
«Πως η Γερμανική τεχνολογία της CM Security 
καλύπτει με Ποιότητα και Πιστοποίηση 
τις Σύγχρονες Ανάγκες Ασφάλειας».

Aπό τον κ. Άγγελο Καραθάνο
Τεχνικό Διευθυντή της CM-Security. 



Ο ΟΜΙΛΟΣ 
CM GRUPPE



• 5350m2 
• 207 εργαζόμενοι
• Δεκάδες Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα



Η οικογένεια Προιόντων μας

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΊ ΜΑΓΝΗΤΊΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΦΑΡΟΣΕΊΡΗΝΕΣ FINGERPRINT
BIOMETRIC

• CM2001
• CM2024 
• CM2031 
• CM100 
• CM2040 NEW

• P2500
• SG300 
• SG3200 
• SG3400 NEW

• P1381• CM4000MK
• P1004/5



Συστήματα Ασφαλείας 
για Μεσαίες και Μεγάλες Εγκαταστάσεις



Απαιτήσεις συστημάτων ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

• Προστασία παρεμβολών από γειτονικές συσκευές και κεραυνούς.

• Αξιοπιστία της CM BUS επικοινωνίας ακόμη και μετά τα 1500 μέτρα.

• Αυτονομία συστήματος για τουλάχιστον 20 ώρες και σωστή φόρτιση της μπαταρίας.

• Ενημέρωση στο ΚΛΣ ακόμη και όταν η κεντρική πλακέτα δεν δουλέψει.

• Πολλές προγραμματιζόμενες εξόδους για αυτοματισμούς.

• Ασφαλής σύνδεση με το internet.



Η εκκίνηση των λαμπτήρων
φθορισμού και άλλες πηγές 
παρασίτων σε κτήρια μπορεί 

να επηρεάσει συνολικά 
το σύστημα ασφαλείας 

(τροφοδοτικά,ζώνες εισόδου,
bus επικοινωνία κλπ). 

Μέτρα προστασίας αποτελούν 
τα ειδικά φίλτρα και 

η μεταλλική θωράκιση 
του συστήματος.



Η επικοινωνία CM Bus 
επιτυγχάνεται με 

το κατάλληλο καλώδιο 
συνεστραμμένων ζευγών 

με θωράκιση.
Μπορεί να φθάσει 

και εώς 1500m.



Η μεγάλη αυτονομία του 
συστήματος μπορεί 

να αποδειχθεί σωτήρια. 
Η σωστή επιλογή 

των μπαταριών καθώς και 
το κατάλληλο τροφοδοτικό 

το οποίο θα εγγυάται 
μια σωστή φόρτιση 

της μπαταρίας συνθέτουν 
ένα κύκλωμα 

αδιάλειπτης λειτουργίας.



H επικοινωνία του συστήματος 
με το ΚΛΣ επιτυγχάνεται 

την κρίσιμη στιγμή με εξωτερικές 
πηγές επικοινωνίας. 

Συνδέοντας τους με την 
κεντρική πλακέτα 

συναγερμού εξασφαλίζεται 
η μέγιστη ασφάλεια ακόμη 

και στις χειρότερες συνθήκες.



Μέγιστη αξιοποίηση των εξόδων του συστήματος για έλεγχο 
φωτισμών, συσκευών, ηλεκτρικών κλειδαριών κ.α



H ανάγκη για γρήγορη 
τεχνολογική ανάπτυξη 

παραμέρισε την διαδικτυακή 
ασφάλεια των προϊόντων.

Η εταιρία μας το εξασφαλίζει 
αυτό με τη συνεργασία 
της με την εταιρία ΙΒΜ



MADE IN
GERMANY

CM2040 

ΝΕΟ 
σύστημα 

συναγερμού

Όταν η ποιότητα 
εξασφαλίζει 

την εμπιστοσύνη!



Η LAN θύρα  προσφέρει πλήρη διαχείριση του συστήματος 
μέσω της CM APP  για τον χρήστη καθώς και 
τον απομακρυσμένο προγραμματισμό για τον εγκαταστάτη.



Η CM bus επικοινωνία διαθέσιμη…



Διάταξη διάφορων 
εξαρτημάτων 

συναγερμού 
με τον ΝΕΟ 

πίνακα CM2040

CM2040



Για εμάς ο συναγερμός 
είναι ασφάλεια και 
όχι ένα απλό προιόν.

Ευχαριστούμε 
για τη προσοχή σας!

Σας περιμένουμε 
στο περίπτερο μας 


