
ELEKTRO?OKLU 
Ç?T S?STEMLER?  



ELEKTRO?OKLU Ç?T NED?R?

Elektro?oklu çitler, korunan alana izinsiz giri? yapmak 
isteyenler için cayd?r?c?l?k sa?layan ve çiti a?mak için çite 
dokunan  birini cayd?rmaya yetecek ölçüde sadece bir 
milisaniye süren emniyetli, kontrollü ve enerjili darbeler 
gönderen bir güvenlik sistemidir.

Elektro?oklu çevre, korunmak istenen alan?n çevresindeki 
çit direklerinin üzerine yerle?tirilen plastik izolatörler saye- 
sinde yal?t?lm?? olan metal tellerin gerilmesi ile olu?turulur ve 
enerjilendirici cihaz ile elektro?oklu hale getirilir.

Birçok konut ta ve tesiste tel çit , 
kamera ve güvenl ik görevl isi üç- 
lüsüyle güvenl ik sa?lamaya ça- 
l???lsa da, içeri girmek isteyen ki?iler 
için, bu klasik yöntemler art?k cay- 
d?r?c? olamamaktad?r. 

Elektro?oklu çit  sisteminde 
kul land???m?z tüm ürünler 
ve kurulumlar?m?z, elektro- 
?oklu çit lerin tesisi ile ilgil i 
uluslararas? standart  olan 
EN 60336-2-76 standard?na 
uygundur.



ELEKTRO?OKLU Ç?TLER 
NASIL ÇALI?IR?

Sizin için de?erl i olan her ?eyi 
en iyi ?ekilde korumak için, 

elektro?oklu güvenl ik çit lerini 
tercih edin, rahat  edin!

Enerjilendirici taraf?ndan çite verilen elektro?ok darbelerinin 
emniyetli olmas? için AC'yi (alternatif ak?m?) DC'ye (do?rudan 
ak?ma) dönü?türen bir güç beslemesi kullan?l?r. Güç, enerjili çit 
tellerinde asla sürekli bir ak?m?n bulunmamas?n? sa?layan 
hassas kontrollü devreler kullan?larak dönü?türülür.

Enerjilendiricler, voltaj ç?k???n?n emniyetli olmayan bir 
düzeye yükselmesini önleyen üst düzey s?n?rlara sahiptir. Buna 
darbeler aras?nda en az bir saniyelik bir emniyet tolerans? da 
dahildir.

Bir insan ya da bir canl? tele ve topra?a e?zamanl? olarak 
temas etti?inde k?sa fakat emniyetli bir enerjili darbe gönderilir. 
E?er temas sürdürülürse enerjilendirici cihaz, siren, kamera, 
harici alarm panosu gibi ayg?tlara derhal bir alarm gönderir.



Elektro?oklu çitler fiziksel bir bariyer olman?n 
yan?nda, yüksek voltajl? fakat zarars?z olan ?ok özelli?i 
ile psikolojik bir bariyer görevi de görmektedir. Bunun 
yan?nda, yasal olarak yerle?tirilmesi zorunlu olan 
uyar? levhalar? sayesinde de, çite yakla?an herkes için 
cayd?r?c? bir engeldir. 

CAYDIRICI
K?MSE YAKLA?MAZ!

Alg?lama özelli?i bulunan elektro?oklu çit üreteçleri, 
elektro?oklu çit telinin kesilmesi, aralanmas? veya çite 
t?rman?lmaya çal???lmas? durumlar?nda, di?er çevre 
güvenlik sistemlerinden farkl? olarak, müdahale edilen 
bölgeyi alg?lar ve sesli, ???kl? alarm ve uzaktan ileti?im 
yöntemiyle,  7/ 24 kesintisiz çal??arak, araziye izinsiz 
giri?leri haber verir. 

ALGILAYICI

NEDEN 
ELEKTRO?OKLU Ç?T?

SADECE ÇARPMAZ, ALARM DA VER?R!



KAMERA ENTEGRASYONU

Elektro?oklu çit sistemleri ile sahan?n çevresi zonlara ayr?- 
labilmekte ve alarm durumunda, alarm?n geldi?i zonda bulunan 
kameralar?n görüntüleri güvenlik görevlisine otomatik bir ?ekilde  
iletilmektedir. Ayr?ca hareketli dom kameralar, alarm?n geldi?i 
bölgeye do?ru dönebilmektedir. Bu sayede, daha az kamera say?s? 
ile daha yüksek güvenlik sa?lanmakta ve güvenlik görevlilerinin 
olaylara müdahale h?zlar? artmaktad?r.

DAHA AZ KAMERA, DAHA YÜKSEK GÜVENL?K!

Elektro?oklu çit sistemleri, ç?plak araziye uygulanabildi?i gibi, mevcut tel çitlerin 
ve duvar üzerine de uygulanabilmesi sayesinde, her ko?ulda en iyi çevre güvenlik 
çözümü olmaktad?r.

UYGULAMA ÇE??TL?L???
ESK? TEL Ç?T?N?Z? ATMAYIN!

ALTERNAT?F? OLMAYAN B?R S?STEM!
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ZON S?STEM?
 

Elektro?oklu çit üreteçleri, ayn? 
anda 2 zonu enerjilendirebile- 
cek ?ekilde tasarlanm??t?r. 

Alg?lama özelli?i bulunan elek- 
tro?oklu çit üreteçleri, s?n?rs?z 
say?da zonlama yap?labilme 
özelli?i sayesinde, çitin her- 
hangi bir bölgesinden sald?r? 
oldu?unda, di?er çevre gü- 
venlik sistemlerinden farkl? 
olarak, müdahale edilen böl- 
geyi alg?lar ve sesli, görsel ve 
uzaktan ileti?im yöntemiyle 
haber verir.

Enerjilendirici cihazlar?n, enerji-  
lendirebildikleri çit uzunlu?u, 
tel kal?nl???, tel s?ras? ve çev- 
resel faktörlere göre de?i?e- 
bilmekte olup, ideal bir gü- 
venlik sistemi için her bir zon 
en fazla 200m uzunlukta ola- 
cak ?ekilde tasarlanmal?d?r. 

 





S?STEM B?LE?ENLER?





Kesinlikle evet. Elektro?oklu çitlerin kullan?lmas? belirli standartlara 
uyulmak ko?ulu ile ülkemizde ve bir çok ülkede yasald?r. Elektro?oklu 
çit sisteminde kulland???m?z tüm ürünler ve kurulumlar?m?z, 
elektro?oklu çitlerin tesisi ile ilgili uluslararas? standart olan EN 
60336-2-76'ya uygundur.

YASAL MI?

PEK? YA AKLINIZA TAKILAN SORU 
VAR MI?

Yap?lmas? planlanan sisteme ba?l? olarak, ortalama olarak 
standart tel çitlerden, yakla??k %50 ila %100 oran?nda daha 
pahal?d?rlar. Fakat bu fiyat fark?, güvenlik maliyetinden tasarruf 
olarak geri dönmektedir.

PAHALI MI?

Evet, elektro?oklu çit teli izole bir kesici alet 
ile kesilebilir. Böyle bir durum meydana 
geldi?inde; elektro?oklu çit enerjilendiricisi, voltaj 
de?i?imini alg?layarak alarm verecektir. Alarm, 
sesli ve ???kl? oldu?u verdi?i, cep telefonu ya da 
bilgisayar ile uzaktan da izlenebilmektedir.

Ç?T TEL? KES?LEB?L?R M??



Hay?r, standartlara uygun olarak üretilmi? 
olan elektro?oklu çit enerjilendiricileri, kesikli 
ve k?sa süreli bir ak?m?n çite verilmesini 
sa?lar. K?sa ve zarars?z bir ?ok ile çarp?lan 
canl? uyar?lm?? olur ve bir daha çite 
yakla?maz. Bunun yan?nda tüm dünyada 30 
y?ld?r kullan?lmakta olan elektro?oklu çit 
sistemleri mevcuttur ve bugüne kadar 
kay?tlara geçen olumsuz bir olay ya?an- 
mam??t?r.

ÖLDÜRÜR MÜ?

Elektro?oklu çit sisteminin sa?l?kl? çal??abilmesi 
için, canl? tellere dokunan ot ya da bitki miktar?n?n en 
dü?ük seviyede olmas? önemlidir. Bu yüzden düzenli 
olarak bitki mücadelesi gereklidir. Bir çok tesiste, 
düzenli olarak otlar temizlendi?inden dolay?, ek bir 
bak?m gerekmemektedir.

BAKIM GEREKT?R?R M??

Elektro?oklu çit enerjilendiricileri çok dü?ük 
enerji tüketimleri ile çal??maktad?rlar. Yakla??k 
olarak her 500m uzunlu?undaki çit için, 30Ws 
güç tüketmektedir.

ENERJ? TÜKET?M? NE KADAR?



?STANBUL KONUT

ELAZI? GÜNE? ENERJ?
SANTRAL?



KAHRAMANMARA? GÜNE? 
ENERJ? SANTRAL?

BURDUR GÜNE? ENERJ?
SANTRAL?



BURDUR GÜNE? ENERJ?
SANTRAL?

MAN?SA GÜNE? ENERJ?
SANTRAL?



?ZM?R GÜNE? ENERJ?
SANTRAL?

?ZM?R GÜNE? ENERJ?
SANTRAL?



ELAZI? GÜNE? ENERJ?
SANTRAL?

MAN?SA GÜNE? ENERJ?
SANTRAL?



?ZM?R GÜNE? ENERJ?
SANTRAL?

MAN?SA GÜNE? ENERJ?
SANTRAL?
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