
 

Цените на Авто монтажен център SysCar са за комплект техника + монтаж в ЛВ с ДДС. 
 

Най-добра цена за комплект 

техника + монтаж! 

ИМОБИЛАЙЗЕРИ И ТРАКЕРИ 

модел описание изглед цена 

Цифров 

имобилайзер 

 

CAN имобилайзер, Bluetooth Smart оторизация, 3CAN, Pin-Code 

оторизация, патентована iCAN технология за безопасно и сигурно 

блокира двигателя по CAN шината на автомобила, управление на 

централно заключване, вграден датчик за движение, функция 

против отвличане, hands-free функция, сервизен бутон, звукова 

сигнализация, 1 водоустойчив Bluetooth транспондер. 

 

299 

Аналогов 

имобилайзер 

Smart Диалогово кодиране с индивидуални криптоключове 2.4GHz 

AES 128 Bit, 2 водоустойчиви транспондера, , вграден датчик за 

движение, функция против отвличане, звукова индикация. 

 

255 

StarLine M66S 

GSM,GPS, BlueTooth оторизация, iCan бколиране (виж листа с 

поддържаните автомобили) на запалването,OBDII диагностика, 

безплатен GPS тракинг , мобилна апликация,3D шок тилт сензор, 

сензор за движение и температура.Устройството е съвместимо за 

12V/24V. 
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StarLine M66M 

GSM,GPS, BlueTooth оторизация,iCan бколиране на запалването 

(виж листа с поддържаните автомобили),OBDII диагностика, 

безплатен GPS тракинг , мобилна апликация,3D шок тилт сензор, 

сензор за движение и температура.Устройството е съвместимо за 

12V/24V.Комплектът съдържа 2 Bluetooth тага. 
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ВИДЕО РЕГИСТРАТОР 

G-Tech   X- 53 

2 HD камери. Видимост 130 °. MP4 формат на записите. 

Съвместимост с MicroSD memory card  10 + class, 8-64 Gb. 

Автоматично стартиране и изключване. Wi-Fi връзка със смарт 

телефон. G-sensor и Motion sensor. Запис в режим „ Паркинг“. 

Подходящ за коли и камиони. 
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Цените на Авто монтажен център SysCar са за комплект техника + монтаж в ЛВ с ДДС. 
 

АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ 

 

Цифрова 

интерфейсна 

система 

CAN bus алармена система управление на  чрез фабрични 

дистанционни, функция имобилайзер, еднозонов шок сензор, 

вграден обемен ултразвуков сензор, изход за управление на модул 

за вдигане на стъкла, два вида автоматично заключване, прекъсване 

на запалването, сервизен Valet бутон с ПИН код, възможност за 

добавяне на допълнително дистанционно управление, заместващо 

фабричното на автомобила.                                                                                                                        
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Аналогова 

интефейсна 

система 

Управление на алармената система чрез фабрични дистанционни, 
запаметяване на последните три алармени събития в системната 
памет, вземане „под охрана” без ултразвуков сензор /втори режим/, 
вграден ултразвуков сензор с десет степени на чувствителност, 
сигнализация за отворена врата / избираема функция /, anti-hijack 
функция / избираема  функция /, сервизен режим, прекъсване на 
запалването чрез външно реле (избираема функция NO или NC), 
затваряне на ел. стъкла /функция „комфорт”/.                                                                                                                               
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Аналогова 

алармена система 

Модулна алармена система с дистанционни управления. Изход за 

блокировка на двигателя чрез външно реле, 4 програмируеми 

функции. Управление на централно заключване чрез вградени 

релета, Изход за управление на багажник. Автоматично вдигане на 

стъклата. Възможност за включване и изключване без звук. Външен 

двузонов шок датчик. Автоматично изключване на дефектирала 

зона при поемане под охрана. Функция „Паника” аварийно 

изключване чрез служебен бутон. Памет за алармени събития.                                                                                                                           

 

99 

 

ПАРКИНГ КОМПЛЕКТИ 

Парктроник с 

дисплей 

Система подпомагаща паркирането с четири сензора, дисплей със 

синя подсветка и звукова сигнализация. Точност на изобразяване на 

разстоянието +/- 0.5см. Време за обновяване на разстоянието до 

препятствието 8 милисекунди. Настройка на чувствителността, 

вертикалния и хоризонталния ъгъл, автоматично разпознаване на 

теглич и резервна гума.   

215 

Парктроник със 

звук 

Система подпомагаща паркирането с четири сензора и звукова 

сигнализация. Цифровата обработка на сигнала гарантира голямо 

бързодействие и минимум фалшиви сработвания. Сензори работещи 

с честота 58kHz определят  широкия хоризонтален ъгъл. Автоматично 

разпознаване на теглич и резервна гума. Включени три комплекта 

наклони.  
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