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Aktualności
Eltcrac System

Przypominamy, że w każdy ostatni czwartek i piatek miesiąca w naszej 

firmie odbywać sie będzie wyprzedaż stanów magazynowych, podczas 

której udostępnimy urządzenia sprawne, powystawowe w bardzo 

atrakcyjnych cenach z różnych grup asortymentowych. Aby skorzystać z 

okazji zapraszamy Państwa do naszego Działu Handlowego.

Najbliższy termin to 25 i 26 wrzesień. Serdecznie zapraszamy.

WYPRZEDAŻ
stanów

magazynowych

DOWÓZ TOWARÓW
DO KLIENTÓW

25 września 2014 roku w godzinach od 10.00 do 14.00  zapraszamy Państwa 

na szkolenie z zakresu produktów firmy ABB. Szkolenie odbędzie się w 

siedzibie naszej firmy w Krakowie przy ul.Rucianej 3. 

 Systemy wideodomofnowe w ofercie Welcome Basic; Welcome Premium.

Urządzenia/funkcje systemu Welcome Basic

Schematy łączenie/ konfigurowanie systemu Welcome Basic

 Programowanie i funkcje systemu Welcome Basic.

Na koniec - system free@home nowość automatyki budynku.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa.

Tematyka szkolenia:

Ilość miejsc jest ograniczona. Szkolenie jest bezpłatne.
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Zapraszamy ponownie do skorzystania z naszego 

"Dowozu towaru do klientów". Przypominamy, ze 

zamówienia są przyjmowane do godziny 10.00 

danego dnia. Oprócz dostaw przewidujemy 

możliwość zaopatrzenia sie w najczęściej kupowane 

elementy systemów, jak unifony, elektrozaczepy, 

akumulatory itd, które to elementy handlowiec bedzie 

posiadał przy sobie. Dostawy dotyczą całego miasta 

Krakowa a przy dowozach inwestycyjnych, także 

okolic.

WYSTARCZY SKORZYSTAĆ Z TELEFONU:

 12 292 48 61 lub 794 009 120
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Ciekawostki
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to najważniejsze wydarzenie 

branży zbrojeniowej w Europie i trzecie co do wielkości po Paryżu i Londynie na 

Starym Kontynencie. Tegoroczne targi branży obronnej odbyły się od 1 do 4 

września 2014 roku. Ściągnięte z zagranicznych jednostek śmigłowce 

transportowe i szturmowe, całe baterie rakiet przeciwlotniczych i setki 

egzemplarzy nowoczesnej broni - od lekkich pistoletów po ciężkie armatohaubice - 

szczelnie wypełniły 90 tys. metrów kwadratowych sześciu kieleckich hal.  

W tym roku po raz pierwszy  powierzchnia wystawy przekroczyła 25.000 mkw. 

Swoją ofertę na targach zaprezentowało ponad 500 wystawców z 27 krajów świata 

takich jak Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, 

Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Indie, Izrael, Włochy, Japonia, Litwa, 

Luksemburg, Norwegia, Polska, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, 

Szwajcaria, Holandia, Turcja, Ukraina, USA. Nic dziwnego, że wydarzenie 

przyciągnęło do Targów Kielce rekordową liczbę ponad 15. 000 zwiedzających. 

Wystawa po raz kolejny objęta była Honorowym Patronatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Od wielu lat wspierana jest 

przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Gospodarki, Spraw Zagranicznych, 

Skarbu Państwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Siły Zbrojne RP oraz Polską Izbę 

Producentów na Rzecz Obronności Kraju. Nieodłącznym elementem MSPO jest 

również wystawa Sił Zbrojnych RP organizowana pod auspicjami Dowództwa 

Generalnego Rodzajów SZ.

Po raz kolejny kieleckie targi potwierdziły swoją renomę i stały się areną, na której 

goście mieli możliwość obejrzeć dobrze już znane produkty polskiej i zagranicznej 

zbrojeniówki. Nie zabrakło nowości. Jedną z nich była nasza kamera dalekiego 

zasięgu DNF-100. Firma Eltcrac System po raz pierwszy demonstrowała swoje 

rozwiązanie na kieleckiej wystawie, a prezentowana kamera wzbudziła 

zainteresowanie zarówno polskich, jak i zagranicznych gości targów. 

Opracowanie: Katarzyna Wanat

Netografia:

http://www.konflikty.pl

http://madmagazine.pl/

http://biznes.newsweek.pl/
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CURTAIN-PM 

Charakterystyka produktu

Zastosowanie:

to zewnętrzna czujka kurtynowa dualna, w 

której została zastosowana technologia mikrofalowa oraz 

pasywnej podczerwieni. Czujka CURTAIN firmy 

MAXIMUM Security posiada 3° kąt detekcji który daje dużą skuteczności 

wykrycia. Dodatkowo czujka wyposażona jest w funkcję antymaskingu, 

pozwalającą na wykrycie próby sabotowania pracy czujki poprzez ograniczenie 

jej pola detekcji. Konstrukcja urządzenia zapewnia wodoszczelność i dużą 

odporność na warunki zewnętrzne, a uniwersalny sposób montażu pozwala na 

jej zamocowanie w każdym położeniu. Wszystkie te funkcje powodują że 

CURTAIN PM to jedna z najdoskonalszych czujek przeznaczonych do 

zewnętrznego dozoru. 

- Czujka zewnętrzna - wodoszczelna obudowa 

- Podwójny pyroelemnt 

- Czujnik mikrofalowy (CURTAIN-PM) 

- Kurtynowe pole detekcji 3º 

- Antymasking realizowany przez aktywną wiązkę podczerwieni 

- Tamper – styk antysabotażowy 

- Procesorowa obróbka sygnału 

- Regulowana stopniowana czułość elementu PIR 

- Regulowana czułość elementu MW 

- Praca czujki dualnej zarówno w iloczynie (AND) jak i sumie (OR) 

- Wejście pamięci alarmu 

- Automatyczna kompensacja temperatury 

- Wysoka odporność na zakłócenia radiowe i elektromagnetyczne 

(RFI/EMI) 

- Dwa sposoby montażu 

- Uchwyt montażowy pozwalający na montaż czujki pod kątem 90°

- podwórza

- garaże

- hangary

- parkingi

- farmy

- banki

- obiekty wojskowe

- hotele

- muzea

- inne obiekty wymagające ochrony zewnętrznej

MAXIMUM
Security

MAXIMUM Security
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Biuletyn Eltcrac wydawany jest przez: Eltcrac System sp z o.o.

ul. Ruciana 3; 30- 803 Kraków

tel. 12 292 48 61 , fax 12 292 48 62, mob. 506 009 114

adres e- mail: handel@ecsystem.pl

www.ecsystem.pl, www.sklep.ecsystem.pl, www.nixar.pl
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Informacja na temat podłączania

wideodomofonów BCS

Alternatywnym rozwiązaniem przy użytkowaniu wideodomofonu BCS jest wykorzystanie tabletów i 

telefonów wyposażonych w system Android lub spod znaku iPhona itp ...

Obsługa wideo domofonu (panelu przy bramce) może odbywać się za pomocą oprogramowania DMSS Plus. Można 

pobrać go z odpowiednich sklepów lub zgłosić się do nas.

Ustawienie tabletu lub telefonu wykonujemy na podstawie 16 stronicowej instrukcji, w której zawarto wszystkie 

niezbędne informacje.

W tym samym oprogramowaniu możemy podglądać obrazy z naszych rejestratorów analogowych, IP i samych 

kamer IP.

Zapraszam do kontaktu z Działem Handlowym.


