
Egyszerű és gyors telepítés. 
A rendszer telepítési ideje a 
vezetékes töredéke! No kábel, 
no para!

AZ IDŐ PÉNZ MOBIL ALKALMAZÁS
Riasztó vezérlése ingyenes mobil 
akalmazáson keresztül. Az ügyfél 
üzenetet kap a telefonjára az 
eseményekről.

Két kimenet segítségével okosotthon 
megoldásként vezérelhető a kapu, 
fűtés, redőny, lámpa, stb. a mobil 
alkalmazásról.

„SMART HOME” MADE IN EU
Az IQ Alarm vezetékmentes 
riasztórendszert Európában gyártják 
a részünkre. 

A VEZETÉK NÉLKÜLI
OKOS RIASZTÓRENDSZER
VEZETÉKES ÁRON*

az okos választás

*a telepítési összköltségek figyelembe vételével

• Riasztó vezérlése

• IOS / Android 
eszközökhöz

• Riasztásokról értesítés
• Okosotthon vezérlés: 
az elektromos eszközök 
vezérlése a riasztó 
alkalmazásból is

App store Play Áruház

INGYENES
ALKALMAZÁS



✓
✓
✓
✓
✓
✓

tökéletes megoldás 
a kis- és közepes
méretű objektumok
védelmére

Az 

Miért? 
Mert hibrid: vezeték nélküli és vezetékes rendszerként is üzemel!
Mert a mobil alkalmazás ingyenes!
Mert a riasztásokról push üzenetet küld a felhasználónak!
Mert beépített GPRS kommunikátorral rendelkezik!
Mert igazán okossá teheti az otthonát!
Mert akár 400m -ig alkalmazható

iQA-KP16LED
LED kezelő (fehér/fekete)

• Max. 2db/központ
• Vezetékes

• 16 zóna kijelzése

iQalarm iQA-7161WLP-SET3

- beépített GPRS kommunikátor

- iQAlarm iQA-WLPR110 vezeték nélküli 
     mozgásérzékelő PIR (433MHz)

- elemek

OKOSRIASZTÓ SZETT

- iQAlarm iQA-7161WLP vezeték nélküli riasztóközpont  
     panel, 16 zónás

- GSM antenna

- iQAlarm iQA-KP16LED vezetékes kezelő

- műanyag ház beépített trafóval

- ingyenes applikáció iOS, Android eszközökre

• CR123 elem, 2-3 év
• PIR+PET (25kg-ig)

iQA-WLPR110P
PIR+PET mozgásérz.
• Vezeték nélküli

SA-ISIDE140
hang-fényjelző
• Kültéri, 110dB

(2.2Ah, vagy 1.2Ah)
• Akku nélkül

iQA-WLDC1
nyitásérzékelő
• Vezeték nélküli
• CR123 elem, 2-3 év

iQA-WLS01
driver hang-fényjelzőhöz
• Vezeték nélküli 
• összeköttetést ad a 
   központ és a hangjelző
   között

Optikai visszajelző modul

• központba 
   csatlakoztatható

JABLOTRON JA-111i

• rendszer állapot 
   visszajelzésre
• univerzális

iQA-WLDC2

• CR123 elem, 2-3 év

• Vezeték nélküli
nyitásérzékelő

• +1db bemenettel

iQA-TX3

• Max. 9db/központ
• 1 partícióhoz

távirányító
• Vezeték nélküli

füstérzékelő
• Vezeték nélküli
• Optikai

iQA-WLSD110

• CR123 elem, 2-3 év

PIR mozgásérzékelő
iQA-WLPR110

• Vezeték nélküli
• PIR, 10m, 110°
• CR123 elem, 2-3 év

iQA-WLSFL110

• CR123 elem, 2-3 év

Vízszivárgás érzékelő
• Vezeték nélküli

nettó

9 990 Ft

nettó
69 990 Ft

nettó

11 990 Ft

nettó

7 590 Ft

nettó

10 990 Ft

nettó

9 990 Ft

nettó

10 990 Ft

nettó

12 990 Ft

nettó

5 490 Ft

nettó

19 990 Ft

nettó

9 990 Ft

nettó

9 990 Ft

AZ ÖN                        FORGALMAZÓJA

családi és hétvégi
házakba

lakásokbaüzletekbe,
irodákba

Biztonságtechnika

LDSZ Vagyonvédelmi Kft. 

+36 1 302 4077
+36 72 449 228

webaruhaz@ldsz.hu

1117 Budapest, XI ker., Nádorliget u. 7/B
7631 Pécs, Megyeri út 119.

nettó

3 670 Ft

Együtt csak nettó 13 490 Ft!

• max. 3db/központ
• 1 bemenet nyitásérzékelő
•  Rendszer áll. jelzés külön 
vásárolható kiegészítővel 

iQA-WLKP16LED / W / B
LED kezelő
• Vezeték nélküli
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