Produktový
katalog
2021

Specializovaný distributor
zabezpečovacích
a slaboproudých
technologií
Praha
Plzeň
H. Králové
Č. Budějovice

Ostrava

Brno

Bratislava

Česká republika & Slovenská republika
www.adiglobal.com/cz
obchod.cz@adiglobal.com
+420 543 558 100

Po - Pá / 8:00 - 16:30 hod.

Brno - Praha - Ostrava
České Budějovice - Hradec Králové
Plzeň

www.adiglobal.com/sk
obchod.sk@adiglobal.com
+421 244 454 660

Po - Pá / 8:30 - 16:30 hod.
Bratislava

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk

SILNÉ
STRÁNKY ADI
VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

K zajištění dodávek a služeb přistupujeme s velkou zodpovědností. Tým našich
odborníků je připraven vám poskytnout své odborné znalosti a zkušenosti získané
za více jak 25 let působení na trhu. Naše strategie je založena na kvalitě dodávaných
technologií, navržení komplexního řešení a individuálním přístupu k zákazníkovi.

PODPORA

Jsme připraveni vám pomoci úspěšně realizovat každý obchodní případ.
Poskytneme vám technickou podporu od návrhu, přes živou prezentaci
technologií až po předání díla k plné spokojenosti Vašeho zákazníka. Jsme
společností, která staví na svých lidech. Zaměstnanci ADI se s touto strategií
plně ztotožňují a využívají své odborné zaměření a technické znalosti k zajištění
nejlepších služeb v oblasti dodávek zabezpečovacích technologií.

VÝBĚR PRODUKTŮ

Neustále se snažíme vylepšovat náš sortiment. Jen v tomto roce jsme již přidali více než 2000
nových výrobků. Jsme jediným distributorem, který nabízí všechny kategorie zabezpečovací
techniky od více než 200 dodavatelů.

DOSTUPNOST

V ADI najdete vše od běžně dostupných bezpečnostních produktů až po
nejmodernější technologická řešení. Více jak 3000 položek zboží máme
trvale skladem a aktuální stavy můžete sledovat on-line na našem webu.

ŠKOLENÍ

V rámci školení v ADI nabízíme širokou nabídku školení, workshop nebo on-line
webinářu z oblasti bezpečnostních technologií. Rozvíjet své dovednosti, můžete
kdykoliv a kdekoliv v průběhu celého roka.

Vše co potřebujete
najdete na našem webu!

Nabídka produktů

Filtrování podle parametrů

Video ze školení a seminářů

Akční ceny

Brožury a katalogy

Registrace projektů

Registrujte se a získejte informace
o dostupnosti a cenách.

CZ: adiglobal.com/cz
SK: diglobal.com/sk
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E-fakturace a E-výpisy
ADI Vám nabízí elektronickou fakturaci emailem.
Součástí nabídky je pravidelné zasílání detailního
seznamu otevřených faktur.

V případě zájmu o tuto službu nás
kontaktujte:
tel.: +420 543 558 196
credit.cz@adiglobal.com

Objednávky WEB 24/7

www.adiglobal.com/cz
www.adiglobal.com/sk

Servisní
středisko
Brno
Potřebujete vyřídit reklamaci či opravu nebo něco nefunguje, jak
by mělo? Máte vadné zboží, které jsme vám neprodali a nevíte
kam s ním? Zeptejte se u nás. Posouzení zdarma.

tel.: +420 543 558 240

Servisní středisko: Brno e-mail: servis.cz@adiglobal.com
Sběrná místa: Praha, Ostrava, České Budějovice, Bratislava

Technická
podpora
ADI poskytuje profesionální
technickou podporu. Náš tým
tvoří produktoví specialisté
s dlouholetou praxí v oboru.
Jsme připraveni Vám pomoci
telefonicky, vzdálenou správou
(TeamViewer), případně i přímo
v terénu.

tel.: 543 558 100

Školení a semináře
•
•
•
•
•

Obchodní semináře na základní orientaci v sortimentu
Produktové workshopy
Speciální projekční školení a nová legislativa
Individuální školení dle požadavků zákazníka
On-line školení

Na všech našich pobočkách
přijímáme platební karty

Nové
značky v ADI
Tento kanadský výrobce patří bezesporu mezi přední světové značky v oboru kamerových systému, kde
nabízí širokou škálu IP kamer a to jak ekonomických, tak i high-end s rozlišením až 61MP. Pro práci s obrazem
je k dipozici VMS s názvem ACC (Avigilon Control Center). Tento VMS je od prvopočátku navržen tak, aby
co možná nejvíce zjednodušil obsluze práci s videem z kamer. K hlavním atributům patří rychlé přepnutí
do záznamu, snadvé vyhledávání, správa záložek, export videa, mapy, virtuální matice a modul soustředění
pozornosti. Nově se můžeme u ACC setkat s pokročilým rozpoznáním tváře, detekcí neobvyklé aktivity,
podporou nositelných kamer aj.
Český výrobce aplikací pro kamery Axis. K dispozicí je nyní 5 aplikací, všechny s koncepcí „ALL-IN-CAM“ (ke
svému chodu nepotřebují žádný dodatečný hw – pouze kameru). Základní aplikací je CamStreamer, která
umožňuje streaming videa a audia přímo z kamery do platforem jako Youtube, Vimeo, Facebook aj. Tuto
aplikaci lze doplnit o CamOverlay , která umožňuje vkládání textů, grafiky nebo animace do obrazu kamery.
Dále jsou k dispozici CamsSwitcer, CamScripter a Store Occupancy Manager. Velkou výhodou je možnost
využití 30 dnů pro bezplatné vyzkoušení kterékoliv aplikace a bezesporu take možnost lokální podpory
výrobce.
ADI zařadilo do svého sortimentu novou kategorii mobilních bezdrátových kamer. Jedno z řešení nabízí
renomovanéný kanadský výrobce Vosker. V nabídce jsou k dispozici dva modely kamer, V100 a V200
doplněné o bohaté příslušenství. Společnou charakteristikou těchto kamer je, že pro přenos obrazu využívají
pouze mobilní síť 4G/LTE. Model V200 je navíc vybaven baterii a solárním panelem, může tedy fungovat i bez
externího napájení.
Systémy Ajax, poskytují bezpečí před zloději, požáry nebo úniky, které mohou způsobit skutečné škody na
majetku a lidech. Společnost Ajax Systemsbyla založena v roku 2011 a prodává se ve více než 90 zemích.
Vytváříme řešení, která stojí na špici technologie a vědy - pak tyto inovace vložíme do našich zařízení. Zařízení
Ajax pracují v nejextrémnějších podmínkách a jsou vždy připravena chránit před tragédií.

Pod značkou silné mezinárodní skupiny Vanderbilt nyní v nabídce ADI nově najdete řešení přístupových
systémů ACT365 a ACT Enterprise. Ty jsou skvělým řešením požadavků na kontrolu vstupu, příp. i videosystému
pro sítě menších lokalit s cloudovou správou (v případě ACT365), resp. v případě ACT Enterprise i budov
všech rozsahů s důrazem na jednoduchou integraci více systémů – přístupového, videosystému (Hikvision,
Dahua, Hanwha, Milestone, Avigilon), ovládání výtahů (Kone), zabezpečovacího systému (SPC) nebo třeba
rozpoznávání registračních značek vjíždějících aut (Nedap, Hikvision, Dahua).

Společnost BioSec se svým unikátním řešením biometrické identifikace uživatelů pomocí žilní struktury
dlaně (palm vein) kompletuje nabídku biometrických technologií u ADI na všechny aktuálně běžně používané
biometrické mechanizmy. Systém GateKeeper využívající snímače společnosti Fujitsu je uživatelsky
pohodlným, rychlým a hlavně vysoce bezpečným řešením bezkontaktní biometrické identifikace uživatelů
všude tam, kde dbáte na bezpečnost, ale nechcete dělat kompromisy v jednoduchosti použití a rychlosti
rozpoznání. Špičkové řešení, které si vaši uživatelé oblíbí.
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Nové
značky v ADI
Speciální elektromechanické zámky společnosti Promix představují spolehlivé, přitom cenově nenáročné
řešení blokace dvířek úložných skříněk, kabinetů, šuplíků, mrazicích a nápojových boxů nebo třeba úložných
boxů pro bezobslužný výdej zásilek. Od miniaturních provedení až po rozměrově standardní zámky s takřka
sloní přídržnou silou 500 kg, včetně signalizace stavů dveří – to vše vám přináší nová značka Promix v naší
nabídce.

Česká vývojová a výrobní společnost, specializující se na chytré zásuvky pro profesionální použití. Kdekoliv
potřebujete z hlediska napájení dálkově ovládat nejrůznější zařízení, provádět jejich vzdálená zapnutí, vypnutí
nebo restarty a k tomu ještě měřit hromadu odběrových veličin (napětí, proud, spotřeba atd.), máte skvělé
řešení – zásuvky Netio. Navíc s bezkonkurenčně širokou podporou integračních a komunikačních protokolů
pro bezproblémové zaintegrování do libovolných programů a platforem a s možností zařízení dohledovat a
ovládat bezpečným způsobem odkudkoliv – přes cloud.

Od svého založení v roce 1992 belgická společnost AUDAC působí v oboru vývoje a výroby audiotechniky
již vice než 30 let. Sortiment této společnosti zahrnuje vše potřebné pro vytvoření systému neevakuačního
ozvučení, tedy primárně široký výběr aktivních prvků a různých typů reproduktorů. Každý výrobek nesoucí
značku AUDAC se vyznačuje skvělým poměrem cena/výkon, atraktivním designem a jednoduchou instalací
a obsluhou. Sesterská společnost Caymon pak přidává profesionální příslušenství ozvučovacích systémů
zahrnující široký sortiment specializovaných rozvaděčů pro instalaci aktivních prvků, typizované propojovací
kabely, přepravní a ochranné obaly, stojany pro reproduktory a mikrofony atd..
Společnost Kidde byla založena v roce 1917 a již jedním z jejích prvních výrobků byl inovativní integrovaný
systém detekce a hašení požárů pro použití na palubách lodí. Tento systém byl jedním z dlouhé řady
prvenství, jichž společnost Kidde za dlouhou dobu svého působení dosáhla a pomohla tak učinit svět
bezpečnějším místem pro život. V současné době je společnost Kidde součástí koncernu Carrier a její
sortiment zahrnuje stovky výrobků pro detekci a hašení požárů určených jak pro rezidenční aplikace, tak i pro
použití v profesionálních systémech EPS. Detektory požáru a oxidu uhelnatého pomáhají předcházet úrazům
a minimalizovat škody tím, že včas upozorňují na vzniklé nebezpečí. Široká škála hasicích přístrojů Kidde
umožňuje zastavit šíření požárů dříve, než způsobí větší škody. Únikové žebříky a další bezpečnostní doplňky
přinášejí klid a bezpečí milionům majitelů a obyvatelů domů po celém světě. Pro začlenění do systémů EPS je
k dispozici zejména široký sortiment nasávacích jednotek a teplotních detekčních kabelů.

