
 
 
 
 

Areta® pro
ARETA® je zastúpenie a autorizovaný distribútor firmy Tecnoalarm pre Slovenskú republiku od roku 1994.

AKCIOVÁ PONUKA 

vnútorná siréna Tecnoalarm 
exkluzívna siréna pre náročné interiéry

 
 
Magneticko
 
zálohovanie
činnosť v kľude
činnosť pri poplachu
krytie
prac. teplota
funkcie
ochrana pred otvorením
ochrana pred
materiál krytu
farba
akustický výkon
stupeň zabezpečenia

trieda prostredia
dostupné v

 
     

 
Dostupná aj vo verzii BUS TECNOALARM.

Akciová ponuka platí do vypredania skladových zásob. Veľkoobchodná cena je určená pre 
zaregistrovaných obchodných partnerov, montážne firmy, ktorí zariadenia nakupujú na montáž a ďalší 
predaj. Ceny sklad ARETA PRO, Bratislava.

 

pro , spol s r.o.,  Pri Dynamitke 10,  831 03 Bratislava  

je zastúpenie a autorizovaný distribútor firmy Tecnoalarm pre Slovenskú republiku od roku 1994.

AKCIOVÁ PONUKA – novinka v sortimente
 

vnútorná siréna Tecnoalarm – Sirtec
 

exkluzívna siréna pre náročné interiéry
 

 
Pininfarina dizajn 

 

Magneticko-dynamická zálohovaná interiérová

zálohovanie   akumulátor 12V-2,1Ah
činnosť v kľude   > 36 hod. 
činnosť pri poplachu   > 30 min. 
krytie     IP 31 
prac. teplota   -10 C  až  +55 C 
funkcie   programovateľný časovač
ochrana pred otvorením  Áno 
ochrana pred odstránením  Áno 
materiál krytu   ABS 
farba     biela/sivá 
akustický výkon   117dB(A) /1m
stupeň zabezpečenia  3 (stredné až vysoké riziko)

trieda prostredia   2 (vnútorné všeobecné)
dostupné v sivej a bielej 

 
CENA na vyžiadanie 

Dostupná aj vo verzii BUS TECNOALARM.

 
do vypredania skladových zásob. Veľkoobchodná cena je určená pre 

zaregistrovaných obchodných partnerov, montážne firmy, ktorí zariadenia nakupujú na montáž a ďalší 
predaj. Ceny sklad ARETA PRO, Bratislava. 

 
 

, spol s r.o.,  Pri Dynamitke 10,  831 03 Bratislava   

je zastúpenie a autorizovaný distribútor firmy Tecnoalarm pre Slovenskú republiku od roku 1994. 

novinka v sortimente 

Sirtec 
exkluzívna siréna pre náročné interiéry 

interiérová siréna. 

2,1Ah 
 
 

 
programovateľný časovač 

 
117dB(A) /1m 
3 (stredné až vysoké riziko) 

(vnútorné všeobecné) 

Dostupná aj vo verzii BUS TECNOALARM. 

 

do vypredania skladových zásob. Veľkoobchodná cena je určená pre 
zaregistrovaných obchodných partnerov, montážne firmy, ktorí zariadenia nakupujú na montáž a ďalší 
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