
MAT-SECURITY.COM
MAT-SECURITY.COM

•  Συστήματα Ασφαλείας  •  Συναγερμοί  •  Κάμερες  •

•  Συστήματα Ασφαλείας  •  Συναγερμοί  •  Κάμερες  •

Μην αφήνετε την 
ασφάλεια

  του χώρου σας στην τύχη !
!!Μην αφήνετε την 

ασφάλεια

  του χώρου σας στην τύχη !
!!

Εµπιστευτείτε τ
ην 

ασφάλεια του 
σπιτιού σας

   στα χέρια µας!!!
Εµπιστευτείτε τ

ην 

ασφάλεια του 
σπιτιού σας

   στα χέρια µας!!!

www.mat-security.com • info@mat-security.com www.mat-security.com

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 4  ΕΛΕΥΣΙΝΑ • Τ.Κ. 19 200 • TΗΛ. 211.8000.210  • 210.5543.222

2
10

 5
7
.8
2
.3
6
0



www.mat-security.com www.mat-security.com

• Ο συναγερμός σπιτιού GSM είναι κατάλληλος για την προστασία από διαρρήξεις σε 
σπίτια, διαμερίσματα, μεζονέτες, εξοχικές κατοικίες. Δεν χρειάζεται να έχετε ή να 
δεσμεύσετε σταθερή τηλεφωνική γραμμή αφού με την δυνατότητα που σας παρέχει 
η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιώντας την  κάρτα κινητού sim, 
μπορείτε να έχετε τον τηλεφωνητή του συναγερμού. 
• Το σύστημα του ασύρματου συναγερμού σπιτιού gsm περιλαμβάνει: 
• Μία κεντρική μονάδα 2 ζωνών και κεραία  
• Δύο ασύρματα χειριστήρια ελέγχου του συστήματος  
• Μία ασύρματη μαγνητική επαφή πόρτας ή παραθύρου 
• Ένα ασύρματο ραντάρ κίνησης εσωτερικού χώρου 
• Μία εσωτερική σειρήνα 110 db 
• Οδηγίες στα ελληνικά - Εγγύηση για 1 έτος
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• Ασύρματος συναγερμός GSM που δεν χρειάζεται σταθέρη τηλεφωνική σύνδεση αλλά με 
την βοήθεια κάρτας κινητού SIM σας δίνει την δυνατότητα τηλεειδοποίησης είτε με κλήση 
είτε με SMS και θωρακίζει το σπίτι, την εξοχική κατοικία, το σκάφος από την παραβίασή 
τους.
• Τι περιλαμβάνει το kit του ασύρματου συναγερμού gsm: 
• Μία κεντρική μονάδα με κεραία μιας ζώνης
• Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχου του συστήματος
• Μία ασύρματη μαγνητική παγίδα πόρτας ή παραθύρου
• Έναν ανιχνευτή κίνησης (ρανταρ) θερμού αντικειμένου με υπέρυθρες 
• Μία εσωτερική σειρήνα 110 db 
• Ελληνικές οδηγίες  - Εγγύηση για 1 έτος

Οικονομικοί συναγερμοίΟικονομικοί συναγερμοί Οικονομικοί συναγερμοίΟικονομικοί συναγερμοί

• Ολοκληρωμένο συστήμα ασφαλείας, ο συναγερμός GSM, με ενσύρματη εξωτερική 
σειρήνα που καθιστά πρακτικά αδύνατη την παραβίαση της εξοχικής κατοικίας, της 
αποθήκης από τους διαρρήκτες. Ο συναγερμός με κάρτα sim έχει την δυνατότητα να 
ειδοποιεί  τηλεφωνικά ή   στέλνοντας γραπτό μήνυμα στα κινητά  που εσείς έχετε 
επιλέξει,  μόλις ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Η κεντρική μονάδα έχει εφεδρική 
μπαταρία ώστε να λειτουργεί αυτόνομα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και να σας 
ειδοποιεί με sms κάθε φορά που γίνεται διακοπή ρεύματος αλλά και όταν αυτό 
επανέρχεται. 
Το πακέτο του συστήματος ασφαλείας GSM περιλαμβάνει: 
• Μία κεντρική μονάδα συναγερμού gsm 
• Τέσσερις ασύρματες μαγνητικές παγίδες
 • Δύο τηλεχειριστήρια για εύκολο χειρισμό 
• Μία εσωτερική σειρήνα 110db 
• Μία εξωτερική ενσύρματη σειρήνα με φλας 120db
• Ελληνικές οδηγίες - Εγγύηση για 1 έτος

MYLΚ7Μ3Β
• Τοποθετείστε σήμερα χωρίς κόπο έναν ασύρματο συναγερμό σπιτιού. Συναγερμός 
μικρού μεγέθους που στην κεντρική του μονάδα, έχει ενσωματωθεί μια ισχυρή 
σειρήνα με φλάς καθώς και δέκτης 433 Mhz για την λήψη εντολών από τα 
τηλεχειριστήρια και τους ασύρματους ανιχνευτές που συνεργάζεται. 
• Το κιτ Easy alarm MYL-007 AS περιλαμβάνει: 
• Κεντρική μονάδα μεγέθους 12x7.2x4.5 cm με σειρήνα 120 db, φλας και δέκτη.
• Τηλεχειριστήριο για εύκολη χρήση.
• Μία ασύρματη επαφή πόρτας ή παραθύρου.
• Ελληνικές οδηγίες - Εγγύηση 1 έτους

• Ασύρματος συναγερμός σπιτιού για την ασφάλεια σας από διαρρήξεις και 
λεηλασίες. Σε περίπτωση παραβίασης του συναγερμoύ,  ο συναγερμός σας ειδοποιεί 
με τηλεφωνική κλήση. Ακόμα έχετε την δυνατότητα να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε 
τον συναγερμό από απόσταση απλά μόνο με μια κλήση στη σταθερή τηλεφωνική σας 
γραμμή. 
Το kit περιλαμβάνει: 
• Μία κεντρική μονάδα με πληκτρολόγιο 
• Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχου του συστήματος
• Μία ασύρματη μαγνητική επαφή  
• Έναν ασύρματο ανιχνευτή κίνησης
• Μία εσωτερική σειρήνα 110db
• Ελληνικές οδηγίες - Εγγύηση 1 έτους 

• Πακέτο ασύρματου συναγερμού σπιτιών με εξωτερική και εσωτερική σειρήνα. 
Ο ασύρματος συναγερμός με τηλεφωνική ειδοποίηση είναι κατάλληλος για κατοικίες, 
μεζονέτες και διαμερίσματα. Το kit περιλαμβάνει εξωτερική σειρήνα με συνεχής φωτεινή 
ένδειξη.
Ο ασύρματος συναγερμός ασφαλείας περιλαμβάνει:  
• Μία κεντρική μονάδα με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και εφεδρική μπαταρία .  
• Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχου του συστήματος  
• Έξι ασύρματες μαγνητικές  παγίδες
• Δύο ασύρματα ραντάρ εσωτερικού χώρου με υπέρυθρες  
• Μία σειρήνα εσωτερικού χώρου 110db  
• Μία σειρήνα εξωτερικού χώρου 120db με φλας και  εφεδρική μπαταρία ανάγκης.
• Ελληνικές οδηγίες - Εγγύηση 1 έτους

MYLK-7KX
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MYL-007 AS

• Είναι ένας  υβριδικός συναγερμός  που μπορεί  να καλύψει  όλες τις απαιτήσεις που 
ζητάτε από ένα σύστημα ασφαλείας. Έχει την δυνατότητα να λειτουργεί με ασύρματους 
και ενσύρματους ανιχνευτές χωρίς περιορισμούς. Η κεντρική μονάδα του συναγερμού 
με την βοήθεια μιας κάρτας κινητής τηλεφωνίας SIM (VODAFONE, COSMOTE) μπορεί να 
σας ειδοποιεί σε περίπτωση παραβίασης του χώρου που εποπτεύει, τηλεφωνικά σε έξι 
νούμερα (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) που εσείς έχετε επιλέξει αλλά και να 
στείλει SMS (γραπτό μήνυμα) σε τρία κινητά τηλέφωνα. Το συγκεκριμένο σύστημα 
ασφαλείας είναι ο φύλακας της κατοικίας, του εξοχικού σπιτιού αλλά μπορεί να 
τοποθετηθεί και σε επαγγελματικούς χώρους όπως γραφεία,αποθήκες,μαγαζιά κ.α.
Ο υβριδικός συναγερμός gsm περιλαμβάνει:
•  Μία κεντρική μονάδα με με οθόνη LCD και ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
• Τρεις ασύρματες μαγνητικές επαφές για πόρτες και παράθυρα
• Ένα ασύρματο ραντάρ κίνησης PIR για να εποπτεύει εσωτερικό χώρο
• Μία ενσύρματη σειρήνα εσωτερική 110db
• Δύο τετρακάναλα τηλεχειριστήρια για εύκολο και γρήγορο χειρισμό
• Ελληνικές οδηγίες λειτουργίας - Εγγύηση για 1 έτος

•  Το πακέτο συναγερμού με κάρτα κινητού SIM έχει την δυνατότητα αυτόματης 
τηλεφωνικής ειδοποίησης. Σας παρέχει το σύστημα την δυνατότητα να οπλίζετε, να 
αφοπλίζετε και να ακούτε το χώρο από το τηλέφωνο. Με το ασύρματο αυτό σύστημα 
συναγερμού,  προστατεύετει το σπίτι σας, την παραθεριστική κατοικία σας αλλά και 
επαγγελματικούς χώρους που δεν έχετε σταθερή τηλεφωνική γραμμή ή φοβάστε ότι 
θα έχετε συχνές διακοπές ή ακόμα ακόμα δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε σταθερή 
τηλεφωνική γραμμή.  Ο συναγερμός GSM υποστηρίζει έως 99 ασύρματες ζώνες και έως 
7 ενσύρματες ζώνες.  Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 6 αριθμούς τηλεφωνικούς για να 
καλεί αυτόματα ο τηλεφωνητής του συναγερμού σε περίπτωση παραβίασης του. 
Επίσης στέλνει γραπτά μήνυμα SMS σε 3 κινητά νούμερα της επιλογής σας σε κάθε 
ενεργοποίηση συναγερμού.
Ο συναγερμός gsm με αυτόματη τηλεειδοποίηση περιλαμβάνει:
• Μία κεντρική μονάδα με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και με οθόνη LCD
• Έξι ασύρματες  μαγνητικές παγίδες  για πόρτες και παράθυρα
• Έναν ανιχνευτή κίνησης PIR για να εποπτεύει τον εσωτερικό χώρο
• Μία ενσύρματη εσωτερική σειρήνα 110db
• Μία εξωτερική σειρήνα με φωτεινή ένδειξη και φλας 120db
• Δύο  τηλεχειριστήρια τετρακάναλα για εύκολο και γρήγορο χειρισμό
• Ελληνικές οδηγίες λειτουργίας- Εγγύηση για 1 έτος
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• Ο συναγερμός σπιτιού GSM είναι κατάλληλος για την προστασία από διαρρήξεις σε 
σπίτια, διαμερίσματα, μεζονέτες, εξοχικές κατοικίες. Δεν χρειάζεται να έχετε ή να 
δεσμεύσετε σταθερή τηλεφωνική γραμμή αφού με την δυνατότητα που σας παρέχει 
η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιώντας την  κάρτα κινητού sim, 
μπορείτε να έχετε τον τηλεφωνητή του συναγερμού. 
• Το σύστημα του ασύρματου συναγερμού σπιτιού gsm περιλαμβάνει: 
• Μία κεντρική μονάδα 2 ζωνών και κεραία  
• Δύο ασύρματα χειριστήρια ελέγχου του συστήματος  
• Μία ασύρματη μαγνητική επαφή πόρτας ή παραθύρου 
• Ένα ασύρματο ραντάρ κίνησης εσωτερικού χώρου 
• Μία εσωτερική σειρήνα 110 db 
• Οδηγίες στα ελληνικά - Εγγύηση για 1 έτος
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• Ασύρματος συναγερμός GSM που δεν χρειάζεται σταθέρη τηλεφωνική σύνδεση αλλά με 
την βοήθεια κάρτας κινητού SIM σας δίνει την δυνατότητα τηλεειδοποίησης είτε με κλήση 
είτε με SMS και θωρακίζει το σπίτι, την εξοχική κατοικία, το σκάφος από την παραβίασή 
τους.
• Τι περιλαμβάνει το kit του ασύρματου συναγερμού gsm: 
• Μία κεντρική μονάδα με κεραία μιας ζώνης
• Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχου του συστήματος
• Μία ασύρματη μαγνητική παγίδα πόρτας ή παραθύρου
• Έναν ανιχνευτή κίνησης (ρανταρ) θερμού αντικειμένου με υπέρυθρες 
• Μία εσωτερική σειρήνα 110 db 
• Ελληνικές οδηγίες  - Εγγύηση για 1 έτος

Οικονομικοί συναγερμοίΟικονομικοί συναγερμοί Οικονομικοί συναγερμοίΟικονομικοί συναγερμοί

• Ολοκληρωμένο συστήμα ασφαλείας, ο συναγερμός GSM, με ενσύρματη εξωτερική 
σειρήνα που καθιστά πρακτικά αδύνατη την παραβίαση της εξοχικής κατοικίας, της 
αποθήκης από τους διαρρήκτες. Ο συναγερμός με κάρτα sim έχει την δυνατότητα να 
ειδοποιεί  τηλεφωνικά ή   στέλνοντας γραπτό μήνυμα στα κινητά  που εσείς έχετε 
επιλέξει,  μόλις ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Η κεντρική μονάδα έχει εφεδρική 
μπαταρία ώστε να λειτουργεί αυτόνομα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και να σας 
ειδοποιεί με sms κάθε φορά που γίνεται διακοπή ρεύματος αλλά και όταν αυτό 
επανέρχεται. 
Το πακέτο του συστήματος ασφαλείας GSM περιλαμβάνει: 
• Μία κεντρική μονάδα συναγερμού gsm 
• Τέσσερις ασύρματες μαγνητικές παγίδες
 • Δύο τηλεχειριστήρια για εύκολο χειρισμό 
• Μία εσωτερική σειρήνα 110db 
• Μία εξωτερική ενσύρματη σειρήνα με φλας 120db
• Ελληνικές οδηγίες - Εγγύηση για 1 έτος

MYLΚ7Μ3Β
• Τοποθετείστε σήμερα χωρίς κόπο έναν ασύρματο συναγερμό σπιτιού. Συναγερμός 
μικρού μεγέθους που στην κεντρική του μονάδα, έχει ενσωματωθεί μια ισχυρή 
σειρήνα με φλάς καθώς και δέκτης 433 Mhz για την λήψη εντολών από τα 
τηλεχειριστήρια και τους ασύρματους ανιχνευτές που συνεργάζεται. 
• Το κιτ Easy alarm MYL-007 AS περιλαμβάνει: 
• Κεντρική μονάδα μεγέθους 12x7.2x4.5 cm με σειρήνα 120 db, φλας και δέκτη.
• Τηλεχειριστήριο για εύκολη χρήση.
• Μία ασύρματη επαφή πόρτας ή παραθύρου.
• Ελληνικές οδηγίες - Εγγύηση 1 έτους

• Ασύρματος συναγερμός σπιτιού για την ασφάλεια σας από διαρρήξεις και 
λεηλασίες. Σε περίπτωση παραβίασης του συναγερμoύ,  ο συναγερμός σας ειδοποιεί 
με τηλεφωνική κλήση. Ακόμα έχετε την δυνατότητα να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε 
τον συναγερμό από απόσταση απλά μόνο με μια κλήση στη σταθερή τηλεφωνική σας 
γραμμή. 
Το kit περιλαμβάνει: 
• Μία κεντρική μονάδα με πληκτρολόγιο 
• Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχου του συστήματος
• Μία ασύρματη μαγνητική επαφή  
• Έναν ασύρματο ανιχνευτή κίνησης
• Μία εσωτερική σειρήνα 110db
• Ελληνικές οδηγίες - Εγγύηση 1 έτους 

• Πακέτο ασύρματου συναγερμού σπιτιών με εξωτερική και εσωτερική σειρήνα. 
Ο ασύρματος συναγερμός με τηλεφωνική ειδοποίηση είναι κατάλληλος για κατοικίες, 
μεζονέτες και διαμερίσματα. Το kit περιλαμβάνει εξωτερική σειρήνα με συνεχής φωτεινή 
ένδειξη.
Ο ασύρματος συναγερμός ασφαλείας περιλαμβάνει:  
• Μία κεντρική μονάδα με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και εφεδρική μπαταρία .  
• Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχου του συστήματος  
• Έξι ασύρματες μαγνητικές  παγίδες
• Δύο ασύρματα ραντάρ εσωτερικού χώρου με υπέρυθρες  
• Μία σειρήνα εσωτερικού χώρου 110db  
• Μία σειρήνα εξωτερικού χώρου 120db με φλας και  εφεδρική μπαταρία ανάγκης.
• Ελληνικές οδηγίες - Εγγύηση 1 έτους

MYLK-7KX
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MYL-007 AS

• Είναι ένας  υβριδικός συναγερμός  που μπορεί  να καλύψει  όλες τις απαιτήσεις που 
ζητάτε από ένα σύστημα ασφαλείας. Έχει την δυνατότητα να λειτουργεί με ασύρματους 
και ενσύρματους ανιχνευτές χωρίς περιορισμούς. Η κεντρική μονάδα του συναγερμού 
με την βοήθεια μιας κάρτας κινητής τηλεφωνίας SIM (VODAFONE, COSMOTE) μπορεί να 
σας ειδοποιεί σε περίπτωση παραβίασης του χώρου που εποπτεύει, τηλεφωνικά σε έξι 
νούμερα (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) που εσείς έχετε επιλέξει αλλά και να 
στείλει SMS (γραπτό μήνυμα) σε τρία κινητά τηλέφωνα. Το συγκεκριμένο σύστημα 
ασφαλείας είναι ο φύλακας της κατοικίας, του εξοχικού σπιτιού αλλά μπορεί να 
τοποθετηθεί και σε επαγγελματικούς χώρους όπως γραφεία,αποθήκες,μαγαζιά κ.α.
Ο υβριδικός συναγερμός gsm περιλαμβάνει:
•  Μία κεντρική μονάδα με με οθόνη LCD και ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
• Τρεις ασύρματες μαγνητικές επαφές για πόρτες και παράθυρα
• Ένα ασύρματο ραντάρ κίνησης PIR για να εποπτεύει εσωτερικό χώρο
• Μία ενσύρματη σειρήνα εσωτερική 110db
• Δύο τετρακάναλα τηλεχειριστήρια για εύκολο και γρήγορο χειρισμό
• Ελληνικές οδηγίες λειτουργίας - Εγγύηση για 1 έτος

•  Το πακέτο συναγερμού με κάρτα κινητού SIM έχει την δυνατότητα αυτόματης 
τηλεφωνικής ειδοποίησης. Σας παρέχει το σύστημα την δυνατότητα να οπλίζετε, να 
αφοπλίζετε και να ακούτε το χώρο από το τηλέφωνο. Με το ασύρματο αυτό σύστημα 
συναγερμού,  προστατεύετει το σπίτι σας, την παραθεριστική κατοικία σας αλλά και 
επαγγελματικούς χώρους που δεν έχετε σταθερή τηλεφωνική γραμμή ή φοβάστε ότι 
θα έχετε συχνές διακοπές ή ακόμα ακόμα δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε σταθερή 
τηλεφωνική γραμμή.  Ο συναγερμός GSM υποστηρίζει έως 99 ασύρματες ζώνες και έως 
7 ενσύρματες ζώνες.  Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 6 αριθμούς τηλεφωνικούς για να 
καλεί αυτόματα ο τηλεφωνητής του συναγερμού σε περίπτωση παραβίασης του. 
Επίσης στέλνει γραπτά μήνυμα SMS σε 3 κινητά νούμερα της επιλογής σας σε κάθε 
ενεργοποίηση συναγερμού.
Ο συναγερμός gsm με αυτόματη τηλεειδοποίηση περιλαμβάνει:
• Μία κεντρική μονάδα με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και με οθόνη LCD
• Έξι ασύρματες  μαγνητικές παγίδες  για πόρτες και παράθυρα
• Έναν ανιχνευτή κίνησης PIR για να εποπτεύει τον εσωτερικό χώρο
• Μία ενσύρματη εσωτερική σειρήνα 110db
• Μία εξωτερική σειρήνα με φωτεινή ένδειξη και φλας 120db
• Δύο  τηλεχειριστήρια τετρακάναλα για εύκολο και γρήγορο χειρισμό
• Ελληνικές οδηγίες λειτουργίας- Εγγύηση για 1 έτος

MYLΚ7Μ2Β

MYL-M7Μ2Β
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MYLFC300 • Συναγερμός με δυνατότητα τηλεειδοποίησης από σταθερή τηλεφωνική γραμμή. 
Προστατέψτε το χώρο του σπιτιού ή της δουλειά σας μ' ένα σύστημα ασφαλείας 
υψηλής τεχνολογίας. Έχει την δυνατότητα να προγραμματιστούν 8 ενσύρματες 
ζώνες και 32 ασύρματοι ανιχνευτές. 
Το κιτ του συστήματος ασφαλείας συναγερμού περιλαμβάνει: 
• Έναν πίνακα με πληκτρολόγιο, οθόνη LCD και μπαταρία ανάγκης
• Ένα ασύρματο ραντάρ κίνησης
• Μία ασύρματη μαγνητική παγίδα  
• Δύο τηλεχειριστήρια 
• Ελληνικές οδηγίες  - Εγγύηση για 2 έτη 

MAT-STIV • Ο συναγερμός GSM  λειτουργεί με ασύρματους και ενσύρματους ανιχνευτές και 
έχει τη  δυνατότητα τηλεφωνικής ειδοποίησης από σταθερή τηλεφωνική γραμμή 
καθώς και δυνατότητα ειδοποίησης από κάρτα κινητής τηλεφωνίας. Yποστηρίζει 
μέχρι και 32 ασύρματες ζώνες και 8 ενσύρματες ζώνες. 
Το kit του συναγερμού περιλαμβάνει: 
• Κεντρική μονάδα με πληκτρολόγιο & εφεδρική μπαταρία
• Μία ασύρματη μαγνητική παγίδα. 
• Έναν ραντάρ κίνησης εσωτερικού χώρου με υπέρυθρες 
• Δύο τηλεχειριστήρια ασύρματα  
• Ελληνικές οδηγίες - Εγγύηση για 2 έτη 

Επαγγελματικοί συναγερμοίΕπαγγελματικοί συναγερμοί

•  Ασύρματo πληκτρολόγιo για να 
ελέγχετε τον συναγερμό σας από 
οπουδήποτε στο σπίτι. Μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε σε χώρους που είναι 
εύκολα προσβάσιμοι σε σας. 

  •  Ασύρματο ραντάρ κατοικιδίων   που 
δεν επηρεάζεται από μικρά κατοικίδια ζώα, 
έτσι ώστε να μην ενεργοποιείται ο 
συναγερμός με οποιαδήποτε κίνησή τους.

MYLYG-01 •  Ασύρματος ανιχνευτής καπνού που 
ανιχνεύει καπνό και ενεργοποιεί το συναγερμό. 
Ο ανιχνευτής καπνού χρησιμοποιείται σε 
χώρους που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ώστε 
να υπάρξει άμεση κινητοποίηση και να 
αποφθεχθεί πιθανή εξάπλωση πυρκαγιάς.

MYL-C1 • Ασύρματη μαγνητική επαφή για 
προστασία πορτών και παραθύρων. Η 
εγκατάσταση της μαγνητικής παγίδας είναι 
εύκολη.  Λειτουργεί με μπαταρία ώστε να 
αποφεύγετε τα μερεμέτια.

M HW-01G •  Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης που 
ανιχνεύει την κίνηση σ’ ένα πεδίο 5 ως 8 
μέτρων με οριζόντια γωνία 110° και 
κατακόρυφη 60°. Λειτουργεί με μπαταρία 
ώστε να αποφεύγετε την ταλαιπωρία των 
καλωδίων. 

MYLHW-01 •  Ασύρματο ραντάρ τύπου κουρτίνας 
για να προστατεύει πόρτες και παράθυρα 
ώστε να μην παραβιάζονται. Το ασύρματο 
ραντάρ λειτουργεί με δύο μπαταρίες τύπου 
ΑΑ.

MYLSR-01 • Ασύρματος αισθητήρας διαρροής που 
ανιχνεύει διαρροή νερού στο χώρο και με 
άμεση ενεργοποιήση του συναγερμού για 
γρήγορη αντιμετώπιση του προβλήματος. 

•  Ασύρματη μαγνητική επαφή ρολού 
τοποθετείται στο ρολό ασφαλείας ή στην 
γκαραζόπορτα του χώρου αποθήκευσης ή 
στάθμευσης.

• Τηλεχειριστήρια συναγερμού κατάλ-
ληλα για εύκολο χειρισμό του συστήματος 
ασφαλείας. Με ένα πατήμα ενός πλήκτρου 
μπορείς από απόσταση να όπλισει ή να 
αφόπλισει τον συναγερμό ή να ενεργοποιήσει 
την σειρήνα ή να ενεργοποιήσει μόνο την 
περιμετρική ζώνη ώστε να υπάρχει ελεύθερη 
κίνηση στον εσωτερικό χώρο. 

MYL-K4

• Ασύρματη εξωτερική σειρήνα με 
συνεχής φωτεινή ένδειξη και με φλας 
ενσωματομένο. Στο εσωτερικό του 
πλαστικού πλαισίου  υπάρχουν δύο 
σειρήνες ώστε ο ήχος να είναι δυνατός και  
διαπεραστικός. Περιέχει μπαταρία για να 
λειτουργεί   και σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος.

MYLK19

•  Αναμεταδότης ασύρματου σήματος 
είναι μία συσκευή που ενισχύει την 
εμβέλεια του ασύρματου σήματος. 
Τοποθετείται  σε χώρους που δεν υπάρχει 
καλό σήμα. 

MYLDFD02

Παρελκόμενα
Οικονομικών Συναγερμών

Παρελκόμενα
Οικονομικών Συναγερμών

•  Ολοκληρωμένο σύστημα  συναγερμού, που λειτουργεί είτε μέχρι 32  ασύρματους 
ανιχνευτές είτε με ενσύρματους ανιχνευτές τοποθετώντας τους σε 8 ζώνες αλλά και με 
συνδασμό αυτών. Αυτή η καινοτομία του νέου μας συστήματος το κάνει ιδανικό για 
επαγγελματικούς,   οικιακούς χώρους. Η κεντρική μονάδα  έχει τη δυνατότητα, σε 
περίπτωση παραβίασης του χώρου σας, να ειδοποίησει τηλεφωνικά με ηχογραφημένο 
μήνυμα μέχρι και 4 τηλεφωνικούς αριθμούς. Αξιοσημείωτο να αναφερθεί είναι και η 
ευκολία που σας παρέχει  να  μπορείτε να ελέγχετε από απόσταση, μέσω 
τηλεφώνου,την κατάσταση που βρίσκετε κάθε στιγμή το σύστημα (όπλιση-αφόπλιση 
συναγερμού).  
Το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού  περιλαμβάνει: 
• Μία κεντρική μονάδα  με πληκτρολόγιο, οθόνη LCD και εφεδρική μπαταρία.
• Δύο ασύρματα ραντάρ κίνησης  
• Τέσσερις ασύρματες μαγνητικές επαφές  
• Δύο τηλεχειριστήρια  
• Μία εξωτερική σειρήνα με φλας και επαναφορτιζόμενη μπαταρία ανάγκης
• Ελληνικές οδηγίες - Eγγύηση 2 έτη  

• Είναι ένα σύστημα συναγερμού υψηλής τεχνολογίας για την ασφάλεια του σπιτιού, της 
εξοχικής κατοικίας αλλά και του επαγγελματικού χώρου. Ο συναγερμός gsm λειτουργεί 
ταυτόχρονα με ασύρματα και ενσύρματα παρελκόμενα αλλά και χωριστά το καθένα. Το 
υβριδικό σύστημα έχει τη  δυνατότητα τηλεφωνικής ειδοποίησης από  σταθερή 
τηλεφωνική γραμμή  καθώς και με κάρτα κινητού SIM, σε περίπτωση παραβίασης του 
φυλασόμενου χώρου ή και κακόβουλης πράξης στην σταθερή τηλεφωνική γραμμή του 
χώρου που είναι τοποθετημένο. Ο συναγερμός ασφαλείας μπορεί να υποστηρίζει μέχρι 
και 32 ασύρματες ζώνες και 8 ενσύρματες ζώνες.
Το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM MATK-STIV περιλαμβάνει:
• Κεντρική μονάδα συναγερμού gsm με μεγάλη οθόνη LCD και πληκτρολόγιο   
• Εσωτερική σειρήνα σε περίπτωση συναγερμού 
• Πέντε ασύρματες μαγνητικές επαφές για πόρτες και παραθυρόφυλλα 
• Ένα ραντάρ εσωτερικού χώρου με υπέρυθρες 
• Δύο ασύρματα τηλεχειριστήρια για γρήγορη χρήση  
• Μία ασύρματη εξωτερική σειρήνα με φλας  
• Ελληνικές οδηγίες χρήσης και λειτουργίας - Εγγύηση για 2 έτη  

MATK-STIV

MYLKFC300JP01

• Ασύρματο μπουτόν πανικού ιδανικό 
να τοποθετείται σε χώρους μέσα στο σπίτι 
που υπάρχουν άτομα ηλικιωμένα ή 
ασθενείς για να ειδοποιήσουν άμεσα για 
βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

MYLJA-01

MYLJ-01

MYLHW-04B

4
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MYLFC300 • Συναγερμός με δυνατότητα τηλεειδοποίησης από σταθερή τηλεφωνική γραμμή. 
Προστατέψτε το χώρο του σπιτιού ή της δουλειά σας μ' ένα σύστημα ασφαλείας 
υψηλής τεχνολογίας. Έχει την δυνατότητα να προγραμματιστούν 8 ενσύρματες 
ζώνες και 32 ασύρματοι ανιχνευτές. 
Το κιτ του συστήματος ασφαλείας συναγερμού περιλαμβάνει: 
• Έναν πίνακα με πληκτρολόγιο, οθόνη LCD και μπαταρία ανάγκης
• Ένα ασύρματο ραντάρ κίνησης
• Μία ασύρματη μαγνητική παγίδα  
• Δύο τηλεχειριστήρια 
• Ελληνικές οδηγίες  - Εγγύηση για 2 έτη 

MAT-STIV • Ο συναγερμός GSM  λειτουργεί με ασύρματους και ενσύρματους ανιχνευτές και 
έχει τη  δυνατότητα τηλεφωνικής ειδοποίησης από σταθερή τηλεφωνική γραμμή 
καθώς και δυνατότητα ειδοποίησης από κάρτα κινητής τηλεφωνίας. Yποστηρίζει 
μέχρι και 32 ασύρματες ζώνες και 8 ενσύρματες ζώνες. 
Το kit του συναγερμού περιλαμβάνει: 
• Κεντρική μονάδα με πληκτρολόγιο & εφεδρική μπαταρία
• Μία ασύρματη μαγνητική παγίδα. 
• Έναν ραντάρ κίνησης εσωτερικού χώρου με υπέρυθρες 
• Δύο τηλεχειριστήρια ασύρματα  
• Ελληνικές οδηγίες - Εγγύηση για 2 έτη 

Επαγγελματικοί συναγερμοίΕπαγγελματικοί συναγερμοί

•  Ασύρματo πληκτρολόγιo για να 
ελέγχετε τον συναγερμό σας από 
οπουδήποτε στο σπίτι. Μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε σε χώρους που είναι 
εύκολα προσβάσιμοι σε σας. 

  •  Ασύρματο ραντάρ κατοικιδίων   που 
δεν επηρεάζεται από μικρά κατοικίδια ζώα, 
έτσι ώστε να μην ενεργοποιείται ο 
συναγερμός με οποιαδήποτε κίνησή τους.

MYLYG-01 •  Ασύρματος ανιχνευτής καπνού που 
ανιχνεύει καπνό και ενεργοποιεί το συναγερμό. 
Ο ανιχνευτής καπνού χρησιμοποιείται σε 
χώρους που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ώστε 
να υπάρξει άμεση κινητοποίηση και να 
αποφθεχθεί πιθανή εξάπλωση πυρκαγιάς.

MYL-C1 • Ασύρματη μαγνητική επαφή για 
προστασία πορτών και παραθύρων. Η 
εγκατάσταση της μαγνητικής παγίδας είναι 
εύκολη.  Λειτουργεί με μπαταρία ώστε να 
αποφεύγετε τα μερεμέτια.

M HW-01G •  Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης που 
ανιχνεύει την κίνηση σ’ ένα πεδίο 5 ως 8 
μέτρων με οριζόντια γωνία 110° και 
κατακόρυφη 60°. Λειτουργεί με μπαταρία 
ώστε να αποφεύγετε την ταλαιπωρία των 
καλωδίων. 

MYLHW-01 •  Ασύρματο ραντάρ τύπου κουρτίνας 
για να προστατεύει πόρτες και παράθυρα 
ώστε να μην παραβιάζονται. Το ασύρματο 
ραντάρ λειτουργεί με δύο μπαταρίες τύπου 
ΑΑ.

MYLSR-01 • Ασύρματος αισθητήρας διαρροής που 
ανιχνεύει διαρροή νερού στο χώρο και με 
άμεση ενεργοποιήση του συναγερμού για 
γρήγορη αντιμετώπιση του προβλήματος. 

•  Ασύρματη μαγνητική επαφή ρολού 
τοποθετείται στο ρολό ασφαλείας ή στην 
γκαραζόπορτα του χώρου αποθήκευσης ή 
στάθμευσης.

• Τηλεχειριστήρια συναγερμού κατάλ-
ληλα για εύκολο χειρισμό του συστήματος 
ασφαλείας. Με ένα πατήμα ενός πλήκτρου 
μπορείς από απόσταση να όπλισει ή να 
αφόπλισει τον συναγερμό ή να ενεργοποιήσει 
την σειρήνα ή να ενεργοποιήσει μόνο την 
περιμετρική ζώνη ώστε να υπάρχει ελεύθερη 
κίνηση στον εσωτερικό χώρο. 

MYL-K4

• Ασύρματη εξωτερική σειρήνα με 
συνεχής φωτεινή ένδειξη και με φλας 
ενσωματομένο. Στο εσωτερικό του 
πλαστικού πλαισίου  υπάρχουν δύο 
σειρήνες ώστε ο ήχος να είναι δυνατός και  
διαπεραστικός. Περιέχει μπαταρία για να 
λειτουργεί   και σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος.

MYLK19

•  Αναμεταδότης ασύρματου σήματος 
είναι μία συσκευή που ενισχύει την 
εμβέλεια του ασύρματου σήματος. 
Τοποθετείται  σε χώρους που δεν υπάρχει 
καλό σήμα. 

MYLDFD02

Παρελκόμενα
Οικονομικών Συναγερμών

Παρελκόμενα
Οικονομικών Συναγερμών

•  Ολοκληρωμένο σύστημα  συναγερμού, που λειτουργεί είτε μέχρι 32  ασύρματους 
ανιχνευτές είτε με ενσύρματους ανιχνευτές τοποθετώντας τους σε 8 ζώνες αλλά και με 
συνδασμό αυτών. Αυτή η καινοτομία του νέου μας συστήματος το κάνει ιδανικό για 
επαγγελματικούς,   οικιακούς χώρους. Η κεντρική μονάδα  έχει τη δυνατότητα, σε 
περίπτωση παραβίασης του χώρου σας, να ειδοποίησει τηλεφωνικά με ηχογραφημένο 
μήνυμα μέχρι και 4 τηλεφωνικούς αριθμούς. Αξιοσημείωτο να αναφερθεί είναι και η 
ευκολία που σας παρέχει  να  μπορείτε να ελέγχετε από απόσταση, μέσω 
τηλεφώνου,την κατάσταση που βρίσκετε κάθε στιγμή το σύστημα (όπλιση-αφόπλιση 
συναγερμού).  
Το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού  περιλαμβάνει: 
• Μία κεντρική μονάδα  με πληκτρολόγιο, οθόνη LCD και εφεδρική μπαταρία.
• Δύο ασύρματα ραντάρ κίνησης  
• Τέσσερις ασύρματες μαγνητικές επαφές  
• Δύο τηλεχειριστήρια  
• Μία εξωτερική σειρήνα με φλας και επαναφορτιζόμενη μπαταρία ανάγκης
• Ελληνικές οδηγίες - Eγγύηση 2 έτη  

• Είναι ένα σύστημα συναγερμού υψηλής τεχνολογίας για την ασφάλεια του σπιτιού, της 
εξοχικής κατοικίας αλλά και του επαγγελματικού χώρου. Ο συναγερμός gsm λειτουργεί 
ταυτόχρονα με ασύρματα και ενσύρματα παρελκόμενα αλλά και χωριστά το καθένα. Το 
υβριδικό σύστημα έχει τη  δυνατότητα τηλεφωνικής ειδοποίησης από  σταθερή 
τηλεφωνική γραμμή  καθώς και με κάρτα κινητού SIM, σε περίπτωση παραβίασης του 
φυλασόμενου χώρου ή και κακόβουλης πράξης στην σταθερή τηλεφωνική γραμμή του 
χώρου που είναι τοποθετημένο. Ο συναγερμός ασφαλείας μπορεί να υποστηρίζει μέχρι 
και 32 ασύρματες ζώνες και 8 ενσύρματες ζώνες.
Το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM MATK-STIV περιλαμβάνει:
• Κεντρική μονάδα συναγερμού gsm με μεγάλη οθόνη LCD και πληκτρολόγιο   
• Εσωτερική σειρήνα σε περίπτωση συναγερμού 
• Πέντε ασύρματες μαγνητικές επαφές για πόρτες και παραθυρόφυλλα 
• Ένα ραντάρ εσωτερικού χώρου με υπέρυθρες 
• Δύο ασύρματα τηλεχειριστήρια για γρήγορη χρήση  
• Μία ασύρματη εξωτερική σειρήνα με φλας  
• Ελληνικές οδηγίες χρήσης και λειτουργίας - Εγγύηση για 2 έτη  

MATK-STIV

MYLKFC300JP01

• Ασύρματο μπουτόν πανικού ιδανικό 
να τοποθετείται σε χώρους μέσα στο σπίτι 
που υπάρχουν άτομα ηλικιωμένα ή 
ασθενείς για να ειδοποιήσουν άμεσα για 
βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

MYLJA-01

MYLJ-01

MYLHW-04B
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• Ασύρματη εξωτερική σειρήνα με φλας 
και ηχητική ειδοποίηση, σε περίπτωση που 
ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Διαθέτει και  
μπαταρία ανάγκης για να λειτουργεί ακόμη και 
όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Διαθέτει 
επίσης tamper.

•  Εξωτερική ενσύρματη σειρήνα  με 
δυνατότητα ηχητικής και φωτεινής 
προειδοποίησης κατά την ενεργοποίηση του 
συναγερμού.  Η  ενσύρματη σειρήνα 
συναγερμού εξωτερικού χώρου δεν 
περιλαμβάνει μπαταρία ανάγκης.

• Ασύρματη φωτοβολταϊκή σειρήνα με 
ενσωματωμένη μπαταρία ανάγκης για χώρους 
που μπορεί να την βλέπει ο ήλιος. Διαθέτει 
επίσης tamper. 

MYL334R MYLMD324R

• Ασύρματη μαγνητική επαφή για πόρτες και 
παράθυρα με κομψό σχεδιασμό και εύκολη 
τοποθέτηση. • Έχει μηχανισμό tamper και 
δουλεύει με μία μπαταρία λιθίου 3V.

• Ασύρματη μαγνητική παγίδα για εύκολη 
και γρήγορη τοποθέτηση σε πόρτες και 
παράθυρα με ταινία διπλής όψης. Λειτουργεί 
με 3 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑΑ.

MYLMD210R MYLMD209R

• Ασύρματο ραντάρ κίνησης που ανιχνεύει 
οποιαδήποτε κίνηση συμβεί στο χώρο που 
επιτηρεί. Έχει μηχανισμό tamper και δουλεύει με 
μία μπαταρία λιθίου 3V.

• Ασύρματο τηλεχειριστήριο για εύκολο 
χειρισμό του συστήματος  συναγερμού 
χωρίς κωδικό και  χωρίς  προκαθορισμένο 
σημείο εγκατάστασης του πληκτρολογίου. 

MYLMC-335R MYLPB403R

MYL-MD325 • Ασύρματο Ραντάρ κατοικιδίων που 
ανιχνεύει κίνηση που δεν επηρεάζεται από 
μικρά κατοικίδια, στον εσωτερικό χώρο που 
επιτηρεί. Έχει μηχανισμό tamper και 
λειτουργεί με μία μπαταρία λιθίου 3V.

MYL335RDMT

• Ασύρματη επαφή ρολλού για την φύλαξη 
γκαράζ, αποθήκης και γενικά χώροι που έχουν 
εγκατασταθεί ρολά ή γκαραζόπορτες.

MYLMD212R • Ασύρματη εσωτερική σειρήνα με φλας 
και μπαταρία ανάγκης, ώστε σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος η σειρήνα να συνεχίζει 
να λειτουργεί.

MYL314R

•  Eνσύρματος αισθητήρας κίνησης που 
συνδέεται με καλώδια με το σύστημα 
συναγερμού. Το ραντάρ κίνησης   επιτηρεί 
οποιαδήποτε κίνηση στο χώρο που τοποθετείται 
5 έως 8 μέτρα με οριζόντια γωνία 110° και 
κατακόρυφη 60°. 

MYLMC215 • Ασύρματος ανιχνευτής καπνού για να 
έχετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. MYLMD2100R

• Ενσύρματη μαγνητική επαφή για 
συναγερμούς  που δέχονται ανιχνευτές με 
καλώδιο. Τοποθετείται σε πόρτες και παράθυρα.

MYL138B •  Ασύρματο ραντάρ κίνησης τύπου 
κουρτίνας που τοποθετείται στο εσωτερικό 
χώρων στις μπαλκονόπορτες.

MYL448R

MYLPB201R • Ασύρματο μπουτόν πανικού που είναι 
απαραίτητο σε περίπτωση που υπάρχουν 
ηλικιωμένοι ή άτομα με ειδικές αναγκές για 
άμεση ενημέρωση των ανθρώπων που τους 
φροντίζουν. 

• Ασύρματο πληκτρολόγιο με δυνα-
τότητα να το εγκαταστήσετε σε 
οποιοδήποτε σημείο του χώρου σας. Είναι 
εύκολο προσβάσιμο για σας ώστε να 
τοποθετήσετε την κεντρική μονάδα σε 
ασφαλές σημείο.

MYLPB500R

MYLMD2018-R • Ασύρματος ανιχνευτής κραδασμών 
εσωτερικού χώρου για την προστασία γυάλινων 
πορτών, παραθύρων, μπαλκονοπορτών  από 
την παραβίασής τους.  Ο αισθητήρας 
κραδασμών είναι ασύρματος και λειτουργεί με 
μπαταρία. 

•  Μετατροπέας συναγερμού  είναι μια 
συσκευή που μετατρέπει την  σταθέρη 
τηλεφωνική σύνδεση του συναγερμού σε 
GSM(καρτοκινητό). 

MAT-ABX404 •  Ασύρματος  φράκτης φωτοκυττάρων 
είναι μεταλλικοί ράβδοι με μοντέρνο 
σχεδιασμό που έχουν  στο εσωτερικό τους 
τέσσερις δέσμες με υπέρυθρες ακτίνες όπου 
το κάθε ζευγάρι δημιουργεί  ένα φράκτη 
προστασίας  όταν κάποιος πάει να περάσει 
ανάμεσά του και δίνει στην κέντρική μονάδα 
ασύρματα συναγερμό.  Είναι κατάλληλο για 
βεράντες, πυλωτές, χώρους στάθμευσης κα.

MYL-FT89R

MYLPHUY MYLPMAH4P

• Ανιχνευτής κίνησης (ραντάρ) για 
εξωτερικό χώρο που λειτουργεί ασύρματα 
αλλά και ενσύρματα με εξωτερική 
προστασία από κάλυμμα IP65 και με 
δυνατότητα να έχει διπλής ενέργειας 
ανίχνευση (υπέρυθρη και μικροκυματική). 
Το εξωτερικό ραντάρ κίνησης λειτουργεί με 
μπαταρίες. 

MYL-7M

Παρελκόμενα
Επαγγελματικών Συναγερμών

Παρελκόμενα
Επαγγελματικών Συναγερμών

• Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης που περιέχει 4 έγχρωμες ενσύρματες 
κάμερες και ένα καταγραφικό DVR υψηλής τεχνολογίας. 

•  Ολοκληρωμένο σύστημα υψηλής τεχνολογίας παρακολούθησης με καταγραφικό 
DVR 8 καναλιών που περιέχουν 4 αδιάβροχες, έγχρωμες, ενσύρματες κάμερες.

Κάμερες ΑσφαλείαςΚάμερες Ασφαλείας
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