mini câmeras

acessórios para câmeras E ALARMES

4 em 1 HD
kc8030p

kc8030

mini câmera
pinhole

mini câmera

cx2502
caixa organizadora para cftv Ip55

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

AHD

HD-CVI

TECNOLOGIA

HD-TVI

ANALOG

Várias opções de lentes.

Anel Oring para vedação.
Recorte na tampa para passagem de cabos e afins.
Injetada em ABS UV, podendo ficar exposta aos raios solares.
2 parafusos para fixar a tampa, podendo assim instalar
diretamente a câmera e facilitando em caso de manutenção.
Marcação interna para os parafusos de fixação.
Canaleta para posicionar fios na parte traseira.

Lente 3.7mm.

imagem em alta resolução compatível com todos os dvr´s do mercado

câmeras camufladas

sp8030
câmera sensor
de presença
1.0 MEGA PIXEL 720P

ja8030
câmera jato d`água
1.0 MEGA PIXEL 720P

sf8030
câmera sensor de fumaça

Excelente para ambientes
que necessitam de sigilo total.
A câmera camuflada é um
equipamento perfeito para
disfarçar a existência de
câmeras de segurança, ideal
para flagrar ações indesejadas
e monitorar discretamente.
Com formato idêntico a
réplica representada,
camufla com perfeição.
Ótima qualidade de imagem,
utilizam lente pinhole 3,7mm.

cxd2478
caixa dome connect infra
Dome organizador para camuflar e armazenar
domes, cabos, conectores, fiação e balum.
Fixação universal para todos os modelos de dome infra.
Fácil instalação.
Suporte de fixação, permite várias posições.

mdbv

2500

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

HD-CVI

TECNOLOGIA

AHD

HD-TVI

ANALOG

dome 3 e 4 polegadas
Fabricado em ABS.
Suporte regulável para qualquer
modelo de micro e mini câmera.
Cores: Preto ou branco.

Dome blindado.
Resistente a impacto.
Fabricado em policarbonato.
Cores: Preto ou branco.

4 em 1 HD
TECNOLOGIA

m3 / m4

dome 3 e 4 polegadas
anti vandalismo

Suporte simples articulado
para sensor infra vermelho.

1.0 MEGA PIXEL 720P
Com suporte universal
regulável e fácil instalação

Protegendo seu patrimônio

suporte com abraçadeira

2501

imagem em alta resolução compatível com todos os dvr´s do mercado
canaleta para posicionar o fio na parte traseira

Suporte duplo articulado
para sensor infra vermelho.
Permite giro 360 graus.

Ancora tubos e eletrodutos.

câmera infra vermelho

2500
protetor para câmera dome

dc5/30

Utilizado para proteger a câmera dome contra vandalismo.
Modelo universal, serve para qualquer dome infra e dome comum.
Produzido em alumínio e policarbonato de alta resistência.
Alta resistência a impacto e intempéries.
Excelente acabamento.
Policarbonato cores: preto ou branco / Alumínio somente branco

camera dome conect infra red

5 em 1 HD
1.0 MEGA PIXEL 720P.
Varias opções de lentes.
30 LEDS.

câmera flex aplicação, várias combinações
flexibilizando sua necessidade em um único produto

Rua Francisco Mesquita, 42 - Vila Monte Alegre - São Paulo - CEP 04304-050

Tels: 55 (11) 5581-2745 / 5071-2887 / 2578-9107 / 2577-3773
comercial@stiluseletronica.com.br

www.stiluseletronica.com.br

www.stiluseletronica.com.br

Sensores magnéticos para janelas e portas

Sensores magnéticos para porta de enrolar e portões em geral

MSP

Policarbonato

Mini sensor magnético para portas de aço e portões.
Resistente a passagem de veículos.
Ganho de fechamento magnético 30mm.
Imã e contato ajustável.
Cabo flexível em inox.
Cor preta.
Injetado em policarbonato.
Rápida instalação.
Excelente resultado.
Ótimo custo benefício.

MPI

botoeira de emergência

RESISTENTE
A 2.000 kG

BM
BOTÃO DE PÂNICO

MSPe Policarbonato

Botoeira de acionamento
manual com trava de segurança
para sistemas de alarme e
monitoramento.
Funções NA/NF.
Contatos em prata.
Injetado em policarbonato.
Cor: Branco.

Mini sensor magnético especial de sobrepor
para portas, portões e baú.
Ganho de fechamento magnético 30mm.
Cabo duplo 500mm.
Cor cinza.
Injetado em policarbonato.
Rápida instalação.
Excelente resultado.
Ótimo custo benefício.
Acompanha ta dupla face.

Alumínio

Sensor magnético para portas de aço pesado.
Regulagem ajustável ideal para
grandes portas de enrolar e portões.
Imã e contatos ajustáveis.
Injetado em alumínio.
Ganho de fechamento
40 mm e abertura 50 mm.
Cabo flexível em inox.
Rápida instalação.
Excelente resultado.

NOVO DESIGN
EVITA DISPARO
FALSO

sensor detector de vibração

RESISTENTE
A 6.000 kG

SMSD

SI

DUPLA
FUNÇÃO DE
CONEXÃO
SOLDA OU
PARAFUSO

Ganho de fechamento magnético 25mm.
Acompanha fita dupla face.
Tampa para camuflagem dos parafusos de fixação.
Cor: Branco.
Injetado em ABS.

Sensor com função de
detectar vibração e impacto
com regulagem de sensibilidade.
Ideal para vitrines, janelas,
vitrôs, portas e etc.
Funções NA.
Injetado em ABS.
Cor: Branco.

MPI Policarbonato
Sensor magnético para portas de aço pesado.
Regulagem ajustável ideal para
grandes portas de enrolar e portões.
Imã e contatos ajustáveis.
Injetado em policarbonato.
Ganho de fechamento
40 mm e abertura 50 mm.
Cabo flexível em inox.
Rápida instalação.
Excelente resultado.

MPIe

RESISTENTE
A 4.000 kG

MSA

BATERIA 12v PARA ALARME E NOBREAK

MINI SENSOR
Ganho de fechamento magnético 25mm.
Acompanha fita dupla face.
Cor: Branco.
Injetado em ABS.
Fácil instalação.

Policarbonato

Sensor magnético especial de sobrepor para portas, portões e m de curso.
Ganho de fechamento magnético 40mm e abertura 50mm.
Cabo duplo 500mm.
Cor cinza.
Injetado em policarbonato.
Rápida instalação.
Excelente resultado.
Acompanha ta dupla face.

SMEB
Permite ser parafusado.
Fácil e rápida instalação e manutenção.
Ganho de fechamento magnético 25mm.
Cor: Branco.
Injetado em NYLON.

único sensor
de embutir
com rosca

btn1852

bta1852

Bateria para Nobreak

Bateria para Alarme

