема стомана за дълготрайност
Трайна количка с дръжка за навиване за лесна маневреност
Панти за танкове на рамката за лесно изпразване
Доставя се с пълен набор от инструменти (с изключение на
фиксираната дюза за FM200)
Лесно превключване между мокра и суха употреба
Twin motors give the airflow required for extreme industrial performance
18 gauge stainless steel tank for long lasting durability
Durable trolley with push handle for easy manoeuvrability
Tank hinges on frame for easy “tip and pour” emptying
Supplied with a full set of tools (excludes FM200 fixed floor nozzle)
Easy switch between wet and dry use.

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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OR-P100A Walk Behind Sweeper електрическа почистваща машина подходяща за
закрити помещения като зали, чакалня, болница, фабрика и др. Тя е оборудвана с
автоматична система за почистване, интелигентна конструкция и може да се
поддържа лесно.
Код: OR-P100A
OR-P100A Walk Behind Sweeper electric cleaner suitable for indoor use such as halls,
waiting room, hospital, factory and more. It is equipped with an automatic cleaning
system, intelligent construction and can be easily maintained.
Code: OR-P100A

Подопочистваща машина с двойна електрическа четка. Тя комбинира измиване и
сушене, особено за почистване на площи от керамични плочки, мрамор, епоксидна
смола и циментови подове, супермаркети, офиси, болници, хотели, терминални
сгради, платформи на метрото и др. Машината работа с батерии и се движи
гъвкаво.Системата за подаване на вода е инсталирана с електромагнитен клапан,
което ефективно предотвратява изтичането.
Код:OR-V6
Cleaning machine with double electric brush. It combines washing and drying, especially
for cleaning areas of ceramic tiles, marble, epoxy and cement floors, supermarkets, offices,
hospitals, hotels, terminal buildings, subway platforms and more. The machine operates with
batteries and moves flexibly. The water supply system is installed with an electromagnetic
valve, which effectively prevents leakage.
Code: OR-V6

Тя може да бъде инсталирана с един бутон, необходимо е само леко завъртане на
копчето. Почистващата машина е с колела, по-лесно се контролира посоката, дизайн
с двойна четка за лесно за почистване. Предназначена за почистване на листа, скали,
цигари, хартия и т.н.
Код: OR12
It can be installтed with one button, only a slight rotation of the knob is required. Cleaning
machine with wheels, easier direction control, dual brush design for easy cleaning. Designed
to clean sheets, scales, cigarettes, paper etc.
Code: OR12
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Floor cleaning automations and machines
Подопочистващи автомати и машини

Роботизираната прахосмукачка използва мощни двигатели, за да издърпа и наймалките дълбоко попаднали замърситеми от килимите, до които повечето ръчно
задвижвани търговски прахосмукачки не могат да достигнат.
Характеристиките и спецификациите включват:
- 360 градусови сензори позволяват напълно роботизирано почистване с вакуум със
странична четка гарантира, че килимите се почистват последователно до стената;
- 25,6 инча (65 см) Общият път за почистване осигурява 10,000 sqft / hr (929m2 / hr)
Скорост на почистване;
- Вакуумната торба с голям капацитет / двойни филтри е лесно достъпна и не изисква
промяна за стандартно 4-часово време на смяна;
- Двойна продължителност на работа - до 8 часа с допълнителен комплект за смяна на
батерията (1100059);
- Тиха работа 65dBa минимизира смущения във вашето съоръжение;
- Размери 50Lx43Hx34.5W (инчове) с тегло 607 фунта.
The robotic vacuum cleaner reacts with powerful motors to remove even the smallest parts
from the carpets, which are driven by commercially available vacuum cleaners, which
cannot reach them.
Features and specifications of this:
- 360-degree sensors, which can be used for vacuum cleaning with a side brush, should be
checked against the wall;
- 65.6 inches (65 cm) Total cleaning path 10,000 kW / h (929 m2 / h) Cleaning speed;
- The high capacity / double film vacuum bag is easily accessible and has not been
changed for a standard 4 hour change time;
- Dual production of work attractions - up to 8 hours with optional battery replacement kit
(1100059);
- 65dBa silent operation minimizes interference with your condition;
- Dimensions 50Lx43Hx34.5W (inches) weighing 607 pounds.

Автономният робот автоматизира процеса на почистване на пода, за да намали
разходите ви за труд, да повиши производителността ви и да достави чисти, сухи
подове. Tой сваля тежестта от почистване от вашия персонал освобождавайки ги да
се съсредоточат върху други задачи.
The autonomous robot automates the process of cleaning the floor to reduce your labor
costs, increase your productivity and deliver clean, dry floors. It removes the burden of
cleaning your staff by freeing them to focus on other tasks.
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Floor cleaning automations and machines
Подопочистващи автомати и машини

Специална машина за почистване на килими.
С пръскане под високо налягане почистващият препарат може да проникне в дъното
на килима с цел ефективно разтваряне на упоритите замърсявания и петна. Висока
ефективност и чистота, за да отговори на различните нужди на околната среда, като
супер пазари, фабрики и работилница.Три в едно килим екстрактор, предназначен
основно за почистване на килими, четки, почиства и изсушава килима едновременно.
Лесно е да се работи и да се изпълнява успешно за различни почистване.
Код: OR-HY31
Special carpet cleaning machine.
With a high pressure spray, the detergent can penetrate the bottom of the carpet to effectively dissolve stubborn dirt and stains. High efficiency and cleanliness to meet different
environmental needs, such as super markets, factories and workshop. It is easy to work and
perform successfully for various cleaning.
Code: OR-HY31

Мащина с роботизирано почистване чрез 28-инчов диск, който е проектиран за
превъзходно почистване и устойчивост, за да подобри консистенцията на почистване и
да намали разходите за почистване във вашето съоръжение.
Характеристиките и спецификациите включват:
- 360 градусови сензори позволяват напълно роботизирано автоматично почистване;
- 28 инча (71.1 см) Общ път за почистване от 2х 15 инчови подложки, осигурете 11 300 кв.
/ Ч. (1,050 м2 / час) Скорост на почистване;
- 32-инчов (81.3 см) самоцентриращ се стикер - с пластмасови крайни ролки и бърза
смяна, 4-ръбово, обратимо гумено ножче за гума;
- Системата за рециклиране на резервоари с 14 галона / 4-степенна система за
рециклиране използва 85% по-малко разтвор за вода и почистване за 8-часова смяна
и побира повечето екологични почистващи решения;
- Тиха работа <70 dBa минимизира смущения във вашето съоръжение;
- Размери 53Lx50Hx35W (инчове) с тегло 1038 фунта (Готов за употреба).
Robotic cleaning machine with a 28-inch disk designed for superior cleaning and durability
to improve cleaning consistency and reduce cleaning costs in your facility.
Features and specifications include:
- 360-degree sensors allow fully robotic automatic cleaning;
- 28 inches (71.1 cm) Total cleaning path of 2 x 15 inch pads, provide 11,300 sq / hr (1,050
m2 / hr) Cleaning speed;
- 32-inch (81.3 cm) self-centering sticker - with plastic end rollers and quick change, 4-edge,
reversible rubber tire knife;
- The 14-gallon / 4-stage tank recycling system uses 85% less water and cleaning solution for
an 8-hour shift and accommodates most eco-friendly cleaning solutions;
- Quiet operation <70 dBa minimizes interference with your equipment;
- Dimensions 53Lx50Hx35W (inches) weighing 1038 pounds (Ready to use).
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Floor cleaning automations and machines
Подопочистващи автомати и машини

Вакуум робот за почистване на въздуховоди, професионална четка за почистване на
прах.
Използвана индустрия:Електронна индустрия
Материал: Метал / намотка
Мощност (W): 350 w
Размери (L * W * H): 350 * 280 * 400 мм
Височина на почистване: 150 милиметра
Работно разстояние: ≤30m
Скорост на ходене: 0-12m / мин
Възможност за оценка: ≤30 °
Тегло: 12,16 кг
Цвят: Син
Vacuum robot for air duct cleaning, professional brush for dust cleaning.
Industry Used: Electronic Industry
Material: Metal / winding
Power (W): 350 w
Dimensions (L * W * H): 350 * 280 * 400mm
Cleaning height: 150 mm
Working distance: ≤30m
Walking speed: 0-12m / min
Rating: ≤30 °
Weight: 12.16 kg
Color blue

Листова смукателна машина
Това е засмукваща машина с бензинов двигател, може да се използва за събиране
на листа и дребен лек боклук в настилки, канавки, храсти и дори улуци. Машината е
снабдена с бензинов двигател на марката HONDA 160CC, самоходно,
самостоятелно задвижваната скорост се регулира, 240 литра торба за боклук с голям
капацитет и прикачен накрайник за вакуумна тръба с голям диаметър за лесно
почистване.
Код: OR-T80SY
Sheet suction machine
It is a gasoline-powered suction machine, it can be used to collect leaves and small trash in
pavements, ditches, shrubs and even gutters. The machine is fitted with a HONDA 160CC
gasoline engine, self-propelled, self-adjusting speed, a 240 liter high capacity garbage bag
and a large diameter vacuum tube attachment for easy cleaning.
Code: OR-T80SY
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Floor cleaning automations and machines
Подопочистващи автомати и машини

Миниатюрен мобилен робот изключително маневреен, проектиран да бъде лесно разгърнат за секунди и да работи
както във вертикални, така и в хоризонтални канали. Този робот е специализиран в професионални проверки,
четкане, покритие и дезинфекция в метални канални канали. Вградената камера с висока разделителна способност
и подвижни 360 ° въртящи се камери с пълна HD резолюция осигуряват най-ефективното решение за
професионален преглед на каналите.
Уникалната система за движение му позволява да почиства и инспектира метални канали вертикално. Той е
оборудван със свалящ се модул в горната си част, който съдържа допълнително осветление и персонализирания
държач за инструменти.
Този робот представлява най-значимият напредък в оборудването за почистване на канали, което се предлага в
търговската мрежа, благодарение на малкия си размер, стоманен кабел без петна, двуколесен задвижващ
механизъм и HD камери, което позволява на техниците да напускат безпроблемно всеки канал, и което ви отличава
от конкуренция, като гарантира, доволни клиенти всеки път, когато се използва.
Miniature mobile robot extremely maneuverable, designed to be easily deployed in seconds and to work in both vertical and
horizontal channels. This robot specializes in professional inspection, brushing, coating and disinfection in metal ducts. The
high definition built-in camera and 360 ° rotating cameras with full HD resolution provide the most effective solution for professional channel viewing.
Its unique movement system allows it to clean and inspect metal ducts vertically. It is equipped with a removable module at
the top that contains additional lighting and a custom tool holder.
This robot represents the most significant advancement in commercially available duct cleaning equipment thanks to its
small size, spotless steel cable, two-wheel drive and HD cameras, enabling technicians to leave any duct without difficulty,
and which sets you apart from the competition by ensuring satisfied customers every time it is used.
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Floor cleaning automations and machines
Подопочистващи автомати и машини

Почистващ робот за големи фасади на сгради. Той е първият търговски робот, който
се изкачва по вертикални повърхности, гарантира отлично почистване благодарение
на въртящите се четки, комбинирани с използването на деминерализирана вода.
Роботът със своята система за поддръжка може да бъде интегриран в почти всички
съществуващи звена за поддръжка на сгради.
Ако се строи нова сграда, почистването с робот трябва да се обмисли в ранната
фаза на планиране.
Роботите могат да се използват по различни начини: фиксирани към сграда или
преместващи се от един обект до друг.
Cleaning robot for large facades of buildings. It is the first commercial robot to climb vertical
surfaces, ensuring excellent cleaning thanks to rotating brushes combined with the use of
demineralized water.
The robot with its maintenance system can be integrated into almost all existing building
maintenance units.
If a new building is being built, cleaning with a robot must be considered in the early planning phase.
Robots can be used in different ways: fixed to a building or moving from one object to
another.

Робот за почистване на прозорци с вибрираща подложка, отстраняваща лесно
петната. Детектор за празнини и опасности. Автоматично връщане на робота към
началната точка след приключване и повторение на почистването на по-замърсените
зони.
- Два вида почистване: N-образно и Z-образно;
- Тегло 3.000 Кг.;
A window-cleaning robot with a vibrating pad that easily removes stains. Gap and Hazard
Detector. Automatic return of the robot to the starting point after finishing and repeated
cleaning of the more contaminated areas.
- Two types of cleaning: N-shaped and Z-shaped;
- Weight 3,000 kg;
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Floor cleaning automations and machines
Подопочистващи автомати и машини

Почистващ робот с контейнер и LED дисплей, за интелигентно регулиране на
засмукването, не почиства върху черни повърхности.
Тегло 4.000 Кг.
Филтър: HEPA
Капацитет на торбата/контейнера: 0.5 литра
Мотор: 24V,600mA
Време за почистване след зареждане: макс.до 90 мин.
Аксесоари: 1 бр:моп,четки,Hepa филтър
Цвят: Черен
Гаранция: 24 м.
Cleaning robot with container and LED display, for intelligent suction control, does not
clean on black surfaces.
Weight 4,000 kg.
Filter: HEPA
Bag / container capacity: 0.5 liters
Motor: 24V, 600mA
Clean-up time after loading: max. Up to 90 min.
Accessories: 1 pc: Mop, Brushes, Hepa Filter
Black color
Warranty: 24m.
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Прахосмукачка 900W
Филтър: HEPA
5 степенна система на филтриране
Капацитет на торбата/контейнера: 3 литра
Автоматично прибиране на кабела,
Аксесоари: Метални телескопични тръби
Тип: С контейнер
Цвят: Сребрист

Vacuum cleaner 900W
Filter: HEPA
5 stage filtration system
Bag / container capacity: 3 liters
Automatic cable retraction,
Accessories: Metal telescopic tubes
Type: With container
Color: Silver

Πрахосмукачкα 900W
Филтър: Хепа филтър
Капацитет на торбата/контейнера: 3 литра
Други: Автоматично прибиране на кабела,
5 степенна система на филтриране
Аксесоари: Метални телескопични тръби
Цвят: Сив

Vacuum cleaner α 900W
Filter: HEPA filter
Bag / container capacity: 3 liters
Others: Automatic cable retraction,
5 stage filtration system
Accessories: Metal telescopic tubes
Color: Silver
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Floor cleaning automations and machines
Подопочистващи автомати и машини

Моп за почистване и полиране с пара.
Две микрофибърни подложки, с възможност за пране и многократна употреба.
Вибрираща основа, осигуряваща пълноценно почистване на всякакви повърхости.
Други: Максимална мощност 35W,
Време за зареждане: 3 часа,
Време за работа: 55 минути,
Литиева батерия: 11.1 V, 2000mAh,
Вместимост / обем: 230 ml.
Pops for cleaning and polishing steam.
Two microfibre pads, with the possibility of dusting and multiple use. Vibrate the foundation,
ensuring full coverage of any stresses.
Others: Maximum power 35W,
Refrigeration time: 3 hours,
Working time: 55 minutes,
Battery: 11.1 V, 2000mAh,
Availability / volume: 230 ml.

Машината за почистване от ново поколение с 360 градусово управление; Тя е
изработена от устойчива пластмаса и неръждаема стомана. Подходяща за дърво,
пластмаса, мрамор, подова настилка. Тя комбинира метла и кофа за боклук в едно
чрез двете кръгли въртящи се четки. Дължината на држката може да се регулира в три
степени.
New generation 360-degree cleaning machine; It is made of durable plastic and stainless
steel. Suitable for wood, plastic, marble, flooring. She combines a broom and a garbage
can into one with two round rotating brushes. The length of the handle can be adjusted in
three degrees.

Акумулаторен чистач
Безжичен дизайн елиминиращи кабели и проводници.
Нова, по-мощна батерия, която издържа по-дълго!
Достига трудно достъпни места.
Сваляща се мръсна тава за многократна употреба за бързо изхвърляне.
Мощен-7.2V, 700mA.
Безконтактна тава за лесно изчистване на мръсотия и боклук.
Предназначен за килими, дърво, плочки, стълби и други.
Battery cleaner
Wireless design eliminates cables and wires.
A new, more powerful battery that lasts longer!
Reaches hard to reach places.
Removable dirt tray for quick disposal.
Powerful-7.2V, 700mA.
Contactless tray for easy cleaning of dirt and debris.
Designed for carpets, wood, tiles, stairs and more.
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Carpet and upholstery maintenance
Поддръжка на мокети, килими и тапицерии

Exclusive authorized partner
Ексклузивен оторизиран партньор

Машина за почистване на килими и твърди подови покрития PRO 35. Тя е с корпус
от неръждаема стомана и компактен дизайн. Области на приложение - отстраняване
Bulk отпадъци, четка за под, химическо чистене, влажно почистване.
Machine for cleaning carpets and hard floor coverings PRO 35. It has a stainless steel body
and compact design. Areas of application - Bulk waste disposal, floor brush, dry cleaning,
wet cleaning.
Мотор W | Motor W- 600
Четки въртене | Brush rotations U/pM - 483;
Ниво на шума при 0,5 м| Noiselevel at 0,5 m - 57,8 dB
Тегло кг.| Weight kg - 21,3
Дължина см. | Length cm - 40,5
Широчина см. | width cm - 28,5
Височина без / с дръжка в см.|Height without/with handle cm - 23/117
Дължина на кабела | Cabel length 230 V/110V - 10m/ 15m
Капацитет на замърсената вода|Dirt water capacity l. - 2,8
Почистващ килим | Cleaning capacity carpet - до/ bis 100 m²

Машината CRB има система за разпръскване SPRAYER, с която може да се достигне
до най - надосъпните места, тя придава максиманлна гъвкавост и значително
скъсяване на работното време. SPRAYER е специално разработен за процеса на
химическо чистене при капсулиране.
The CRB has a SPRAYER spreader system that can reach the most accessible locations,
giving maximum flexibility and significantly shortening working hours. SPRAYER is specifically
designed for the dry cleaning process of encapsulation.
Системата за микрокапсулация придава на меката мебел нова свежест и чистота.
Подходяща за мека мебел с калъфи от всякакъв тип (текстилни, гладки и груби кожени
калъфи), премахва замърсяванията, петна и миризми, освежава цветовете за
оптимална хигиена и външен вид.
F 1 средство за отстраняване на петна 0,5 l;
PS1 концентрат за сух шампоан 1 л;
HSB четка за шампоан за ръце;
HT1 хавлиена кърпа;
RB 100 ротационна четка;
Резервоар за пръскане под налягане PS50 5 л с 4 м спирален маркуч.
The microencapsulation system gives the upholstered furniture new freshness and purity.
Suitable for upholstered furniture with covers of all types (textile, smooth and rough leather
covers), removes dirt, stains and odors, refreshes colors for optimal hygiene and appearance.
F 1 0.5 l stain remover;
PS1 concentrate for dry shampoo 1 liter;
HSB Hand Shampoo Brush;
HT1 towel;
RB 100 rotary brush;
PS50 5 l pressure spray tank with 4 m spiral hose.
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Escalators, trawlers and lifts
Ескалатори, травелатори и асансьори

Exclusive authorized partner
Ексклузивен оторизиран партньор

Oписание | Description
Работна ширина | Working width
Въздушно течение | Airflow (Max)
Височина на стъпалото | Step Height
Сила на налягане | Water Lift
Захранване | Power Supply
Честота | Frequency
Обща мощност | Total Power
Номиналност | Nominal
Мотор на четката | Brush Motor
Вакуумен мотор | Vacuum Motor
Повдигащо устройство | Lifting Device
Помпи | Pumps
Ленти на четката | Brush Strips
Скорост | Speed
Сила на звука | Sound Level
Резервоар за разтвори | Solution Tank
Резервоар за регенерация |
Recovery Tank
Размери | Dimensions
Дължина на кабела | Cable Length
Клас на защита | Protection Class
Тегло на машината (нето) |
Machine Weight (net)
Working Weight
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Мярка | Measurement
cm
m 3/h
cm
Mbar
V
Hz
kW
Power
W
W
W
W
Qty
Rpm
dp(A)
L
L

Количество |Amount
52
162
18.5-23
300
230v / 110v
50
2.29
1
750
1,500
2 x 250
40
6
35
72
15
15

cm
m
I/II/III
Kg

135x53.6x125
30
I
155

Kg

170
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escalator

cleaning

tools

Удължаваща се дръжка за
използване със системата
за
почистване
на
ескалатора на Tread Teq.
Поставя се на главата на
протектора Teq.
Тегло: 0.7 kg
Размер: 73 cm
Код: 441701

Система за инструменти
230 мм (9 инча)
Главно устройство (държач
за подложки Riser-TEQ)
0,6 кг
Размер: 26x11x8 cm
Код: 960310
Tool System 230 mm (9 inch)
Head Unit (Pad Holder for
Riser-TEQ)
Weight: 0.6 kg
Size: 26x11x8 cm
Code: 960310

Главно устройство на системата Tead Teq в комплект с
вана за насищане. Прикрепя се към почистващата
подложка за под за бързо почистване. Предлагат се
главни устройства в различни ширини в зависимост от
това колко е широк ескалаторът ви.
Тегло: 5.75 kg
Размер: 96x23x16 cm
Код: 960310
Tead Teq main unit complete with saturation bath. Attaches to the cleaning mat for quick cleaning. Suggest that you
have head units in different widths than how wide your
escalator is.
Weight: 5.75 kg
Size: 96x23x16 cm
Code: 960310
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Extendable handle for use
with the Tread Teq escalator
cleaning system. Mounts on
Teq tread head.
Weight: 0.7 kg
Size: 73 cm
Code: 441701

Подложка за почистване. Тези подложки за почистване
са направени от гъба с висока плътност, която
осигурява по-голям натиск върху повърхностите за
по-дълбоко почистване. Гребените на подложките се
вписват перфектно между ескалаторните ивици,
благодарение на заострената форма и заоблените
връхчета. Всяка подложка за почистване може също
да се изплакне и да се използва повторно за
постоянно почистване.
Модел: W-800 mm ;
Тегло: 2.3 kg ;
Размер: 83x24x24 cm;
Код:HS: 960390
Cleaning pad. These cleaning pads are made of a high
density sponge that provides more pressure on the surfaces for deeper cleaning. The padding combs fit perfectly
between the escalator strips thanks to the tapered shape
and the rounded tips. Each cleaning pad can also be
rinsed and reused for permanent cleaning.
Model: W-800 mm;
Weight: 2.3 kg;
Size: 83x24x24 cm;
HS Code: 960390
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Charging stations and accessories
Зарядни станции и аксесоари

Charging station and accsesoires
Зарядни станции и аксесоари

Зарядната станция е подходяща за вътрешен и външен монтаж на паркинги, в гаражи,
на обществени места и др. Оборудвана е с два Тип 2 контакта и автоматизирана
защитна система. Моделът включва уникален 12.3″ екран с висока резолюция, на който
освен информацията за зареждане могат да се изобразяват снимки, рекламни
материали и видео клипове. Лесна за самостоятелно сглобяване модулна стойка.
Зареждане с до 2 х 22 кВт;
RFID и QR код идентификация;
Връзка с мобилно приложение и сървър;
Оперативен статус в реално време;
LED графики;
Електрически контакт: Тип 2 (IEC 62196-2) Mode 3;
Входяща мощност:
3-фазна 400V/AC до 16А;
3-фазна 400 V/AC до 32A;
Изходяща мощност:
3-фазна 400V/AC до 2 х 16A (2 х 11 кВт);
3-фазна 400 V/AC до 2 х 32A (2 х 22 кВт);
Електромер: Цифров;
Солиден алуминиев корпус;
Стойка - Правоъгълен профил 12х6 см.
The charging station is suitable for indoor and outdoor installation of parking lots, garages,
public places and more. It is equipped with two Type 2 contacts and an automated protection system. The model includes a unique 12.3 висока high-resolution screen that, in addition
to loading information, can display photos, advertising materials and video clips. Easy to
assemble modular stand.
Charging up to 2 x 22 kW;
RFID and QR code identification;
Connection to a mobile application and server;
Real-time operational status;
LED graphics;
Electrical contact: Type 2 (IEC 62196-2) Mode 3;
Power input:
3-phase 400V / AC to 16A;
3-phase 400 V / AC to 32A;
Output power:
3-phase 400V / AC up to 2 x 16A (2 x 11 kW);
3-phase 400 V / AC up to 2 x 32A (2 x 22 kW);
Meter: Digital;
Sturdy aluminum body;
Stand - Rectangular profile 12x6 cm.
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Charging station and accsesoires
Зарядни станции и аксесоари

Зарядната станция има семпъл дизайн и е лесен за интегриране в различна среда и
това прави АЯ подходяща за вътрешен и външен монтаж на паркинги, в гаражи, на
обществени места и др. Станцията е оборудвана е с Тип 2 контакт и автоматизирана
защитна система. Лесна за самостоятелно сглобяване модулна стойка.
Зареждане с до 22 кВт (трифазно);
LED индикация;
Електрически контакт: Тип 2 (IEC 62196-2);
Присъединяване - Монофазно и трифазно захранване;
Изходяща мощност:
Монофазна 230V/AC до 32 A (7.4 кВт);
Трифазна 400 V/AC до 32 A (22 кВт);
Стойка - Правоъгълен профил 12х6 см.
The charging station has a simple design and is easy to integrate in different environments,
making the AY suitable for indoor and outdoor installation in parking lots, garages, public
places and more. The station is equipped with a Type 2 contact and an automated protection system. Easy to assemble modular stand.
Charging up to 22 kW (three phase);
LED indication;
Electrical contact: Type 2 (IEC 62196-2);
Joining- Single-phase and three-phase power supply;
Output power:
Single phase 230V / AC up to 32 A (7.4 kW);
Three-phase 400 V / AC up to 32 A (22 kW);
Stand - Rectangular profile 12x6 cm.
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Зарядна станция Слим е подходяща за вътрешен и външен монтаж на паркинги, в
гаражи, на обществени места и др. Оборудвана е с Тип 2 контакт и автоматизирана
защитна система. Смарт моделът включва уникален 12.3″ екран с висока резолюция,
на който освен информацията за зареждане могат да се изобразяват снимки,
рекламни материали и видео клипове. Лесна за самостоятелно сглобяване модулна
стойка.
Зареждане с до 22 кВт;
RFID и QR код идентификация (опция смарт модел);
Връзка с мобилно приложение и сървър (опция смарт модел);
Оперативен статус в реално време (опция смарт модел);
Електрически контакт: Тип 2 (IEC 62196-2) Mode 3;
Входяща мощност:
1-фазна 230V/AC до 32A;
3-фазна 400 V/AC до 32A;
Изходяща мощност:
1-фазна 230V/AC до 32A (7.4 кВт);
3-фазна 400 V/AC до 32A (22 кВт);
Електромер: Цифров;
Солиден алуминиев корпус.
Slim charging station is suitable for indoor and outdoor installation of parking lots, garages,
public areas and more. It is equipped with a Type 2 contact and an automated protection
system. The smart model includes a unique 12.3 висока high-resolution screen that, in addition to loading information, can display photos, advertising materials and video clips. The
stand is sold separately.
Charging up to 22 kW
RFID and QR code identification (smart model option);
Connection to mobile application and server (smart model option);
Real-time operational status (smart model option);
Electrical contact: Type 2 (IEC 62196-2) Mode 3;
Power input:
1-phase 230V / AC to 32A;
3-phase 400 V / AC to 32A;
Output power:
1-phase 230V / AC up to 32A (7.4 kW);
3-phase 400 V / AC to 32A (22 kW);
Meter: Digital;
Sturdy aluminum body.
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Тя позволява зареждане с мощност до 50 кВт от единия DC кабел (CCS или CHAdeMO).
Възможно е паралелно зареждане от DC и AC кабел, подходяща за вътрешен и
външен монтаж на паркинги, на обществени места и др. Може да се оборудва с CCS
и CHAdeMO кабели, както и с Тип 2 контакт за АС зареждане с мощност до 43 кВт.
Предлага смарт функционалност със 7″ интерактивен екран с информацията за
зареждане и лого.
Характеристики:
Зареждане с 50 кВт DC и 43 кВт АС
Подов монтаж
Възможност за RFID и QR код идентификация
Възможност за връзка със сървър и мобилно приложение
Оперативен статус в реално време (LED индикация) - LED графики
Електрически контакт- Тип 2 (IEC 62196-2) Mode 3
Изходяща мощност
DC 500V 50 кВт
AC 1-фазна 230V/AC 32A (7.4 кВт)
AC 3-фазна 400 V/AC 63A (43 кВт)
Безопасност
Диференциално токова защита
Максималнотокова защита
Заключване на зарядния контакт и щепсели
Защита - Солиден метален праховобоядисан корпус IP54
Работна температура -20 °C до +60 °C
Произвежда се с корпус от прахово боядисана поцинкована стомана в бял свят.
It allows charging up to 50 kW from a single DC cable (CCS or CHAdeMO). Parallel
charging from DC and AC cable is possible, suitable for indoor and outdoor installation of
parking lots, public areas and more. It can be equipped with CCS and CHAdeMO cables
as well as Type 2 AC charging sockets up to 43 kW. It offers smart functionality with a 7 ″
interactive screen with loading and logo information.
Features:
Charging with 50 kW DC and 43 kW AC
Floor installation
Possibility for RFID and QR code identification
Ability to connect to server and mobile application
Real-time operational status (LED indication) - LED graphics
Electrical contact - Type 2 (IEC 62196-2) Mode 3
Output power
DC 500V 50 kW
AC 1-phase 230V / AC 32A (7.4 kW)
AC 3-phase 400 V / AC 63A (43 kW)
Safety
Differential current protection
Maximum current protection
Lock the charger socket and plugs
Protection - Solid metal powder coated IP54 housing
Operating temperature -20 ° C to +60 ° C
It is made with powder coated galvanized steel in white light.
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Кабел за зареждане на
електромобили с Тип 2 и
Тип 1 щепсели.
Монофазен, дължина 5
метра, осигурява
зареждане с до 7.4 кВт
(32А). Подходящ за:
Chevrolet Volt, Bolt;
Citroen C-ZERO
KIA Soul EV
Mitsubishi i-MiEV
Nissan LEAF 1 2011-2017
Opel Ampera, Ampera-e;
Peugeot iON
Charging cable for electric
vehicles with Type 2 and Type 1
plugs.
Single-phase, 5 meters in
length, provides charging with
up to 7.4 kW (32A). Suitable for:
Chevrolet Volt, Bolt;
Citroen C-ZERO
KIA Soul EV
Mitsubishi i-MiEV
Nissan LEAF 1 2011-2017
Opel Ampera, Ampera;
Peugeot iON

Кабел за зареждане на
електромобили с Тип 2
щепсели.Трифазен, дължина 5
метра, осигурява зареждане с
до 22 кВт (32А).
BMW i3
Hyundai IONIQ
Nissan LEAF 2 2018
Renault ZOE, Kangoo ZE
Smart ED
Tesla Model S, X
Volkswagen e-Golf, e-Up!
Charging cable for electric
vehicles with Type 2 plugs.
BMW i3
Hyundai IONIQ
Nissan LEAF 2 2018
Renault ZOE, Kangoo ZE
Smart ED
Tesla Model S, X
Volkswagen e-Golf, e-Up!

Комплект от знаци и инструкция за зареждане, подходящи за монтиране на метален
стълб с Ф48.
Знака е подходящ за указване на места за зареждане на електромобили с
комбиниран надпис на български и английски език.
Табелата с инструкции указва начина на зареждане на електромобили на зарядните
станции. Табелите са поцинковани и подходящи за монтаж на открито.
Character set and charging instructions suitable for mounting on a metal pole with Ф48.
The sign is suitable for indicating places for charging electric vehicles with combined
inscription in Bulgarian and English.
The instruction plate indicates how to charge electric vehicles at charging stations. The
signs are galvanized and suitable for outdoor installation.
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Серията IDT Wallmount включва прецизни технологии за пръстови отпечатъци в
ергономични компютърни периферни устройства, които осигуряват несравнима
производителност, надеждност и удобство както за логическия, така и за физическия
свят на достъп. Единственият многомодулен терминал за физически контрол на
достъпа на пазара, интегриращ най-новата технология за биометрична проверка на
автентичността -(MSI) четец на пръсти, опционално разпознаване на лица, смарт
карти, шифрована клавиатура и аудио.
The IDT Wallmount Series incorporates precision fingerprint technologies in ergonomic computer peripherals that deliver unmatched performance, reliability and convenience for
both the logical and physical access worlds. The only multimodal physical access control
terminal on the market integrating the latest biometric authentication technology - (MSI)
finger reader, optional face recognition, smart cards, encrypted keyboard and audio.

IDT Onyx Използва най-добрата мултиспектрална образна технология (MSI) пръстови
отпечатъци. IDT Onyx гарантира идентификация при най-суровите условия, оперативна
съвместимост и лекота на използване. Той съдържа вътрешна криптирана база данни
(SQLite) с потребителски данни и привилегии, групи, зони и други, осигуряващи работа
на самостоятелна основа, мрежова среда и същевременно интегрирана в решения
на трети страни.
IDT Onyx Uses the best multispectral imaging (MSI) fingerprinting technology.
IDT Onyx guarantees the harshest identification, interoperability and ease of use. It contains
an internal encrypted database (SQLite) with user data and privileges, groups, zones and
more, providing work on a standalone basis, networked environment, and at the same time
integrated into third-party solutions.

Новият четец на пръстови отпечатъци Fingkey Hamster III е устройство за разпознаване
на пръстови отпечатъци с усъвършенствана система за откриване на пръстови
отпечатъци (LFD) за приложения с висока степен на сигурност. Този четец за пръстови
отпечатъци се предлага с нов дизайн, нова иновация в системата за откриване на сухи
пръсти и откриване на фалшиви пръсти.
The new Fingkey Hamster III fingerprint reader is a fingerprint recognition device with
advanced fingerprint detection (LFD) system for high security applications. This fingerprint
reader comes with a new design, a new innovation in the dry finger detection and false
finger detection system.
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Системата за контрол на достъпа се приема за най-усъвършенстваният алгоритъм за
разпознаване на пръстови отпечатъци. Тя е подходяща за офис, хотел, училище.
Режим на идентификация: Отпечатък, лична карта, парола
Размер на екрана: 81.28мм
Време за идентификация: 1 сканиране / сек
Капацитет на пръстови отпечатъци: 1000
The access control system is considered to be the most sophisticated fingerprint recognition
algorithm. It is suitable for office, hotel, school.
Identity mode: Fingerprint, ID, password
Screen size: 81.28mm
Identification time: 1 scan / sec
Fingerprint capacity: 1000

Устройството реализара контрол на достъпа чрез радиочестотна карта, пръстов
отпечатък, парола. Възможността за комбинацията за отваряне на вратата повишава
Вашата сигурност. Външният вид е гениален, елегантен и леснен за употреба.
Стандартният метод за комуникация: USB, TCP / IP, Wifi. Функция за изтегляне / качване
на U-диск, вграден идентификатор, IC, четец на RF карти.
The device realizes access control through a radio frequency card, fingerprint, password.
The possibility of a door-opening combination increases your security. The look is brilliant,
elegant and easy to use. The standard method of communication: USB, TCP / IP, Wifi. U-disk
download / upload function, built-in identifier, IC, RF card reader.

Устройството за контрол на достъпа използва съвременни алгоритми, за осигуряване
на висока способност за записване и най-високо класираната идентификация на
пазара. То идентифицира лица, пароли, пръстови отпечатъци. ила, офис, хотел,
училище, апартамент, дом
Размер на екрана (mm) 71.12
Време за идентификация 1 сканиране / сек
Капацитет на пръстови отпечатъци 1000
The access control device utilizes state-of-the-art algorithms to provide high recording
capability and the highest ranked market identification. It identifies faces, passwords, fingerprints. silt, office, hotel, school, apartment, home
Screen Size (mm) 71.12
Identification time 1 scan / sec
Fingerprint Capacity 1000
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Inside WBLS е безжично биометрично устройство за контрол на достъпа. Той осигурява
бърз и лесен достъп на потребителите до различни стаи чрез идентификация на
пръстови отпечатъци. Inside WBLS е проектиран за интегриран монтаж и чрез реле
позволяващо управление на електронни брави, автоматични врати, паркинг бариери,
турникети и други.
Устройството може да управлява електрически заключващи механизми, използвайки
своя интегриран суич и може да използва безжична комуникация с останалите
мрежови устройства. Може да работи ONLINE и OFFLINE.
Inside® WBLS има ниска консумация - устройството ще остане в режим на готовност и
сензорът ще се активира, когато се приближите до него.
Inside WBLS is a wireless biometric access control device. It provides users with quick and
easy access to different rooms by fingerprint identification. Inside WBLS is designed for
integrated mounting and with a relay allowing control of electronic locks, automatic doors,
parking barriers, turnstiles and more.
The device can control electrical locking mechanisms using its integrated switch and can
use wireless communication with other network devices. ONLINE and OFFLINE can work.
Inside® WBLS has low power consumption - the device will remain in standby mode and the
sensor will activate when you approach it.

Lockly Secure Pro Deadbolt Lock предоставя достъп до вашия дом с изключително
усъвършенстван сензор за пръстови отпечатъци. Съхранява до 99 пръстови отпечатъка
и се удостоверява след по-малко от 0,5 секунди за отключване. С допълнителен
Secure Link Wi-Fi хъб можете да наблюдавате вратата си на живо.
Lockly Secure Pro Deadbolt Lock grants access to your home with an exceptionally
advanced fingerprint sensor. Stores up to 99 fingerprints and authenticates in less than
0.5secs to unlock. With additional Secure Link Wi-Fi Hub you can monitor your door live.

Dual Iris Scanner е компактно USB биометрично устройство, използвано за улавяне и
разпознаване на ириса. То сканира двете очи едновременно и има специализиран,
вграден процесор за изображения поддържащ много висока скорост и
едновременно снимане. Отговаря на индустриалните стандарти за качество на
изображението, както е посочено в ISO / IEC 19794-6.
Dual Iris Scanner is a compact USB biometric device used to capture and recognize the iris.
It scans both eyes at once and has a dedicated, integrated image processor that supports
very high speed and simultaneous shooting. Meets industry standard for image quality as
specified in ISO / IEC 19794-6.
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Система за контрол на достъпа, подходяща за вила, офис, хотел, училище и
апартамент. Идентификационен режим с парола и режим на удостоверяване 1: N,
1: 1
- Капацитет на потребителя на картата 1000;
- Работно напрежение (V) 12;
- Нетно тегло (кг) 0,5;
- Модел B02-10 Key TK4100.
Access control system suitable for villa, office, hotel, school and apartment. Password
authentication mode and 1: N, 1: 1 authentication mode
- Card user capacity of 1000;
- Operating voltage (V) 12;
- Net weight (kg) 0.5;
- Model B02-10 Key TK4100.

Системата за контрол на достъпа може да предложи най-високо ниво на сигурност
както за частни, така и за търговски помещения. Тя се използва за предотвратяване на
неоторизирани влизания в ограничени зони. Система за контрол на достъпа може да
бъде от полза за съоръжения с множество входни точки. Системите за контрол на
достъпа могат да се предлагат на различни хардуерни платформи.
The access control system can offer the highest level of security for both private and commercial premises. It is used to prevent unauthorized entry into restricted areas. An access
control system can be useful for facilities with multiple entry points. Access control systems
can be available on different hardware platforms.

IDT Octopus
Ултра бърз многомодулен контролер на достъпа. Той поддържа разпечатване на
пръсти, разпознаване на образа/ лица, на дланите, смарт карти и други. Този
интелигентен контролер може да работи като защитен вход / изход за контролер с две
врати, включително терминали на трети страни.
IDT Octopus
Ultra fast multi-module access controller. It supports fingerprinting, face / face recognition,
palms, smart cards and more. This intelligent controller can act as a security input / output
for a two-door controller, including third-party terminals.
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Конфигурациите на виртуалния гард могат да бъдат изградени според конкретна
нужда или дизайн, вариращи в много форми. Той има функция за разпознаване на
лица, контрол на достъпа, двупосочен SIP домофон и предаване на живо от
вградената 5MP вътрешна камера може да се комбинира, за да персонализирате
вашите изисквания за сигурност, без да компрометира вашата безопасност.
Видео, аудио и биометрия се комбинират за проследяване, регистриране и контрол
на посетители, като същевременно позволяват на жителите и регистрирани превозни
средства да имат достъп до имота свободно с или без баркодове.
Virtual Guard configurations can be tailored to a specific need or design, varying in many
forms. It has facial recognition, access control, two-way SIP intercom and live transmission
from the built-in 5MP internal camera can be combined to customize your security requirements without compromising your security.
Video, audio and biometrics are combined to track, register and control visitors while allowing residents and registered vehicles to access the property freely with or without barcodes.
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Отключете вратата си чрез приложението Ultraloq на вашия смартфон. Достъп може
да е и с пръстов отпечатък с едно докосване, което го прави подходящ за деца и
възрастни, които не използват смартфон. Захранва се от 2 комплекта по 2 АА
батерии отделно, които могат да се заменят с нови в случай на изчерпване. Устойчив
корпус от цинкова сплав изградена както за външни, така и за вътрешни врати.
- Bluetooth интелигентна свързаност;
- Двойна батерийна система;
- Само 5 винта;
- Устойчив на атмосферни влияния;
- Три състояния на заключване;
- Трицветен LED индикатор.
Unlock your door with the Ultraloq app on your smartphone. One-touch fingerprinting can
also be accessed, making it suitable for children and adults who do not use a smartphone.
It is powered by 2 sets of 2 AA batteries separately, which can be replaced with new ones in
case of exhaustion. Sturdy zinc alloy housing for both exterior and interior doors.
Bluetooth smart connectivity;
Dual battery system;
Only 5 screws;
Resistant to weathering;
Three lock states;
Tri-color LED indicator.

Olock е иновативно безжично биометрично устройство за контрол на достъпа. Той
осигурява бърз и лесен достъп на потребителите до различни стаи чрез точно
идентифициране на пръстов отпечатък, без да са необходими ключове, магнитни
карти, пароли и т.н., които могат да бъдат откраднати, изгубени, счупени или
забравени. Olock е свързан към контролния софтуер за управление и други мрежови
устройства. Тази свързаност опростява инсталациите, като се възползва от общите
изчислителни ресурси и улеснява инсталирането на продукта, без да е необходимо
строителни работи или окабеляване.
Olock is an innovative wireless biometric access control device. It provides users with quick
and easy access to different rooms by accurately identifying a fingerprint without the need
for keys, magnetic cards, passwords, etc. that can be stolen, lost, broken or forgotten.
Olock is connected to the management control software and other network devices. This
connectivity simplifies installations by taking advantage of shared computing resources and
facilitates product installation without the need for construction or wiring.
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Електронното заключване е високо ниво на сигурност, а също така е стилно
допълнение към интериора на хотела или офиса.
Работи с шифровани карти и има възможност за аварийно отключване чрез
механичен ключ. Заключването може да се управлява в един от следните два режима:
Самостоятелен режим: капацитет на паметта - до 200 карти; управление на
основната карта - добавяне или изтриване на карти; изтриване на конкретен номер на
картата или всички наведнъж; карти със специални функции;
Хотелски режим: управление със специален софтуер и четец за рецепцията;
програмиране на карти с едно щракване; карти за гости със специални цели;
упълномощаване на потребители с различен достъп права и др.
The electronic lock is a high level of security and is also a stylish addition to the interior of the
hotel or office. It works with encrypted cards and has the possibility of emergency unlocking
with a mechanical key. The lock can be operated in one of the following two modes:
Stand-alone mode: memory capacity - up to 200 cards; main map management - add or
delete maps; deleting a specific card number or all at once; special function cards;
Hotel mode: Special software management and reception desk reader;
one-click card programming; special purpose guest cards;
empowering users with different access rights and more.
Електронното заключване с конструкцията на петцилиндров заключващ механизъм
според американски стандарт. Той осигурява високо ниво на сигурност.
Захранването е 4 psc батерии AA, които осигуряват дълъг експлоатационен живот.
Спецификации:
Два режима на работа: самостоятелен режим или хотелски режим
Вграден часовник;
Алармена функция, когато вратата не е затворена добре;
LED индикация за заключена врата отвътре;
Функция за аварийно отключване със специална карта или механичен ключ;
Вградена памет за 992 събития
функция „Блокиране на изгубена карта“ - чрез софтуера;
Алармена функция за слаби батерии - след първата сигнализация може да отключи
вратата около 100 пъти
Electronic locking with the construction of a five-cylinder locking mechanism according to
the American standard. It provides a high level of security. Power is 4 psc AA batteries that
provide long life.
Specifications:
Two modes of operation: stand-alone or hotel mode
Built-in clock;
Alarm function when the door is not closed properly;
LED indication for locked door inside;
Emergency unlock function with special card or mechanical key;
Built-in memory for 992 events
function "Blocking a lost card" - through the software;
Low battery alarm function - after the first alarm, it can unlock the door about 100 times
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Lux Mortise Lock е перфектната и най-сигурна брава за семейства, живеещи в
градския град и луксозни апартаменти. С елегантния си дизайн ще влезете в дома си
със стил. Проектиран с достъп 5 в 1: 3D пръстов отпечатък, смарт карта, смартфон
Bluetooth приложение, патентована цифрова клавиатура или с резервен механичен
ключ.
Lux Mortise Lock is the perfect and most secure lock for city dwellers and luxury apartments.
With its elegant design you will enter your home in style. Designed with 5 in 1 access: 3D
fingerprint, smart card, smartphone Bluetooth application, patented numeric keypad or
with a spare mechanical key.

Система за заключване с вградено електрческо управление с бърз и лесен достъп чрез
идентифициране на пръстов отпечатък или парола. Тя е подходяща за дом, офис и хотел.
Бравата има вградена памет за 992 събития, включително отключване с механичен
ключ.
Най- важната информацията може да бъде изтеглена за секунди с помощта на
специална карта за данни и след това може да бъде анализирана чрез софтуера.
Built-in electronic locking system with quick and easy access by identifying a fingerprint or
password. It is suitable for home, office and hotel. The lock has built-in memory for 992
events, including unlocking with a mechanical key.
The most important information can be downloaded in seconds using a dedicated data
card and can then be analyzed using the software.

Катинара е изработен от цинкова сплав и неръждаема стомана. Батерията може да
се използва повече от 1000 пъти има една година живот и може да се сменя.
- Водоустойчив и устойчив на ръжда дизайн;
- Начин на отключване: клавиатура с парола, мобилно приложение;
- Температура на работа: от -20 ° C до 60 ° C;
- Поддържана версия: Android 4.0 / ISO7.0.
The padlock is made of zinc alloy and stainless steel. The battery can be used more than
1000 times has a one year life and can be replaced.
- Waterproof and rust resistant design;
- Unlocking method: password keypad, mobile application;
- Operating temperature: -20 ° C to 60 ° C;
- Supported version: Android 4.0 / ISO7.0.
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Заключване или отключване с U-tec приложение както за iPhone, така и за Android.
Ultraloq U-Bolt отключва вратата за вас, когато пристигнете на вратата си със
смартфона си в джоба. Просто разклатете телефона си, за да отключите вратата си.
Няма нужда да отваряте U-tec приложение или да събуждате екрана на вашия
смартфон. Ultraloq U-Bolt може да се заключва автоматично към допълнителна
сигурност и удобство. Клавиатура против надникване. Технологията на клавиатурата
против надничане гарантира, че непознатите не могат да откраднат паролата ви, като
ви гледат наблизо, когато въведете паролата.
Lock or unlock with U-tec app for both iPhone and Android.
The Ultraloq U-Bolt unlocks the door for you when you arrive at your door with your smartphone in your pocket. Just shake your phone to unlock your door. No need to open U-tec
application or wake up your smartphone screen. The Ultraloq U-Bolt can be locked automatically for added security and convenience. Anti-Spy Keyboard. Keyboard anti-aliasing
technology ensures that strangers cannot steal your password by looking closely at you
when you enter your password.

Sesame превръща смартфона ви в ключ за вашия дом!
Заключете и отключете вратата си с приложението Сусам и се насладете на новия си
живот без ключове. Отключването е възможно с приложение от вашия смартфон.
Автоматично отключва вратата, когато се приближите и автоматично заключва когато се
отдалечите.
Sesame Turns Your Smartphone Into Your Home!
Lock and unlock your door with the Sesame App and enjoy your new life without the keys.
Unlocking is possible with an application from your smartphone. It automatically unlocks the
door when you approach and automatically locks when you step away.

Безжичен ключ GateKeeper Halberd, базиран на технологията Bluetooth 4.0. Клиентско
приложение, поддържано в Win 7, 8.1, 10 и Mac OS X 10.13+
GateKeeper Halberd wireless key based on Bluetooth 4.0 technology. Client application supported on Win 7, 8.1, 10, and Mac OS X 10.13+
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Комплект с 2 камери HD висококачествени видеоклипове с широкоъгълен изглед 160
двупосочно аудио.
Говорете и слушайте своите посетители с пълно дуплексно аудио, чрез приложение
с облачен запис.Достъп до всички видеоклипове в рамките на последните 30 дни от
вашия телефон, включително пропуснати дейности.
Set with 2 camerаs HD high quality wide-angle videos 160 two-way audio.
Speak and listen to your visitors with full duplex audio through a cloud recording app.
Access all videos within the last 30 days from your phone, including missed activities.

Оборудвана интелигентна видеокамера с размери: 5.4 x1.7 x 1
Ъгъл на видимост: 160º Широк ъгъл
Устойчивост на времето: 0ºF ~ 122ºF
Компресия на видео: H.264
Разделителна способност: Full HD 1080p (1920x1080)
Поддържа телефон и таблет
Equipped Smart Video Camera with dimensions: 5.4 x1.7 x 1 in
Viewing Angle: 160º Wide Angle
Weather Resistant: 0ºF ~ 122ºF
Video Compression: H.264
Resolution: Full HD 1080p (1920x1080)
Supports phone and tablet

Аналогова камера с висока резолюция S31AHD и висока разделителна способност
720P, която може да се свърже към съществуващата ви видео система.
Пълнометалният дизайн, устойчив на вандали, защитава обектива.
Уникалната подложка позволява да се монтира основата на камерата във всякаква
ориентация, като извити тавани и шини, което позволява настройването на камерата
така, че изображението да е правилно ориентирано, което ви позволява да
заснемете всеки инцидент по всяко време.
S31AHD High Definition Analog Camera and 720P High Definition Camera that can connect
to your existing video system. Vandal-resistant, full-metal design protects the lens.
The unique pad allows the camera base to be mounted in any orientation, such as curved
ceilings and rails, allowing the camera to be adjusted so that the image is properly oriented,
allowing you to capture any incident at any time.
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Иновативно мобилно технологично решение за индустрията на гостоприемството, то
позволява на вашия хотел да разшири отпечатъка си за услуги чрез нашата
интегрирана платформа. Удобният смартфон е безплатна услуга предоставена на
гостите.
Гостите могат да получат всички предимства в стаята, като се започне от влизане без
ключове до цялостния контрол в стаята - пълна команда над удобствата в хотелската
стая. Издигната с нови функции, първата в света мобилна операционна система
става по-интуитивна, отговаряйки на нуждите на всеки гост.
Като хотелиер не ви струва абсолютно нищо, за да предоставите тази услуга.
Услугата с добавена стойност осигурява по-голямо удобство на гостите, което
повишава удовлетвореността по време на престоя им.
An innovative mobile technology solution for the hospitality industry, it allows your hotel to
expand its footprint for services through our integrated platform. The handy smartphone is a
free service provided to guests.
Guests can get all the benefits of a room, from keyless entry to complete room control - a
complete command of hotel room amenities. Built with new features, the world's first mobile
operating system becomes more intuitive, meeting the needs of every guest.
As a hotelier, it costs you absolutely nothing to provide this service. Value-added service
provides greater convenience for guests, which increases their satisfaction during their stay.
Камера за автомобил G4 Viewer Plus с висока разделителна способност, елегантен
и компактен дизайн, ви дава видимост отвътре и извън превозното средство, с
възможност за проследяване на маршрути, видео в реално време и безжично
изтегляне на кадри, без да компрометира гледката на водачa.
The high-resolution G4 Viewer Plus car camera, sleek and compact design, gives you
visibility inside and outside the vehicle, with route tracking, real-time video and wireless
footage download without compromising the driver's view.
Устройство за висококачествен видеозапис и съхранение
4 - Аналогови канали и 2 IP канала
H.264 видео компресия
Двойно стрийминг
Аналоговите канали поддържат стандарт 960H Res & AHD
Налични са до 2TB HDD или SSD
Вентилационен дизайн & интегрирана кутия за заключване
Готов за безжична връзка - WiFi & Cellular
HIGH QUALITY VIDEO CAPTURE AND STORAGE CAPACITY.
4 – Analog channels & 2 IP channel
H.264 video compression
Dual Streaming
Analog channels support 960H res standard & AHD
Up to 2TB HDD or SSD available
Fanless Design & integrated lock box
Wireless Ready – WiFi & Cellular
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С устройството за проследяване винаги знаете къде се намират вашите автомобили
и с каква скорост се движат. Визуализирате маршрутите им за предходни периоди,
максимална и средна скорост и получавате аларма при нарушаване на правила,
които можете сами да зададете. Лесно и бързо правите пътни листи, отчети за
разход на гориво, престои и нарушени правила.
- Мобилна свързаност за предаване на данни;
- GPS проследяващо устройство;
- Скрит монтаж;
- Интернет базирана платформа за управление на автопарка.
With the tracking device you always know where your cars are and how fast they are
moving. You preview their routes for previous periods, maximum and average speeds, and
you get an alarm when you break rules that you can set yourself. Easily and quickly make
travel sheets, fuel economy reports, downtime and broken rules.
- Mobile connectivity for data transmission;
- GPS tracking device;
- Hidden installation;
- An online fleet management platform.

Системата за проследяване ET GPS е предназначена да следи позицията на
движещите се обекти. Ключовият елемент на системата е GPS тракер, който запазва
местоположението на обекта, скоростта, посоката на движение и информацията от
сензорите и интерфейсите. Данните, записани във вътрешната памет на GPS тракера,
се прехвърлят в системата за наблюдение. Тази информация дава възможност за
изготвяне на разписания по маршрути, спирки и доклади, базирани на допълнителни
сензори и интерфейси, например сензори за натоварване и разтоварване на
отпадъците.
Показани са различни видове устройства за проследяване, използвани за наблюдение
на превозни средства, машини и хора.
The ET GPS tracking system is designed to track the position of moving objects. The key
element of the system is the GPS tracker, which preserves the location of the object, the
speed, direction of travel and information from sensors and interfaces. The data recorded in
the internal memory of the GPS tracker is transferred to the monitoring system. This information enables the preparation of route schedules, stops and reports based on additional
sensors and interfaces, such as load and unload sensors waste. Shown are different types of
tracking devices used to monitor vehicles, machines and people.
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Пътната бариера контролира транзитът и местата за влизане или излизане на
обществени и частни паркинги. Тя има двигатели V2, които са специално
проектирани да издържат дори на интензивна употреба.
The road barrier controls the transit and entry and exit of public and private parking lots. It
has V2 engines that are specially designed to withstand even heavy use.

Защитете вашето паркомясто, тротоар или двор от нахални шофьори. Осигурете
място за преминаване на пешеходците и за игра на децата си. Катинара не е
включен в комплекта.
Размери: 47см х 40 см
Protect your parking space, sidewalk, or yard from cheeky drivers. Provide a place for
pedestrians to cross and play for your children. The padlock is not included.
Dimensions: 47cm x 40cm

Антипаркинг е малка индивидуална бариера, подходяща за единично паркомясто.
Работи с дистанционно и само притежателя на дистанционното може да паркирате
на това място. Изработен е от поцинкована стомана и има аларма против кражба.
Бариерата работи изцяло на вграден акумулатор, които се сваля и се зарежда.
Комплекта съдържа 2 броя дистанционни и зарядно.
Anti-parking is a small individual barrier suitable for a single parking space. It works with
the remote control and only the remote holder can park at this location. It is made of
galvanized steel and has an anti-theft alarm. The barrier runs entirely on a built-in battery
that is removable and rechargeable.
The kit contains 2 remote and charger.
Устройството е подходящо за паркинги на жилищни кооперации, офиси, обществени
паркинги с частни паркоместа или всяко друго място, на което искате да
предотвратите нежелано паркиране. Заключващ катинар не е включен към скобата.
Иработени от дебелостенни тръби позволяващи спокойното преминаване на
автомобили върху тях без опасност от премачкване.Скобите са прахово
боядисани,позволяващи да бъдат монтирани върху бетон,асвалт или плочки с анкерни
болтове.
The unit is suitable for residential parking lots, offices, public car parks with private parking
spaces, or any other location where you want to prevent unwanted parking. A padlock is
not included in the bracket. Made of thick-walled pipes that allow the cars to pass quietly
over them without the risk of crushing. The brackets are powder coated, allowing them to
be mounted on concrete, asphalt or tile with anchor bolts.

24/7

0700 1 16 16

@

office@axion.bg

WWW

www. axion.bg

GPS Systems
Системи за проследяване

Турникет Expert е най-ефикасното и рентабилно решение за системи за контрол на
достъпа, инсталирани в офис и промишлени помещения. Надеждността и
компактността са ключовите характеристики.
Turnstile Expert is the most efficient and cost effective solution for access control systems
installed in office and industrial premises. Reliability and compactness are key features.

Турникет Style Gate е разработен в съответствие със съвременните тенденции. Той е
оборудван с плъзгащи се капаци, движещи се строго хоризонтално. Турбонатните
капаци са изработени от закалено стъкло, механизмът е много надежден и работи
безпроблемно.
Turnstile Style Gate е разработен в съответствие със съвременните тенденции. Той е
оборудван с плъзгащи се капаци, движещи се строго хоризонтално. Турбонатните
капаци са изработени от закалено стъкло, механизмът е много надежден и работи
безпроблемно.

Турникет Defender е един от най-надеждните и здрави системи за контрол на достъпа.
Високата защита от неоторизиран достъп се осигурява чрез размерите на турникета на пълния ръст на човек, което елиминира всяка възможност за преминаване през
турникета, например за прескачане на прохода. Четиристранният дизайн осигурява
100% контрол на достъпа на човек. Турникетът е оборудван с подобрена
електромеханична предавка. Той е предназначен за вътрешни и външни инсталации:
стадиони, производства, гари и летища.
The Defender turnstile is one of the most reliable and robust access control systems available. High security against unauthorized access is provided by the size of the turnstile - the
full height of a person, which eliminates any opportunity to cross the turnstile, such as bypassing the passage. The four-sided design provides 100% human access control. The turnstile is
equipped with improved electromechanical gear. It is intended for indoor and outdoor
installations: stadiums, factories, stations and airports.
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Камера видеонаблюдение
Захранване: 12V DC;
Вид захранване: променливотоков адаптер;
Резолюция: 600 TVL;
Брой камери в комплекта: 2бр.;
Тип трансмисия: кабелна.
CCTV camera
Power supply: 12V DC;
Power Type: AC Adapter;
Resolution: 600 TVL;
Number of cameras included: 2pcs;
Transmission Type: Cable.

Единичен семеен видеодомофон CERES 7 "
Тип: еднофамилна;
Тип трансмисия: кабелна;
Вид захранване: променливотоков адаптер;
Система за връзка: 4-проводник;
Брой проводници: 4 + 2;
Захранване на електрическия удар: захранване от видеодомофон;
Управление на автоматичната врата: да;
Възможност за разширение с допълнителен монитор: да.
Single family video intercom CERES 7 "
Type: Family;
Transmission Type: Cable;
Power Type: AC Adapter;
Connection system: 4-wire;
Number of wires: 4 + 2;
Power Supply: Power from the video intercom;
Automatic door control: yes;
Extension with optional monitor: yes.

Унифон без слушалка с елегантни, ултра тънки и малки размери. Безстепенно
регулиране на силата на звука и дуплекс предаване позволяват безпроблемен
разговор. Директно управление на електрически удар без допълнителен
трансформатор. Допълнителна функция за управление на портата.
Uniphone without handset whit еlegant, ultra-slim and small size. Stepless volume adjustment and duplex transmission allow trouble-free conversation. Direct control of an electric
strike without any additional transformer. Additional gate control function.
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Цифров видео домофон
Цветен многоабонатен видеодомофон с 4.3 инча LCD дисплей, без слушалка и
thouch функционални бутони.
Характеристики:
- разговор с входното табло и визиализация;
- отваряне на входната врата - бутон за управление на електромагнитна брава;
- възможност за включване на допълнителен панел с камера пред входната врата;
- втори допълнителен бутон за управление на стълбищно осветелние;
- секретност на разговора - монтиран е цифров декодер в домофона
- размери: 135 х 143 х 13 мм;
- цветен монитор LCD 4,3 инча диагонал;
Digital video intercom
Color multi-video intercom with 4.3 inch LCD display, no handset and thouch function
buttons.
Features:
- conversation with the entrance panel and visualization;
- opening the front door - control button for electromagnetic lock;
- possibility to include an additional panel with a camera in front of the front door;
- a second additional control button for staircase lighting;
- conversation secrecy - a digital decoder is installed in the intercom
- dimensions: 135 x 143 x 13 mm;
- 4.3 inch diagonal color LCD monitor;

Цифров аудио домофон с различни цветове, допълнителен бутон и високо ниво на
позвъняване.
- разговор с входното табло;
- отваряне на входната врата - бутон за управление на електромагнитна брава;
- допълнителен бутон за управление на друго устройство (гараж, осветеление и др.)
- секретност на разговора - монтиран е цифров декодер в домофона, който се
включва при избирането му, докато всички останали домофони остават неактивни.
- размери: 212 x 80 x 46 mm (широка основа);
- 6-12 V захранване.
Digital audio intercom with different colors, extra button and high ring volume.
- conversation with the entrance panel;
- opening the front door - control button for electromagnetic lock;
- additional control button for another device (garage, lighting, etc.)
- call secrecy - A digital decoder is installed in the intercom, which is switched on when
dialing while all other intercoms remain inactive.
- Dimensions: 212 x 80 x 46 mm (wide base);
- 6-12V power supply.
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Intercom Inteligent Systems
Интелигентни домофони системи

Електронен звънец с кабелна
трансмисия
Захранване: 1 x 9V / 230V ~, 50Hz;
Регулиране на силата на звука: да;
Звук: 50 мелодии;
Цвят: бял.
Electronic bell with cable transmission
Power supply: 1 x 9V / 230V~, 50Hz;
Volume adjustment: yes;
Sound: 50 ringtones;
Colour: white.

Безжичен звънец RAVE AC 230V със
система за обучение
Тип на предаване: безжично
Обхват в откритата зона: 100м
Цвят: бял
RAVE AC 230V wireless bell with
training system
Transmission Type: Wireless
Range in the open area: 100m
Color: white

Безжичен звънец
Лесен за монтаж
Предлага 32 приятни мелодии
Атрактивен дизайн
Регулируема сила на тона с 4
степени (от 25 до 82 dB)
Мощен трансмитер – до 250 м
Wireless bell
Easy to install
Offers 32 nice tunes
Attractive design
Adjustable pitch of 4 degrees (25 to 82
dB)
Powerful transmitter - up to 250 m

Шоковата аларма се активира в момента на счупването на прозореца или при всяко
силно въздействие, което предизвика шок. Тя има вградена сирена и е лесна за
инсталация с лепяща лента. Защитава къщи, апартаменти, гаражи, магазини,
офиси, складове, каравани и др.
The shock alarm is triggered at the moment of the window being broken or at any strong
impact that produces a shock. It has a built-in siren and is easy to install with adhesive tape.
Protects houses, apartments, garages, shops, offices, warehouses, caravans and more.
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LED Осветление

Ние сме водещ доставчик на LED осветление, който специализира в цялостни решения в сферата на високо
технологичните LED светлини и има изградена дистрибуторска верига за LED осветление с голяма мощност.
Фирмата има над 1700 реализирани LED проекта в Гърция, включително всички добре познати търговски марки. В
резултат на това успява да се справи и с най-взискателните Приложения за LED осветление в цялата страна.
Нашият ключ към успеха е задълбоченото познаване на LED осветлението и опитът ни в постигането на желаната
осветеност за всяка възможна инсталация.
Аксион Груп гарантира, че чрез замяна на старомодното с LED осветление, следните цели ще бъдат постигнати:
• Желаната Цветна Температура (също и по Келвин);
• Желаната степен на осветление ;
• Желаните фотометрични и оптични данни;
• Желаният Индекс на цветопредаване (CRI);
Защо да изберете продуктите на АКСИОН ГРУП?
Продуктите на Аксион Груп предлагат следните високо стандартни технически предимства:
• LED светодиод с висока производителност с до 160 Лумена / Вата, еквивалентен на до 93% икономия на
електроенергия в зависимост от подменения тип лампа;
• Съвременна система за охлаждане (топлоотвод) с иновативен дизайн, изградена от 100% Алуминиева Сплав,
ограничаваща всяко температурно повишение;
• Прогнозен жизнен цикъл на продуктите (50.000 часа), равен на 12 години, което предполага намаляване на
разходите по поддръжка;
• Висококачествено захранване, устойчиво в широк диапазон по скалата на напрежение (експлоатационни нива
на захранване между 85 - 265 V);
• Иновативна оптика, без ослепителен ефект;
• Всички продукти са налични в Цветни Температури, започващи от 2000K до 6500 по скалата на Келвин;
• Индекс на Цветопредаване до 95%;
• Ниско топлинно отделяне и редукция на емисиите от въглероден двуокис;
• 5 години гаранция.
Нашето финансово предложение
● Подмяна на съществуващото конвенционално осветление с осветителни тела и лампи с изплащане въз основа на
пестенето на енергия
● Изплащането на проекта се извършва на месечни вноски, като:
Месечна Вноска = 80% от постигнатото изплащане на спестената енергия.
● Така с НУЛЕВ НАЧАЛЕН КАПИТАЛ И РИСК се възползвате от:
1.20% печалба от спестяването на енергия през периода на изплащането
2.100% печалба от спестяването на енергия след изплащането и за останалата продължителност на живота на LED
лампите (10 години)
3. Създаване на положителни парични потоци
4.Намаляване на CO2
● 0 ПЪРВОНАЧАЛЕН КАПИТАЛ
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LED панел Panasonic 36W
Вид светодиод: SMD LED
Захранване: 220-240 V;
Цветна температура: 4000K / 6500K
Цвят на корпуса: бял
Материал: алуминий,
поликарбонат
Panasonic 36W LED panel
LED Type: SMD LED
Supply voltage: 220-240V
Color temperature: 4000K / 6500K
Body color: white
Мaterial: aluminum, polycarbonate

3W COB Луна квадрас
бяло тяло 6500К
Тегло: 0.190 кг
Код: 1186
3W COB Moon Quadras
White Body 6500K
Weight: 0.190 kg
Code: 1186
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LED панел кръг Osram
Ledvance 12W
Вид светодиод: SMD LED
Захранване: 220-240V
Цветна температура: 3000K / 4000K
Цвят на корпуса: бял
Материал: алуминий,
поликарбонат
LED panel Osram Ledvance 12W
LED Type: SMD LED
Supply voltage: 220-240V
Color temperature: 3000K / 4000K
Body color: white
Мaterial: aluminum, polycarbonate

LED панел квадрат Vito Lena 24W
Вид светодиод: SMD LED
Захранване: 180-240V
Цветна температура: 3000K /
4000K / 6000K
Светлинен поток: 2160Lm / 2280Lm
/ 2400Lm
Цвят на корпуса: бял
Материал: метал, стъкло
LED panel square Vito Lena 24W
LED Type: SMD LED
Supply voltage: 180-240V
Color temperature: 3000K / 4000K /
6000K
Luminous flux: 2160Lm / 2280Lm /
2400Lm
Body color: white
Мaterial: metal, glass

70W Полилей 3 ринга SLIM
димиращ 4000К Размери:
20/40/60
Тегло: 0.100 кг
Код: 3905

Пендел тип бутилка
Тегло: 0.660 кг
Цокъл: Е14
Цвят: светло червен
Код: 3769

70W Chandelier 3 rings SLIM
dimming 4000K Dimensions:
20/40/60
Weight: 0.100 kg
Code: 3905

Bottle type bottle light red
Weight: 0.660 kg
Socket: E14
Color: light red
Code: 3769
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Четиристенен фенер за
стена
Тегло: 1.500 кг
Цвят: Бял
Код: 7522

Градинска стенна лампа
GU10 подвижна IP44
Тегло: 0.100 кг
Цвят: Сив
Код: 7553

Four-wall lamp wall
Weight: 1,500 kg
Color: White
Code: 7522

GU10 garden wall lamp
movable IP44
Weight: 0.100 kg
Color: Grey
Code: 7553

LED Осветление за стъпала 3000K
IP65
Тегло: 0.235 кг
Светлинен поток: 110 lm
Мощност: 3W
Ъгъл на светене: 55
Материал: PC
Размери: 230 x 80 x 28 mm
Цвят: сиво
Код: 1331
LED Step Light 3000K IP65
Weight: 0.235 kg
Luminous flux: 110 lm
Power: 3W
Light angle: 55
Material: PC
Dimensions: 230 x 80 x 28 mm
Color: gray
Code: 1331
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LED Осветление за стъпала 3000K
IP65
Светлинен поток: 60 lm
Мощност: 2W
Ъгъл на светене: 55
Материал:PC
Тегло: 0.227 кг
Цвят: Бял
Код: 1315
LED Step Light 3000K IP65
Luminous flux: 60 lm
Power: 2W
Light angle: 55
Material: PC
Weight: 0.227 kg
Color: White
Code: 1315

@
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LED Стенна лампа 6400K
Мощност:12W
Тегло: 0.100 кг
Цвят: черен
Код: 8342
LED Wall lamp 6400K
Power: 12W
Weight: 0.100 kg
Black color
Code: 8342

LED Осветление за стъпала 4000K
Мощност: 6W
Тегло: 0.100 кг
Цвят: Сиво
Код: 8351
LED Step Light 4000K
Power: 6W
Weight: 0.100 kg
Color: Gray
Code: 8351
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SMD LED Улична лампа 4000K със сензор
Тегло: 1.825 кг
Светлинен поток: 4000lm
Мощност: 50W
Ъгъл на светене: 120
Материал: Aluminum
Размери: 213.5 x 460 x 62 mm
Цвят: Сив
Код: 5493
SMD LED 4000K street lamp with sensor
Weight: 1.825 kg
Luminous flux: 4000lm
Power: 50W
Light angle: 120
Material: Aluminum
Dimensions: 213.5 x 460 x 62 mm
Grey color
Code: 5493

LED Улична лампа A++ 120LM / 3000K
Тегло: 2.300 кг
Светлинен поток: 3600 lm
Мощност: 30W
Материал: ALUMINUM
Цвят: Сив
Степен на защита: IP 65
Код: 5471
LED A ++ 120LM Street lamp / 3000K
Weight: 2.300 kg
Luminous flux: 3600 lm
Power: 30W
Material: ALUMINUM
olor: Grey
Degree of protection: IP 65
Code: 5471

Соларна лампа
Соларен панел: 18V високоефективен поликристален
Батерия: Литиево-йонна 12V/18AH
LED лампа: 20W
Сензор за движение: ДА
Вграден интелигентен контролер за максимален соларен добив и предпазващ
батерията
Материал на тялото: алуминий
Степен на защита: IP65, влагозащитен
Solar lamp 20W LED
Solar panel: 20W 18V highly efficient polycrystalline
Battery: 12V / 18AH lithium-ion
LED lamp: 20W
Motion sensor: YES
Built-in intelligent controller for maximum solar output and protecting the battery
Body Material: Aluminum
Degree of protection: IP65, moisture-proof
виж още

24/7

0700 1 16 16

@

office@axion.bg

WWW

www. axion.bg

Solar and photovoltaic systems, boilers

LED
Lighting
Слънчеви
и фотоволтайчни системи, бойлери
LED Осветление

Двулицев рефлектор изработен специално за лампи за градинарство с двоен клас.
Уникалната конструкция с двоен завършек позволява максимална оптична
ефективност и еднородност. Подобрените спектроскопични лампи, използвани в това
устройство, се фокусират върху червения компонент за повишена фотосинтетична
реакция. Те предлагат 95% отразяващ текстуриран немски алуминий за отлична
отразяваща способност, изход и дифузия. Големият дизайн е отличен за по-големи
растящи площи и по-близко разположение за засаждане. Съединителният кабел на
лампата е съвместим със други електронни баласти. Крепежът лесно се сглобява и е
лек и лесен за инсталиране.
Double reflector specially designed for dual-use gardening lamps. The unique double-ended design allows maximum optical efficiency and uniformity. The enhanced spectroscopic
lamps used in this device focus on the red component for an enhanced photosynthetic
response. They offer 95% reflective textured German aluminum for excellent reflectivity,
output, and diffusion. The large design is excellent for larger growing areas and closer planting locations. The lamp connector cable is compatible with other electronic ballasts. The
fasteners are easy to assemble and are lightweight and easy to install.
Регулиращи рефлектори за регулиране на A-Wings-Adjust-A-Wings Enforcer
отражатели са направени с помощта на отразяващ мазилка алуминий, произведен в
Китай. Те включват формована пластмасова разклонителна кутия с цокъл, кабел за
предварително захранване на лампата и всички необходими части за монтажа. Крило
и гнездо, опаковани отделно.
Големи размери: 27.6L x 34.5 до 39.5W
Средни размери: 21.7L x 34.5 до 39.5W
A-Wings-Adjust-A-Wings Enforcer reflector adjusting reflectors are made using an aluminum
reflective plaster made in China. These include a molded plastic junction box with cap,
lamp pre-supply cable and all necessary parts for installation. Wing and socket, separately
packed.
Large sizes: 27.6L x 34.5 to 39.5W
Medium size: 21.7L x 34.5 to 39.5W
Уникалната конструкция на лампата с отворен тип намалява сияещата топлина от
дъгообразната тръба и е подходяща за използване на отворени тела. Съвременният
95% отразяващ германски алуминиев интериор предлага несравним изход,
отразяваща способност и дифузия. Той създава невероятно пълноцветен светлинен
спектър от керамичните лампи от ново поколение. Компактен търговски дизайн за
свеждане до минимум блокирането на парникови слънчеви лъчи. Конфигурацията на
захранващия кабел / щепсел варира в зависимост от напрежението на крепежа.
The unique design of the open-type lamp reduces the radiant heat from the arc tube and is
suitable for the use of open bodies. The contemporary 95% reflective German aluminum
interior offers unparalleled output, reflective power and diffusion. It creates an incredible
full-color light spectrum from next-generation ceramic lamps. Compact commercial design
to minimize greenhouse blockage. The configuration of the power cord / plug varies
depending on the mounting voltage.
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ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ ЗА ТОК 300 WP
Този тип панели са най-широко разпространените и с най-широко приложение.
Могат да се ползват, както в малки така и в големи мрежови системи. Дори могат да
работят самостоятелно, чрез микроинвертор. Също така намират приложение при
по-големите автономни системи, където напрежението на системата е 24V или 48V.
Разликата между монокристалните и поликристалните панели е в това, каква
мощност ще получите при един и същи размер. Монокристален фотоволтаичен
модул с мощност 300Wp. PERC технология на клетката, която позволява по-доброто
преобрзуване на слънчевата радиация в енергия. 5 BusBar-a на клетка, за
максимална ефективност и минимално съпротивление във веригата на панела.
Позитивен толеранс 0-3% – всеки фотоволтаичен модул е 300W или повече, но никога
по-малко.
PHOTO VOLTAGE PANEL FOR 300 WP
These types of panels are the most widely used and with the widest application. They can be
used in both small and large network systems. They can even work independently through a
microinverter. They are also used in larger autonomous systems where the system voltage is
24V or 48V. The difference between single crystal and polycrystalline panels is how much
power you get at the same size. 300Wp single-crystal photovoltaic module. PERC cell technology that enables better conversion of solar radiation into energy. 5 BusBar's per cell, for
maximum efficiency and minimum resistance in the circuit of the panel. Positive tolerance
0-3% - each photovoltaic module is 300W or more, but never less.

Фотоволтаиците
са
последно
поколение
монокристали
със
специално
антиотражателно стъкло и неверочтната мощност от 1200 Wp. Цялата система е
съвкупност от лесни за монтаж компоненти предварително избрани от нас за вас.
Кабелите са с фабрични щекери бързи и лесни за работа. Рамките са алуминиеви
специално изработени профили с държачи към тях . Бойлера е констроиран така ,че
да издържи на повечето неблагоприятни твърди води. Електрическите връзки са вече
готови както в бойлера така и в контролера всичко се състои в това да ги захванете за
буксите. Забравете за безбройните големи дупки по фасади и стени, кабелите са
само 4мм2. В пакета 150 бойлера е със топлообменник и може да го ползвате
хибридно и с котела или камината.
Photovoltaics are the latest generation of single crystals with special anti-reflection glass and
the incredible power of 1200 Wp. The whole system is a collection of easy-to-install components pre-selected by us for you. The cables with factory plugs are fast and easy to operate.
Frames are aluminum specially made profiles with holders to them. The boiler is designed to
withstand the most adverse hard water. The electrical connections are now ready in the
boiler as well as in the controller, all is to attach them to the sockets. Forget about the countless large holes in the facades and walls, the cables are only 4mm2. The package 150 has a
boiler with a heat exchanger and you can use it with the boiler or the fireplace.

виж още
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ВАКУУМ ТРЪБЕН КОЛЕКТОР СУХ С 10 ТРЪБИ
Работата на слънчевия колектор със суха тръба се базира на непрекъснато повтарящ
се процес на изпарение и кондензация на течността в топлинната тръба.
При нагряване на флуида в топлинната тръба, под влияние на абсорбираната от
селективната й повърхност топлина, течността преминава в газообразно състояние,
напуска вакуумната среда (оставайки в тръбичката) и навлиза в кондензатора. Чрез
суха връзка там предава топлината (която може да достигне до 250°С) на течността,
която обтича гилзата на кондензатора. Отдавайки топлината, флуидът отново се
втечнява и гравитачно отива обратно в тръбичката. Цикълът се повтаря многократно
през деня.
VACUUM TUBE TUBE COLLECTOR WITH 10 PIPES
The operation of the solar collector with a dry tube is based on a continuous repetitive
process of evaporation and condensation of the liquid in the heat pipe.
When the fluid is heated in the heat pipe, under the influence of the heat absorbed by its
selective surface, the fluid passes into a gaseous state, leaves the vacuum medium (remaining in the tube) and enters the condenser. Through a dry bond there, it transfers heat (which
can reach up to 250 ° C) to the fluid that flows around the condenser sleeve. By giving off
the heat, the fluid again liquefies and gravitationally goes back into the tube. The cycle is
repeated multiple times throughout the day.

Слънчев колектор от серията TFC е от отворен тип но със серпентинен топлообменик .
През входа серпентината, която е неръждаема влиза студена битовата вода и по пътя
си към изхода на серпентината тя отнема топлината от вече загрятата вода в слънчевият
колектор. Вакуум тръбният колектор със серпентина е много надежден и при
по-студено време тъй като нулевите загуби при топлообмена възпрепятстват
замръзването му . Цялата система е изработена от неръждаема стомана а
дължината на серпентината е 40м . Серпентината е изработена от неръждаема
гофрирана тръба.
The TFC series solar collector is an open type but serpentine heat exchanger. Cold stainless
steel enters cold water through the inlet and, on its way to the outlet of the coil, takes the
heat from the already heated water into the solar collector. The coil vacuum tube manifold
is very reliable even in colder weather because zero heat exchange losses prevent it from
freezing. The whole system is made of stainless steel and the length of the coil is 40m. The coil
is made of a stainless corrugated pipe.
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Пелетна печка Comfort 25
Тя е удобно решение за отопление и лесна за инсталиране, спестява място,
оборудвана с удобно електронно управление. Простота и елегантност за хол,
ресторант или фоайе на хотела. Отоплена и декорирана стая с изглед към живия огън.
Горивната камера на пелетна печка е защитена от голям повърхностен
топлообменник (водна риза). Допринася за по-добра ефективност на пелетна печка.
Comfort 25 pellet stove
It is a convenient heating solution and easy to install, saves space equipped with convenient
electronic controls. Simplicity and elegance for a hotel lounge, restaurant or lobby. A
heated and decorated room overlooking the live fire.
The pellet stove combustion chamber is protected by a large surface heat exchanger
(water jacket). Contributes to improved pellet stove efficiency.

Котел на пелети ADVANCE PLB
Екологично и високоефективно отопление на по-големи къщи и индустриални
помещения. Мантията покрива напълно горивната камера. Той има система за
почистване и ефективност от 91%. Комплектът включва:
Пелетен котел PLB, Пелетна горелка Pell, Шнеков и Пелетен бункер за гориво FH 500.
Тестван и одобрен съгласно EN 303-5, клас 5.
Pellet boiler ADVANCE PLB
Ecological and highly efficient heating of larger houses and industrial premises. The mantle
completely covers the combustion chamber. There are a cleaning and efficiency system of
91%.The kit uses:
PLB Pellet Boiler, Pell Pellet Burner, Screw and FH 500 Pellet Hopper.
Specifications and approval uses EN 303-5, class 5.

Котел на твърдо гориво WB
Стоманени котли на твърдо гориво WB варират с номинална мощност от 20 до 50 kW,
за да задоволят нуждите за отопление на помещения със средни и големи размери.
Предназначени са за изгаряне на твърдо гориво - дърва за огрев, дървесни брикети от
клас В или въглища.
Solid fuel boiler WB
WB steel solid fuel boilers range in power from 20 to 50 kW to meet the needs of medium to
large sized space heaters.
Designed for burning solid fuel - firewood, Class B wood briquettes or coal.
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Бойлер със слънчев нагревател
Бойлера е с две успоредни намотки и голяма повърхност за топлообмен. Възможност
за електрозахранване (електрически нагревател) и с независими източници на
топлина (слънчеви колектори, бойлер). Той има вътрешни резбови клеми и подова
стойка с което е подходящ за слънчеви системи за отопление.
Boiler with solar heater
The boiler has two parallel windings and a large surface for heat exchange. Possibility of
power supply (electric heater) and with independent sources of heat (solar collectors,
boiler). It has internally threaded terminals and a floor stand that makes it suitable for solar
heating systems.

Буфер PR2 - с две намотки
Натрупва топлината, генерирана от котела, което е препоръчително за всяка система
за отопление на помещения. Осигурява оптимален режим на работа на котела,
позволяващ неговото функциониране при номинална мощност. Произведената
топлина се натрупва и съхранява в буферния резервоар и може да се използва дори
когато самият котел се е охладил.
PR2 buffer - with two windings
You heat up the heat you generate from the boiler, which is recommended for any room
heating system. Safe, optimum mode of operation of the boiler, maintaining its operation at
rated power. Produce heat that is used and stored in the buffer tank and can accommodate all self-feeders.

WALL-HUNG WATER MB EL - ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИЛА
За битова топла вода. Окачен за стена, за монтаж на баня. Лесен за инсталиране и
използване. Компактен размер. За директно електрическо отопление.
WALL-HUNG WATER MB EL – ELECTRICITY POWERED
For domestic hot water. Wall-hung, for bathroom installation. Easy to install and use. Compact size. For direct electric heating.
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Термовизионната камера е идеална за приложения в ежедневната поддръжка и
монтажни работи в търговията и индустрията. Бърз, прост и надежден за поддръжка и
откриване на дефекти. Открийте течове, определете топлинни мостове, открийте
структурни дефекти, идентифицирайте прегряти връзки или преценете повреда.
Наистина проста работа с впечатляваща професионална технология за термично
изображение: тя има следните впечатляващи характеристики:
- Много добро качество на изображението поради висока разделителна способност:
43 200 точки за измерване на температурата за прецизна термография;
- Инфрачервена резолюция от 240 x 180 пиксела - разширяваща се до 480 x 360
пиксела чрез интегрирана технология SuperResolution;
- Откриване на температурни разлики от 0,09 ° C;
- Приложението Thermography ви позволява да пишете отчети на сайта, да ги запазвате
онлайн и да ги изпращате по електронна поща, както и да ви позволява да използвате
мобилни терминални устройства като втори дисплей или за дистанционно
управление;
- Вградената цифрова камера генерира реално изображение паралелно с
топлинното изображение;
- Критичните температурни условия се показват директно чрез автоматично
разпознаване на горещо студено място;
- Програмен софтуер за оценка на изображения на компютъра;
- Можете да изберете да запазите топлинните изображения като JPEG.
The thermal imaging camera is ideal for daily maintenance and installation work in the
industry and commerce. Fast, simple and reliable for maintenance and detection of
defects. Identify leaks, identify thermal bridges, detect structural defects, identify overheated connections, or evaluate injuries.
Truly simple operation with impressive professional thermal imaging technology: it has
impressive features:
- Very good high resolution image quality: 43,200 temperature measurement points for
accurate thermography;
- 240 x 180 pixel infrared resolution - Up to 480 x 360 pixels resolution, which includes integrated SuperResolution technology;
- Detection of temperature differences of 0,09 ° C;
- Thermography offerings allow you to write from site to site to save online and send them via
e-mail, such as you can use mobile terminal devices with a separate display or for remote
control;
- Built-in digital camera generates real image in parallel with thermal image;
- Critical temperature conditions are displayed directly when they are at their highest;
- Software for image evaluation;
- You can choose to save the thermal image as a JPEG.
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Телескопична система за камери
Водоустойчив ръчен 5MP 1080P телескоп
HD полюсна камера за инспекция с 7 '' HD DVR
Стил: Мини камера
Сензор: CMOS
HDMI формат: 1080P
Вид: ръчен обектив с фокус
Размер на сензора: 1/3 инча
Telescopic Camera System
Waterproof Handheld 5MP 1080P Telescopic
HD Inspection Pole Camera whit 7`` HD DVR
Technologi:
Style: Mini Camera
Sensor: CMOS
HDMI Format: 1080P
Kind: manual Focus Lens
Sensor Size: 1/3inch

Тестер за пожароизвестители се предлагат
като цялостни комплекти конфигурирани както по височина, така и по приложение.
Комплектите се предлагат с 1 или 2 3000mAh батерии. Новите палки за батерии и
зарядно, също се предлагат отделно, за да заменят стареещите батерии, чиято
производителност е влошена. Гамата от инструменти за тестване са достъпни в
икономичен план и удобни формати за комплект.
Fire detector testers are available as complete kits - both height and application configured. The kits come with 1 or 2 3000mAh batteries. New battery sticks and chargers are also
available separately to replace aging batteries whose performance is impaired.
The range of testing tools are affordable and convenient kit formats.
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Машината за пълнене е с ниско ниво на шум и компактна конструкция. Тя има
прозорец за контрол на прах, интерсторация на пожарогасителния прах до 12 кг.
Регулиране на височината чрез зъбчасто задвижване с ръчно колело. Почистването на
филтърния пакет е по време на процедурата за пълнене.
- Размери (Д х Ш х Г): 700 х 550 х 1200 мм;
- Работна височина: прибл. 1700 мм;
- Бункер: метал;
- Тегло: прибл. 72 кг;
- Ниво на шума: 74 - 76 db (A);
- Капацитет на пълнене: 20 кг / мин;
- Почистване на филтъра: самопочистващо се електрически;
- Филтриращ пакет: без поддръжка;
- Двигател: 230V, 8A, 50Hz, 1.1kW;
- Цвят: покритие с чук, боядисано в синьо.
The filling machine is low noise and compact. It has a window for dust control, interstation of
fire extinguishing powder up to 12 kg. Height adjustable by manual gear drive. Cleaning the
filter bag is during the filling process.
- Dimensions (L x W x D): 700 x 550 x 1200 mm;
- Working height: approx. 1700 mm;
- Bunker: metal;
- Weight: approx. 72 kg;
- Noise level: 74 - 76 db (A);
- Filling capacity: 20 kg / min;
- Filter cleaning: self-cleaning electrically;
- Filter package: no maintenance;
- Engine: 230V, 8A, 50Hz, 1.1kW;
- Color: Coated with hammer painted blue.
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Това е най-новата система за проверка на тръбите с dvr функция и 65м кабел. С
научно-конструкторска функция тя е най-добрата за инженери по тръбопроводи,
машини и сградна инспекция. Тя има широк обхват на приложение: канализационна
тръба, водопроводна тръба, тръба за климатик, кабелна тръба, тръбопроводна
вакуумна система, ВиК тръби, сгради вътрешна тръба, потънала тръба и др.
Спецификации на камерата:
Размер на камерата: 23mmx120mm
Материал стъкло за камера: сапфирно стъкло
Размер на сензора: 1/4 инча
Водоустойчив: IP68
Работен ток на камерата: 100MA
Спецификации на монитора:
Размер на монитора: 7-инчов TFT цветен монитор
Батерия:
Тип батерия: 12V 4500MAH
Акумулаторна литиева батерия (18650)
Кутия:
Материал на кутията: Пожарна защита
Размер на кутията: 48см x 39см x 19.5см
Размер на SKIDS:
SKIDS1: Φ40MM
This is the latest pipe inspection system with dvr function and 65m cable. With a scientific
design feature, it is best for pipeline, machine and machine inspection engineers. It has a
wide scope of application: sewer pipe, water pipe, air conditioning pipe, cable pipe, piping
vacuum system, plumbing pipes, buildings inner pipe, sunken pipe and more.
Camera Specifications:
Camera size: 23mmx120mm
Camera Glass Material: Sapphire Glass
Sensor size: 1/4 inch
Waterproof: IP68
Camera Operating Current: 100MA
Monitor Specifications:
Monitor Size: 7 ”TFT color monitor
Battery:
Battery type: 12V 4500MAH
Rechargeable Lithium Battery (18650)
Box:
Box Material: Fire protection
Box size: 48cm x 39cm x 19.5cm
SKIDS size:
SKIDS1: Φ40MM
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Separate collection containers and baskets
Контейнери и кошове за разделно събиране

Ретро кръглото кошче
To може да се използва за вътрешна или външна употреба, отличава с меко
стоманено тяло и капак от неръждаема стомана. Предлага се свободностоящо или
монтирано, с привличаща вниманието гама от цветове и шарки.
Retro Round Trash
It can be used for indoor or outdoor use, features a soft steel body and stainless steel lid.
Available freestanding or mounted, with an eye-catching range of colors and patterns.

Автоматичен кош за боклук 49 литра.
Той има сензор от неръждаема стомана, елегантен антимикробен дизайн. Коша е
със система за контрол на миризмата - включен е един безплатен филтър, а капакът е
без допир - има сензор които се отваря само с движението на Вашата ръка,
изработен от висококачествен ABS пластмасов капак.
Automatic trash bin 49 liters.
It has a stainless steel sensor, an elegant antimicrobial design. The cart has an odor control
system - one free filter is included and the lid is out of touch - there is a sensor that only opens
with the movement of your hand made by high quality ABS plastic cover.

Използвайки гениален дизайн на подрамката, този кош е едновременно изключително
силен, но също така предлага огромно разнообразие от персонализирани опции, за
да адаптира идеалното решение.
- 120LT Размери L 566 x W 565 x H 1232 мм;
- 240LT Размери L 841 x W 665 x H 1390 mm;
- Опции за отваряне за корици Frogmouth, Round, Rosette, Letterbox;
- Материал на рамката 50x25mm RHS;
- Материал на панела 2.0 мм дебел;
- Основен материал 3.0 мм дебел;
- Материал за вата 19,0 мм композитен или твърда дървесина.
Utilising an ingenious sub frame design, this bin is both extremely strong but also offers a huge
variety of customisable options to tailor the perfect solution.
- 120LT Dimensions L 566 x W 565 x H 1232 mm;
- 240LT Dimensions L 841 x W 665 x H 1390 mm;
- Opening Options for Covers Frogmouth, Round, Rosette, Letterbox;
- Frame Material 50x25mm RHS;
- Panel Material 2.0mm Thick;
- Base Material 3.0mm Thick;
- Batten Material 19.0mm Composite or Hardwood.
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Метални кошчета за разделно събиране 60л
Масивна конструкция от поцинкована ламарина с дебелина 1 мм. Обработка на
повърхността с прахова боя. Отвор за пъхане на отпадъци с капак срещу разнасяне
на миризми. Вътрешен изваждащ се поцинкован съд с вместимост 60 л. Кошът е
оборудван с крачета с възможност за застопоряване. Оборудван с въртяща се
ключалка с възможност за заключване.
Маса 19кг
Обем 60л
Размери 440/280/930мм
Metal bins for separate collection 60l
Solid construction of galvanized sheet metal 1 mm thick. Surface treatment with powder
paint. Odor opening with odor spread cover. Internal removable galvanized container with
a capacity of 60 l. The basket is equipped with lockable legs. Equipped with lockable swivel
lock.
Weight 19kg
Volume 60l
Dimensions 440/280 / 930mm
Метални съдове, подходящи за разделно събиране на отпадъци. Зад предните
вратички са поставени метални вътрешни кофи, които могат да се изваждат. Към
всеки отвор за изхвърляне на отпадък има отделен вътрешен съд. Отворите за
изхвърляне са снабдени с капак, който се отваря с помощта на кръгла дръжка.
Съдовете са оборудвани с въртящи се колела с Ø 50 мм.
- Обем 3х 32 л;
- Размери 800/300/875 мм.
Metal containers suitable for separate collection of waste. Behind the front doors are metal
removable inner buckets. Each waste disposal hole has a separate internal receptacle. The
ejection holes are provided with a lid that opens with a round handle.
Vessels are equipped with swivel castors of Ø 50 mm.
- Volume 3х 32 l;
- Dimensions 800/300/875 mm.

Кош на колела 140 лт
Кошa за отпадъци e изработени от най-качествена пластмаса. Той е с колела за
лесно преместване, дръжка и капак. Предлага се в широка гама от цветове.
Wheelie bin 140 lt
The waste bin is made of the highest quality plastic. It has wheels for easy movement,
handle and lid. Available in a wide range of colors.
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Съд за разделно събиране JUMBO - Той е с метални съдове, подходящи за разделно
събиране на отпадъци. Зад предните вратички са поставени метални вътрешни кофи,
които могат да се изваждат. Към всеки отвор за изхвърляне на отпадък има отделен
вътрешен съд. Отворите за изхвърляне са снабдени с капак, който се отваря с
помощта на кръгла дръжка. Съдовете са оборудвани с въртящи се колела с Ø 50 мм.
- Обем 3х75 л;
- Размери 700/450/1675 мм.
JUMBO Separate Collection Tank - It has metal receptacles suitable for separate collection
of waste. Behind the front doors are metal removable inner buckets. Each waste disposal
hole has a separate internal receptacle. The ejection holes are provided with a lid that
opens with a round handle. Vessels are equipped with swivel castors of Ø 50 mm.
- Volume of 3х75 l;
- Dimensions 700/450/1675 mm.
Кош с две отделения (син и жълт)- за разделно събиране на отпадъци в закрити
помещения. Всяко отделение е оборудвано с държач за чувал. Вратичката се заключва
с триточкова ключалка. Кошовете могат да се монтират един към друг и да се получи
кош с четири отделения.
- Размер 950 x 473 x 900 мм;
- Маса 22.10кг;
- Обем на съдовете 2 x 75 л.
- Чувал Тип: 5030
Dual compartment bin (blue and yellow) - for separate collection of indoor waste. Each
compartment is equipped with a sack holder. The door is locked with a three-point lock. The
baskets can be mounted side by side and a four-compartment basket can be obtained.
- Size 950 x 473 x 900 mm;
- Weight 22.10kg;
- Container capacity 2 x 75 l.
- Bag Type: 5030
Модел Мини -1,1 куб. м.
Произведен от високо-качествени материали с ламинирана повърхност от покритие
с гел. Повърхността запазва стабилността на цвета си и позволява лесно почистване,
включително и от спрейове. Всички метални части са поцинковани. Механизмът за
отваряне и изпразване се предлага с 12 мм метални пръти или вериги. Kонтейнерите
за стъкло могат да се оборудват с анти-шумова опция. Kонтейнерите за хартия могат
да се оборудват с противопожарна защита.
Model Mini -1.1 cubic meters.
Made of high quality materials with laminated surface of gel coating. The surface retains its
color stability and allows for easy cleaning, including sprays. All metal parts are galvanized.
The opening and emptying mechanism is available with 12 mm metal bars or chains. Glass
containers can be fitted with an anti-noise option. Paper containers can be equipped with
fire protection.
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Контейнер от полиетилен - 3,5м3
Контейнерите са изработени от изключително устойчив и гъвкав полиетилен.
Изпразването на съдовете се извършва чрез система с две куки и изсипващо се дъно
от две части. Контейнерите са снабдени със съответните отвори за разделно
събиране на отпадъци и етикет с вида на отпадъка. Контейнерите се отличават с
висока устойчивост на цвета дори при дълготрайно излагане на слънце. През зимните
месеци не се наблюдава повреждане на контейнерите в следствие на излагането на
ниски температури. Контейнерите се предлагат стандартно в следните цветове: зелен
– цветно стъкло, жълт– пластмаса, син – хартия, бял – бяло стъкло.
Polyethylene container - 3,5 m3
The containers are made of extremely durable and flexible polyethylene. Emptying the
dishes is done by a system with two hooks and a pouring bottom of two parts. The containers
are provided with appropriate openings for separate collection of waste and a label with
the type of waste. Containers feature high color fastness even with long-term sun exposure.
During the winter months, no damage to the containers is observed due to the exposure to
low temperatures. The containers come as standard in the following colors: green - colored
glass, yellow - plastic, blue - paper, white - white glass.

Пластмасов контейнер 660L - Той е подходящи за събирането на битови и
промишлени отпадъци. Има стандартно изпълнение със спирачки на две от колелата
и приспособления на капака за разделно събиране, диам. на отвор за събиране на
стъкло - 160 мм, възможни са приспособления при необходимост.
- Въртящи се колела с диам. 200 мм;
- При заявка се доставя централна спирачка;
- Устойчиви на УВ лъчение, химическо и биологическо въздействие;
- Гладка повърхност, не позволяваща залепването на нечистотии;
- Произведени от рециклируем материал без съдържание на кадмий.;
- Материалът може да се гранулира отново;
- Тeгло 44 kg.;
- Товароносимост 250 kg.
Plastic Container 660L - It is suitable for collection of household and industrial waste. There
is a standard version with two-wheel brakes and fittings for a separate collection, diameter.
glass opening - 160 mm, fittings are possible if necessary.
- Swivel wheels with dia. 200 mm;
- On request a central brake is supplied;
- UV resistant, chemical and biological effects;
- Smooth surface that prevents dirt from sticking;
- Made of cadmium-free recyclable material .;
- The material can be granulated again;
- Weight 44 kg.;
- Load capacity of 250 kg.
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Separate collection containers and baskets
Контейнери и кошове за разделно събиране

Ултразвукови интелигентни сензори, които наблюдават отпадъците в реално време,
използвайки усъвършенстван софтуер и система за интелигентно управление.
Оптимизиране на маршрутите за събиране на отпадъци , честоти и натоварвания на
превозни средства, което води до общо намаляване на разходите за събиране на
отпадъци с поне 30% и намаляване на емисиите на въглерод до 60% в градовете.
Ultrasonic smart sensors that monitor waste in real time using sophisticated software and
intelligent control system. Optimization of waste collection routes, frequencies and vehicle
loads, resulting in an overall reduction in waste collection costs of at least 30% and a reduction in carbon emissions of up to 60% in cities.

Интелигентният сензор за кошче за отпадъци предава данните, които събира в реално
време чрез безжични мрежи, към платформата за интелигентно управление на
отпадъците.
Сензорните кошчета за събиране на отпадъци се използват за идентифициране на
състоянието на кошчетата за отпадъци, ако те са празни или напълнени, така че
съответно да се персонализира графикът за събиране на отпадъци и също така да се
спестят разходите.
Този сензор премахва часовете, прекарани в ръчно маршрутизиране, увеличават
производителността, оптимизират разпределението на оборудването и персонала и
ви позволяват да получите по-добър контрол върху вашите операции по управление на
твърди отпадъци.
The intelligent waste bin sensor transmits the data it collects in real time via wireless networks
to the intelligent waste management platform.
Sensory waste bins are used to identify the status of waste bins if they are empty or filled so
that the waste collection schedule is customized and cost savings are also made.
This sensor eliminates hours spent in manual routing, increases productivity, optimizes the
allocation of equipment and personnel, and allows you to gain greater control over your
solid waste management operations.
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Separate collection containers and baskets
Контейнери и кошове за разделно събиране

Ултразвуковият сензор за ниво на запълване надеждно следи нивото на запълване на
контейнера и изпраща данни в реално време до платформа за мониторинг и анализ
на данни, базирана в облак. Той може лесно да бъде прикрепен към всякакъв тип
контейнер или резервоар за наблюдение на всякакъв вид отпадъци, включително
твърди частици и течности. Заедно с облачната платформа дава възможност на
градовете и компаниите за управление на отпадъците да увеличат оперативната си
ефективност за събиране на отпадъци с до 50%.
The fill level ultrasonic sensor reliably monitors the fill level of the container and sends
real-time data to a cloud-based data monitoring and analysis platform. It can be easily
attached to any type of container or tank to monitor any type of waste, including solids and
liquids. Along with the cloud platform, it enables cities and waste management companies
to increase their waste collection operational efficiency by up to 50%.

Ултразвуков сензор за ниво на запълване, геолокация и температура.
Напълно безжичен с 3+ години живот на батерията с лесно се монтира към всеки
контейнер. Вътрешни комуникации, позволяващи отчети чрез клетъчни мрежи. Нулева
поддръжка с антикорозионна защитна обвивка. Измерва дълбочина до 3м
Ultrasonic sensor for fill level, geolocation and temperature.
Fully wireless with 3+ years of battery life, easy to mount to any container. Internal communications that allow reporting through cellular networks. Zero maintenance with anti-corrosion protective sheath. Measures depth up to 3m

Ултразвуковият сензор измерва нивото на запълване на контейнерите за отпадъци и
прехвърля данните на облачните сървъри, като използва безжична комуникационна
технология чрез интернет.
Данни, идващи от всеки контейнер, обработен на облачни сървъри и могат да се
показват в реално време навсякъде, чрез потребителския портал.
Изчислени са оптимални маршрути за събиране и възможност за проследяване на
екрани от формуляри, монтирани на камиони за събиране. Потребителят може да
следва маршрута в реално време по време на процеса на събиране на отпадъците.
The ultrasonic sensor measures the level of filling of waste containers and transmits data to
cloud servers using wireless communication technology over the Internet.
Data coming from each container processed on cloud servers and can be displayed in real
time anywhere, via the user portal.
Optimal collection routes and the ability to trace screens from forms mounted on collection
trucks have been calculated. The user can follow the route in real time during the waste
collection process.
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Компостери

Електрически уред за компостиране, идеален за малки домакинства като домове,
кафенета, училища и офиси. Той компостира хранителните отпадъци за 24 часа,
произвеждайки хранителни вещества в почвата.
An electrical composting unit, ideal for small households such as homes, cafes, schools and
offices. It composts nutrient waste for 24 hours, producing nutrients in the soil.

Кош за събиране на отпадъци за рециклиране 88 литра
Може да се монтира в кухненски шкаф или в близост до коша за битови отпадъци.
Много от тях идват с капаци, които се отварят и затварят с действие при преместване,
когато вратата на шкафа се отвори.
Waste recycling bin 88 liters
Can be installed in a kitchen cabinet or near a household waste bin. Many come with lids
that open and close when moved when the cabinet door opens.

Компостиращ контейнер 290L
Той е чудесен начин за рециклиране на органични кухненски от градината отпадъци.
Обогатява почвата с хранителни вещества. Компостна кутия е направена от
нетоксичнои материали за да бъде използвана по- дълго време. Тръбите около уреда
позволяват на въздуха да се движи през компостера, за да се ускори процеса на
компостиране. Той е оборудван с плъзгаща се врата, мембрана за удобно
премахване на компоста.
Composting container 290L
It is a great way to recycle organic kitchen waste from your garden. It enriches the soil with
nutrients. The compost box is made of non-toxic materials for longer use. The pipes around
the appliance allow air to flow through the composter to accelerate the composting
process. It is equipped with a sliding door, a membrane for convenient removal of compost.
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Компостер - той е специално разработен и проектиран за събиране и обработка на
органични материали в компост или хумус, богат на хранителни вещества. Готовият
продукт, добит от контейнер за компост, е отлично изменение на почвата,
осигуряващо много необходимо обогатяване на вашата почва.
Composter - It is specially developed and designed for the collection and treatment of
organic materials in compost or humus rich in nutrients. The finished product obtained from
a compost container is an excellent soil modification, providing much needed enrichment
to your soil.

Уплътнител за боклук - тази машина е специално проектирана за ежедневно
компресиране на боклук. Отпадъци могат да бъдат хартия,картонени, филмови,
текстилни, алуминиеви или стоманени кутии, PER бутилка, HDPE контейнери и всякакви
други меки опаковъчни материали.
Garbage Compactor - This machine is specially designed for daily garbage compression.
Waste can be paper, cardboard, film, textile, aluminum or steel, PER bottle, HDPE containers
and any other soft packaging materials.

Този уред за промишлени отпадъци намалява обема на боклука с до 50%.
Използването на преносимия уред за отпадъци на работното ви място ще спести
таксите за събиране на бизнес отпадъци. Чрез отстраняване на уплътняващото рамо
може да се използва и за повдигане, товарене, разтоварване и транспортиране на
палети.
This industrial waste machine reduces waste by up to 50%. Using a portable waste machine
at your workplace will save you the business of collecting waste. By removing the sealing
arm, it can also be used for lifting, loading, unloading and transporting pallets.
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Алуминиева палатка 5х5м.
Палатка
предлага различен стил на външна структура. Тя е изработена от
четириканален екструдиран и анодизиран алуминий и PVC покритие с двоен
полиестер, устойчиво на горене.
Лесна за инсталиране и демонтаж, няма нужда от мотокари и кранове, може да се
използва за временни или постоянни сгради. Широко използвана е за изложби,
ритуални тържества, спортни събития, временни складови помещения, работилница,
аварийна помощ и др.
Aluminium Tent 5x5m
The tent offers a different style of exterior structure. It is made of four-channel extruded and
anodized aluminum and PVC coated with double polyester, combustion resistant.
Easy to install and dismantle, no need for forklifts and cranes, can be used for temporary or
permanent buildings. It is widely used for exhibitions, ritual celebrations, sporting events,
temporary storage facilities, workshop, emergency assistance and more.
Палатка купол диаметър 5м
Геодезичната куполна шатра предлага уникална форма и здрава структура.
Стабилните триъгълни структури създават по -голяма устоичивост на вятър, а
покритието е една цялостна материя, за да избегне изтичането на дъждовна вода във
вътрешното пространство. Тя е идеално решение с лесна инсталационна
конструкция, подходяща за всякакви събития.
Tent dome diameter 5m
The geodesic dome tent offers a unique shape and sturdy structure. Stable triangular structures create greater wind resistance and the coating is a complete fabric to prevent
rainwater from flowing into the interior. It is an ideal solution with easy installation design,
suitable for any event.
Палатка с извита конструкция
Извита палатка е с модулна структура, лесна за сглобяване и разглобяване и удобен
размер на съхранение. Тя е с високо качество и елегантен външен вид, а структурата
и е от рамка с твърд екструдиран алуминий (6061 / T6) и огнеустойчиви платна с
двустранно полиестерно покритие.
Може да се прилага във временни събития, а също така е добър избор като постоянна
сграда. Благодарение на извитата алуминиева греда и перфектната система за
опъване на покрива, придават по -голяма устойчивост на вятър до 100km / h и сняг.
Curved tent
Curved tent has a modular structure, easy to assemble and disassemble and a convenient
storage size. It is of high quality and elegant appearance and the structure is made of frame
with hard extruded aluminum (6061 / T6) and flame retardants with double-sided polyester
coating.
It can be used in temporary events and is also a good choice as a permanent building.
Thanks to the curved aluminum beam and the perfect roof tensioning system, they give
greater wind resistance up to 100km / h and snow.
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Mатериал първокласна
стоманена ламарина
Височина: 163 mm
Ширина: 65 mm
Дълбочина: 30 mm
Код: PC 24

Материал: първокласна
стоманена ламарина
Височина: 180 cm
Ширина: 50 cm
Дълбочина: 50 cm
Широчина на модула 50 cm
Код: PROJECT 1FFC

Material first-class steel
sheet
Height: 163 mm
Width: 65 mm
Depth: 30 mm
Code: PC 24

Material: premium steel sheet
Height: 180 cm
Width: 50 cm
Depth: 50 cm
Module width 50 cm
Code: PROJECT 1FFC

Шкаф за дрехи и обувки. Той има 3
големи, 3 малки отделения и място
за сядане.
Материал: първокласна стоманена
ламарина
Височина: 217 cm;
Ширина: 90 cm;
Дълбочина: 80 cm;
Код: PLUS 3.
Wardrobe for clothes and shoes. It has
3 large, 3 small compartments and a
seating area.
Material: premium steel sheet
Height: 217 cm
Width: 90 cm
Depth: 80 cm
Code: PLUS 3
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Материал първокласна
стоманена ламарина
Височина: 180 сm;
Ширина: 90 сm;
Дълбочина: 50 сm;
Брой модули: 9 бр.;
Код: PROJECT 3/9.
Material first-class steel
sheet
Height: 180 cm;
Width: 90 cm;
Depth: 50 cm;
Number of modules: 9 pcs.;
Code: PROJECT 3/9.

@
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Шкафа е масивен и естетичен, в
отделенията му се побират дълги,
обемни и работни облекла.
Материал първокласна стоманена
ламарина.
Височина 180 cm;
Ширина 102 cm;
Дълбочина 50 cm;
Koд-PROJECT Z6 NEW.
The cabinet is massive and aesthetically pleasing, with long, bulky and
workwear compartments in its
compartments.
Material: first-class steel sheet
Height: 180 cm;
Width: 102 cm;
Depth: 50 cm;
Code: PROJECT Z6 NEW.
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Материал: първокласна
стоманена ламарина
Височина: 1980 mm
Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 420 mm
Тегло: 70 kg
Брой рафтове: 10 бр.
Товароносимост : 50 kg

Материал тяло: първокласна
стоманена ламарина; врати:
пластмаса
Височина: 195 сm
Ширина: 100 сm
Дълбочина: 42 сm
Код: ROLO 1950/1000
Material body: premium steel
sheet; doors: plastic
Height: 195 cm
Width: 100 cm
Depth: 42 cm
Code: ROLO 1950/1000

Material: premium steel sheet
Height: 1980 mm
Width: 1000 mm
Depth: 420 mm
weight: 70 kg
Number of shelves: 10 pcs.
Load capacity: 50 kg

Автоматични шкафчета за лични вещи.
Предоставяне на набор от услуги:
- безопасността на нещата;
- зареждане на телефони;
- доставка на храна;
- обаждане в такси;
- реклама.
Automatic lockers for personal effects.
Provision of services:
- the safety of things;
- charging phones;
- food delivery;
- taxi call;
- аdvertising.
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Кутия за принадлежности. Тя има
разделители и е подходяща за
риболовни аксесоари.
Размери: 276 x 188 x 45 мм
Код: 195
Accessories box. It has dividers
and is suitable for fishing accessories.
Dimensions: 276 x 188 x 45 mm
Code: 195

Водонепроницаема кутия,
предназначена за пренасяне
и защита на чувствително
оборудване и материали. Тя
е изключително устойчива на
прах и атмосферни влиания.
Код: MAX540H245CAM
Waterproof box designed to
carry and protect sensitive
equipment and materials. It is
extremely dust and weather
resistant.
Code: MAX540H245CAM

Кутия за инструменти. Тя е
организирана с разделители, което
я прави предпочитана от техници и
монтьори.
Размери: 555 x 428 x 211мм
Код: MAX505PU
Toolbox. It is organized with dividers,
which makes it preferred by technicians and installers.
Dimensions: 555 x 428 x 211mm
Code: MAX505PU

Полипропиленова кутия за инструменти с три отделения за капаци.
Кутията с инструменти включва четири кутии с регулируеми отделения, просторно
съхранение под капака и ергономична седалка, за да работите удобно където и да
сте.
Polypropylene tool box with three compartment covers.
The toolbox includes four adjustable compartment boxes, spacious storage under the
hood and an ergonomic seat to work comfortably wherever you are.

Устойчив полипропиленов калъф, спестяване на пространство с двойни сгъваеми
дръжки и професионални клинове за щракване, за да се гарантира съдържанието на
калъфа. Той е компактно решение за защита, пренасяне и транспортиране на
вашето оборудване.
Размери: 480/315/820мм
Код: 2054
Durable polypropylene case, space saving with double folding handles and professional
click wedges to ensure the contents of the case. It is a compact solution for protecting,
transporting and transporting your equipment.
Dimensions: 480/315 / 820mm
Code: 2054
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Стойка за поздравителна картичка.
Тя е изработена от гофриран
материал и е на три нива.
Код: SC1123
Greeting card stand. It is made of
corrugated material and has three
levels.
Code: SC1123

Щанда е подходящ за кратко изложение или промоция, не е необходимо да
пренасяме след приключване на събитието. Лесен за носене с екологични идеи,
съвпадащи с концепцията за опазване на околната среда.
The stand is suitable for a brief presentation or promotion, it is not necessary to carry it after
the event is over. Easy to carry with ecological ideas that are in line with the concept of
environmental protection.

Той е направен от 8 картонени кутии с двустранната структура за показване и
продажба на аксесоари, който привличат повече внимание от различни посоки.
Подходящ е за магазини поради гъвкавия дизайн.
It is made of 8 cardboard boxes with a double-sided structure for displaying and selling
accessories that attract more attention from different directions.
It is suitable for shops because of its flexible design.
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ISONEM ХИБРИД. Ново поколение изолационен и подов материал, разработен с
най-новите технологии. Поради свойствата си, той се използва самостоятелно вместо
много изолации и подово покритие. Тъй като не се влияе от UV, слънце, трафик на хора
и превозни средства, изсушава се бързо и е лесен за манипулиране.
ISONEM HYBRID. New generation of insulation and flooring material developed with the
latest technology. Due to its properties, it is used alone instead of many insulations and floor
covering. Because it is not affected by UV, sun, human and vehicle traffic and also the most
important it's drying fast and easy to manipulate, It is highly useful.

ISONEM Блестящ под. Покритието е двукомпонентно, ярко оцветено, саморазливно,
подово покритие на основата на смола. След като изсъхне, образува еластичен и
безшевен слой. Не се влияе от UV и външни метеорологични условия. Устойчив на
износване, химикали и киселини, не се влияе от движението на хора и превозни
средства.
ISONEM Shiny floor. The coating is a two-component, brightly colored, self-leveling,
resin-based floor covering. After drying, it forms an elastic and seamless layer. It is unaffected by UV and weather conditions. Resistant to wear, chemicals and acids, not affected by
the movement of people and vehicles.

ISONEM Противопожарно решение. Активните вещества, създават много силна
топлинна изолация и предотвратяват натрупването на топлина, от което може да
започне процеса на горене. Полезен резултат от това свойство на топлоизолация е, че
в случай на пожар, врата, която се третира с Isonem Anti-Fire, предотвратява
протичането на високи температури от едната към другата страна.
ISONEM Fire fighting solution. The active substances create very strong thermal insulation
and prevent the accumulation of heat, which can start the combustion process. A useful
result of this thermal insulation property is that in the event of a fire, a door treated with
Isonem Anti-Fire prevents heat from flowing from side to side.
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V-таймерът- чрез два бутона може да зададете колко дълго ще работи нагревателят.
Докато бойлерът е включен, можете да видите оставащото време, докато се изключи
автоматично. След като изтече времето, той автоматично ще се затвори. V-таймерът
също излъчва звукова аларма, която спира след време.
V-timer - with two buttons you can set how long the heater will work. While the water heater
is on, you can see the remaining time until it is switched off automatically. Once the time has
expired, it will automatically close. The V-timer also emits an audible alarm that stops after
a while.

Уред за пренасяне на плоскости е уникална система за повдигане и носене, а
ергономичният му дизайн позволява на един човек да пренася тежки стоки.
Уреда значително намалява напрежението и риска от нараняване на гърба, шията,
раменете и ръцете, като работи чрез затягане в горната част, създавайки здрава
временна дръжка за човека , който я носи. Специалните гумени възглавнички,
монтирани върху двете плочи, предпазват повърхностите на материалите от
повреждане и нараняване.
The planar conveyor is a unique lifting and carrying system, and its ergonomic design allows
one person to carry heavy goods.
The device significantly reduces the tension and risk of injury to the back, neck, shoulders
and arms, by working by tightening at the top, creating a sturdy temporary handle for the
person who wears it. The special rubber pads mounted on both plates protect the surfaces
of the materials from damage and injury.

Tiniest HD Pocket Projector е цялостна система за домашно забавление с
модернизирана LED технология, която показва ясни изображения, като същевременно
поставя по-малко стрес върху очите, отколкото стандартен екран с подсветка.
Неговата компактна форма Ви позволява да го носите навсякъде, където отидете и да
изградите своя собствена театрална стая моментално. Поводите са безкрайни: за
семейна филмова вечер, в комфорта на вашето легло, за гледане на спорт, или дори
на къмпинг на открито. Освен това е чудесно средство за бизнес среща, образование
на деца или специални събития като сватби или рождени дни!
Tiniest HD Pocket Projector is a complete home entertainment system with upgraded LED
technology that displays clear images while putting less stress on the eyes than a standard
backlit screen. Its compact design allows you to carry it wherever you go and build your own
theater room instantly. The occasions are endless: for a family movie night, in the comfort of
your bed, watching sports, or even camping outdoors. It's also a great tool for a business
meeting, children's education or special events such as weddings or birthdays!
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Уред за измерване на релеф.
С Contour Duplication Gauge измервате перфектно всякакви неравни повърхности,
чрез идеално напасване.
Копирате и поставяте контура на всякакви ръбове върху дърво, камък, плочка и др.
Relief measuring device.
With Contour Duplication Gauge, you measure perfectly any uneven surface with perfect
fit.
Copy and paste the contour of any edges on wood, stone, tile, etc.

С Тиксото FLEX можете да поправите спукани тръби, маркучи и всякакви надуваеми
матраци, кофи, покриви и дори лодки! Работи дори под вода!
Ползвайте тиксото върху пластмаса, PVC, метал, дърво, тухла, бетон, стъкло, гума,
плочки, керамика и какво ли още не!
Изключително лесен за употреба, устойчив на екстремни условия
То е UV и водоустойчиво и издръжливо на голям диапазон от температури, което го
прави идеален за екстремни метеорологични условия!
With the FLEX Tixo you can repair leaky pipes, hoses and all sorts of inflatable mattresses,
buckets, roofs and even boats! Works even underwater!
Use tape on plastic, PVC, metal, wood, bricks, concrete, glass, rubber, tiles, ceramics and
more!
Extremely easy to use, resistant to extreme conditions
It is UV and waterproof and durable over a wide range of temperatures, making it ideal for
extreme weather!

Комплект за работа със силикон.
Той позволява премахването на силикон и изглаждането на силиконовите фуги. С този
комплект отстранявате стария силикон по-удобно. Първо, използвайте гравиращата
страна, за да премахнете стария силикон, а след това използвайте едно от
удълженията, за да приложите и изгладите новия силиконов слой. Този комплект
включва нож за пробиване за бързо и лесно отстраняване на стари силиконови и
акрилни фуги. Смазка за шлайфане с приставки за бързо и точно изглаждане на
новосъздадените фуги.
Set for working with silicone.
It allows removal of silicone and smoothing of silicone joints. With this kit, you remove the old
silicone more conveniently. First, use the engraving side to remove the old silicone, then use
one of the extensions to apply and smooth the new silicone layer. This kit includes a punching knife for quick and easy removal of old silicone and acrylic joints. Grinding grease with
attachments for quick and accurate smoothing of newly created joints.
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EcoVisor F4 Импулсния дозиметър е най-новият модел и първият личен детектор в света
с пет функции в едно устройство, който прецизно измерва и открива
радиоактивността, дозата на радиация, съдържанието на нитрати в храната,
електромагнитните полета и общото количество разтворени твърди частици във вода.
Сега можете да откриете и наблюдавате невидими вредните заплахи в жилищни
райони, офиси и други високорискови места с помощта на импулсния дозиметър.
The EcoVisor F4 Impulse Dosimeter is the latest model and the world's first personal detector
with five functions in one device that accurately measures and detects radioactivity, radiation dose, feed nitrate content, electromagnetic fields and total solids dissolved in water.
You can now detect and monitor invisible harmful threats in residential areas, offices and
other high-risk locations using the pulse dosimeter.
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Exclusive authorized partner
Ексклузивен оторизиран партньор
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