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Η εταιρεία MICROLINK TECHNOLOGY & SECURITY 

ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται με 
επιτυχία στον τομέα της εισαγωγής και εμπορίας 

συστημάτων ασφαλείας καθώς και στο κομμάτι 

των προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας. 

Η εταιρεία μας διατηρεί πολυετή και άριστη 

συνεργασία με αναγνωρισμένους 

κατασκευαστικούς οίκους εξασφαλίζοντάς , τη 

διανομή ποιοτικών προϊόντων και λύσεων 

ασφαλείας. 

Κύριος στόχος μας είναι η ικανοποίηση και η 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συνεργατών 

μας έχοντας πρώτα κατανοήσει πλήρως τις 
ανάγκες τους. 

 





Με περισσότερα από 22 χρόνια εμπειρίας η ιταλική 

εταιρεία PESS Technologies, με έδρα στη βορειοδυτική 

Ιταλία, παράγει και εμπορεύεται συστήματα ασφαλείας 

στη διεθνή αγορά, για μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις. 

Χρησιμοποιώντας καινοτόμες υψηλές τεχνολογίες για τον 

σχεδιασμό και παραγωγή συστημάτων ασφαλείας έχει τη 

δυνατότητα να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κάθε πελάτη 

προσφέροντας πάντα μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία. 

Η ακρίβεια με την οποία εκτελεί όλες τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, της έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσει 

τη διάσημη πιστοποίηση IMQ σε πολλά προϊόντα . 

Επιπλέον , η βεβαιότητα της δημιουργίας προϊόντων που 

βασίζονται σε προσεκτικό σχεδιασμό και άκρως 

ελεγχόμενη παραγωγή της έχει δώσει τη δυνατότητα να 

προσφέρει στους πελάτες της 5 χρόνια εγγύηση . 

Χάρη στις πολλές επιτυχίες σε αυτά τα χρόνια , η PESS 

Technologies έχει χτίσει ένα ισχυρό και αξιόπιστο όνομα 

και είναι  πάντα πρωταγωνιστής στον χώρο. 

 











Control panel i.Boxer 32(64/128) 
•Μονάδα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή 8 ζωνών,  
 επεκτάσιμες έως 32(64/128) 

•Τροφοδοτικό : 15V 1,7A/3,4A/5A 

•Μνήμη χωρητικότητας 4000 γεγονότων 

•Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων κατανεμητών : 3(7/15) 

•Αριθμός Εξόδων.: 20(36/68) 

•8(12/16) ανεξάρτητες περιοχές(partitioning)  

•4(8/16) λειτουργίες έλεγχου για τη διαχείριση  
 συσκευών συνδεδεμένων με το σύστημα. 

•4(8/16) κανάλια 24ωρών συναγερμών 

•Διαχείριση έως 12 πληκτρολογίων LCD σε BUS RS485 

•50(100) κωδικοί χρήστη 

•8(12/16) Καρταναγνώστες Proximity για λειτουργίες 
ON/OFF ή άλλες προγραμματισμένες λειτουργίες σε 4 
ανεξάρτητες περιοχές.  

•50(100) proximity κάρτες, μπρελόκ και κλειδιά 
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