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SPOLEČNOST VARNET
Společnost VARNET s.r.o. vznikla spojením dvou významných distributorů v oblasti slaboproudých technologií, firem STASANET
a VARIANT plus. Ty se od 1. 1. 2020 fúzí propojili do nového významného celku, který se stal součástí holdingu ELKOV elektro.
VARNET dnes patří k největším distributorům bezpečnostních technologií na českém trhu. Navazuje na aktivity původních
fúzovaných firem a neustále posiluje svou pozici v prodeji, poradenství a distribuci zabezpečovacích systémů.
Spoluprací s mateřskou firmou ELKOV elektro a.s. se
pro VARNET otevřely nové možnosti. Nabídku slaboproudých
technologií umožnila rozšířit nabídka silnoproudých
technologií, které jsou součástí budov. Zákazníci tak mají
možnost využít pohodlného nákupu obou technologií pod
jednou střechou. Odběr je možný na společných prodejních
místech Praha - Brno – Zlín, případně na všech pobočkách
ELKOV elektro, které slouží nově jako výdejní místa.
V dalším textu naleznete přehled nabízeného sortimentu
a naše hlavní dodavatele. Podrobnější produktovou nabídku
najdete na www.varnet.cz.

Společnost VARNET s.r.o. nabízí svým zákazníkům:
• nejširší sortiment slaboproudých systémů na trhu
• přímou vazbu na významné výrobce
• nejúspěšnější značky v oblastech EZS, CCTV, EVS
• velké skladové zásoby s rychlou dodávkou
• profesionální technickou a projektovou podporu
• vysoký standard technické dokumentace a servisní činnosti
• certifikaci dodávaných systémů a jejich prvků
• školení, semináře, workshopy
• pobočkovou síť v ČR zahrnující 8 poboček
• profesionální odborný tým na centrále i pobočkách

KONTAKTY
Centrála firmy - Třebíč:

Pobočková síť Čechy:

Pobočková síť Morava:

Výkonný ředitel:

Produktoví manažeři:

Obchodní manažer:

Obchodní manažer:

Richard Staníček
+420 565 659 600
r.stanicek@varnet.cz

• EZS, SKS:

Tomáš Ulč
+420 602 148 319
t.ulc@varnet.cz

Zbyněk Lukáš
+420 775 020 211
z.lukas@varnet.cz

Business Development
Manager, vedoucí pobočky
Třebíč:

• CCTV - Dahua:

• Vedoucí pobočky
Praha 4 - Spořilov:

• Vedoucí pobočky Brno:

Petr Zelníček
+420 565 659 665
p.zelnicek@varnet.cz
Oddělení zákaznických
služeb (fakturace,
objednávky, zásilky...):
+420 565 659 600
obchod@varnet.cz
Vedoucí servisu:
Roman Hobl
+420 565 659 681
r.hobl@varnet.cz
Vedoucí expedice:
Vladimír Havlena
+420 565 659 610
v.havlena@varnet.cz

Jiří Zahrádka
+420 565 659 625
j.zahradka@varnet.cz
Alexandr Haman
+420 565 659 630
a.haman@varnet.cz
• CCTV, EVS - Hikvision:
Jan Zlámal
+420 733 355 631
j.zlamal@varnet.cz
• EVS - V-line, Dahua, WebVisitor:
Marek Votava
+420 565 659 635
m.votava@varnet.cz
• EVS - Commax, Farfisa, 2N, Tesla:
Václav Novák
+420 775 020 212
v.novak@varnet.cz
• EPS:
Petr Hložek
+420 725 603 191
p.hlozek@varnet.cz

Šimon Fučík
+420 608 944 036
s.fucik@varnet.cz
• Vedoucí pobočky
Praha 9 - Počernice:
Jaroslav Kubín
+420 773 202 026
j.kubin@varnet.cz

Libor Černý
+420 775 020 214
l.cerny@varnet.cz
• Vedoucí pobočky Olomouc:
Jan Zavadil
+420 733 736 400
j.zavadil@varnet.cz
• Vedoucí pobočky Zlín:

• Plzeň:
Milada Semhricová
+420 608 823 195
m.semhricova@varnet.cz

Martin Šeďa
+420 605 072 259
m.seda@varnet.cz

• Ústí nad Labem:
Soňa Křížová
+420 605 295 752
s.krizova@varnet.cz

• CEL-TEC:
Zákaznické služby
+420 565 659 650
cel-tec@varnet.cz
Aleš Boček
+420 725 603 191
a.bocek@varnet.cz
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PŘEHLED SORTIMENTU
VARNET nabízí kompletní sortiment slaboproudých technologií pro zabezpečení a správu budov spolu s kvalifikovanou technickou
a projektovou podporou. Díky přímému zastoupení nejvýznamnějších výrobců v oboru poskytujeme zákazníkům nejmodernější
technologie zabezpečení objektů včetně jejich integrace a centralizované správy. Díky úzké spolupráci s dodavateli přinášíme
i výrobky pod vlastní značkou v řadách VAR-TEC, VAR-NET, LAN-TEC, V-line a CEL-TEC.
V oboru Elektronických Zabezpečovacích Systémů (EZS, resp.
PZTS) tvoří jádro naší nabídky systémy společností Jablotron
a Paradox Security systems. Jde o dva nejčastěji instalované
zabezpečovací systémy na českém trhu s dlouholetou tradicí.
Oba výrobci výrazně uspěli v celosvětovém měřítku, dlouhodobě
si udržují své postavení a posilují je i díky prostředkům
věnovaným vývoji nových výrobků a technologií. Nabízíme
i vše potřebné k montáži EZS – vnitřní a venkovní detektory
JABLOTRON a PARADOX včetně vybraných detektorů dalších
výrobců, sirény a signalizační prostředky, mechanické
a elektronické doplňky, zdroje a akumulátory, certifikované
kabely pro montáže EZS.
Dva současní největší světoví výrobci kamerových systémů,
společnosti Dahua a Hikvision, jsou pro VARNET hlavními
partnery nejen v oboru CCTV, ale jejich moderní IP domovní
videotelefony a systémy pro kontrolu přístupu tvoří i nabídku
oboru EVS. Mezioborový přesah obou významných výrobců
vycházející ze silného a velmi početného vývojového zázemí
nadále pokračuje a nové výrobky jsou postupně zařazovány
do nabídky. V obou případech je nepochybnou výhodou, že je
uživatelský SW společný pro všechny dodávané technologie
a výrazně tak zjednodušuje jejich ovládání. Jako součást
projektového řešení aplikace kamerových systémů nabízíme
moderní videoanalýzu záznamu, kterou poskytuje SW
AxxonNEXT. K dispozici je i podpůrný sortiment obsahující vše,
co můžete potřebovat při instalaci kamerových systémů.
Nejrozsáhlejší nabídku na trhu poskytujeme v řešení
přístupových a docházkových systémů, které jsou řazeny
do oboru EVS (Elektronické Vstupní Systémy). Jen nabídka
videotelefonů zahrnuje řadu na trhu skvěle uplatňovaných
značek: Commax, V-line (vlastní brand), Farfisa, Dahua, Hikvision,
2N, Tesla Stropkov, Genway… Zákazník si může zvolit odpovídající
technologické řešení a má na výběr i nejrůznější designová
provedení.
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Sortiment videotelefonů doprovází ucelená nabídka čteček
a elektromechanických zámků (opět významní dodavatelé
Assa Abloy a Openers & Closers). Moderní řešení evidence
docházky představuje docházkový systém WebVisitor s výhodou
tvořivé spolupráce se slovenskou firmou APIS, která vyvíjí SW
a upravuje HW a je ochotna aplikovat při modernizaci SW naše
podněty z praxe.
V oboru EPS (Elektronická Požární Signalizace) sázíme na jistotu
- již 10 let se rozvíjí spolupráce s předním německým výrobcem
Detectomat, který dodává ústředny a detektory nejvyšší kvality.
EPS systémy firmy Detectomat mají veškeré potřebné atesty
podle evropských norem a pravidelně obnovovanou certifikaci
pro instalaci v budovách, kterou provádí česká autorizovaná
společnost PAVÚS. Splňují tak všechny podmínky pro použití
na českém trhu. Spolu se systémy EPS jsou v nabídce i hasicí
ústředny, nasávací systémy, lineární teplotní detekce a kabeláž
pro instalaci rozvodů elektronické požární signalizace.
Obor SKS (Strukturované Kabelážní Systémy) je soustředěn
zejména na metaliku (datové kabely, rozvaděče, zásuvky,
patch panely, patch kabely, keystony, konektory...), která má
odpovídající certifikace a je dodávána pod vlastní značkou
LAN-TEC. V nabídce jsou také optické a aktivní prvky.
Vyřešíme i požadavky na softwarové propojení stávajících
bezpečnostních, přístupových a docházkových systémů. Máme
dostatek zkušeností s použitím softwaru VAR-NET Integral
a našim zákazníkům jsme připraveni poskytnout technickou
podporu při jednáních o projektu s investorem i během
instalačních prací a závěrečném nastavení.
Specifickou částí nabídky je sortiment pod vlastní značkou
CEL-TEC, která představuje nevšední spotřební elektroniku
s nápadem nabízející řadu zajímavých aplikací. Bližší informace
naleznete na webových stránkách www.cel-tec.cz.

INTERNETOVÝ PORTÁL & E-SHOP
Co vše naleznete na webu?
• aktuální přehled sortimentu
• možnost elektronické objednávky
• Váš aktuální ceník (po vygenerování) a obchodní podmínky
• obchodní informace: aktuality, akční nabídky, výprodeje…
• propagační materiály ke stažení
• veškeré výrobky členěné po kategoriích a podkategoriích
• dokumentaci k jednotlivým výrobkům vč. SW, FW, certifikací
• upoutávky na vybrané výrobky
• technickou podporu, FAQ (odpovědi na často kladené otázky)
• možnost sledování řešení Vámi zadané servisní opravy
• odborné články k technologickým řešením
• nabídku školení a workshopů včetně on-line registrace
• základní informace o společnosti VARNET
• odkaz na naše další webové stránky
• pod každou produktovou kategorií
najdete informace o aktualitách,
akční nabídce a položkách
ve výprodeji

Našeptávač
• pro rychlejší nalezení výrobků je ve vyhledávacím poli
dostupná funkce našeptávače
• našeptávač se aktivuje po zadání minimálně tří znaků
a zobrazí výběr až deseti řádků, které mají nejlepší
shodu se zadaným textem
• zobrazují se výrobky včetně fotografie a také kategorie

Filtrování výrobků
• pro snadné nalezení výrobku v kategorii je možné použít
filtrování
• filtrování je dostupné podle ceny, skladové dostupnosti,
značky a technických parametrů
• filtrování dle technických parametrů usnadní nalezení
konkrétního výrobku dle požadavků

Přehled nad doklady
• každý zákazník má pod svým účtem po přihlášení
dostupný detailní přehled objednávek a faktur
• objednávky a faktury lze zobrazit s detailem
na jednotlivé výrobky
• aktuálně je také možné provést stažení faktury
ze seznamu ve formátu PDF

YouTube kanál
• zaregistrujte se k odběru a sledujte náš YTB kanál, na který pravidelně umisťujeme
záznamy z našich webinářů, školení či prezentací

Odběr našeho
YouTube kanálu:

• na uvedeném kanále jsou k dispozici také videonávody z našich oborů pro různé
technologie a témata
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JABLOTRON EZS
JABLOTRON patří do okruhu nejrespektovanějších českých firem a jeho postavení
na českém trhu je výrazné. Firma každoročně zvyšuje i svůj objem exportu. Vedle
špičkové technologie elektronických zabezpečovacích systémů doplněné o prvky
automatizace a regulace nabízí v rámci JABLOTRON Security i komplexní nabídku
bezpečnostních služeb a je i v tomto oboru jedničkou na českém trhu.
VARNET je velkoobchodním distributorem v České republice.
Nejnovějším elektronickým zabezpečovacím systémem je JABLOTRON 100+ , který
vychází z inovativního a mimořádně úspěšného alarmu JABLOTRON 100.

Technické parametry JABLOTRON 100+:
• až 230 bezdrátových nebo sběrnicových zón
• až 600 oprávněných uživatelů
• až 15 sekcí pro dělení systému
• až 128 programovatelných výstupů PGM
• 64 vzájemně nezávislých kalendářů
• GSM / GPRS / LAN komunikátor s komunikací na PCO
• SMS a hlasové reporty ze systému až 50 uživatelů
• kompletní ovládání přes mobilní aplikaci MyJablotron

Uživatelské vlastnosti JABLOTRON 100+:
• snadná obsluha: revoluční systém intuitivního ovládání činí z JA-100+ první
alarm, kterému ihned porozumíte
• rychlá instalace: kombinace bezdrátového i drátového řešení alarmu umožňuje
instalaci bez zásahu do objektu
• multifunkční použití: JA-100+ ochrání nejen před zloději, ale také před požárem,
záplavou nebo únikem plynu
• domácí automatizace: JA-100+ dokáže ovládat topení a poskytovat informace
o vnitřních i venkovních teplotách zpracovaných do formy grafů dostupných
v aplikaci MyJablotron, samozřejmostí jsou funkce jako ovládání garážových vrat,
okenních žaluzií, klimatizace nebo např. zavlažování zahrady
• dostupný odkudkoliv: díky bezplatné internetové samoobsluze přístupné
z počítače nebo chytrého telefonu
• svobodný výběr: JA-100+ nabízí řešení pro byty, chaty, domy, kancelářské
i výrobní prostory
• videoverifikace: videoverifikační IP kamery automaticky reagují na stav JA-100+,
ať už jde o poplach, zajištění nebo odjištění objektu (uživatel z každé události
obdrží minutový záznam, který je dostupný v aplikaci MyJablotron)
• JABLOTRON Security: nejmodernější bezpečnostní centrum v České republice
zajišťuje doplňkové bezpečnostní služby pro domácnosti i firmy - mezi tyto
služby patří střežení objektu, vozidel i jednotlivých osob

Nový elektronický zabezpečovací systém - větší, širší, chytřejší...
JABLOTRON 100+ zachovává to nejlepší z modelu JA-100 a současně rozšiřuje
možnosti uživatelského nastavení. Systém umožňuje napojení více detektorů a také
ovládání většího množství programovatelných výstupů.
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PARADOX EZS
Značka PARADOX má významné místo na českém trhu již od počátku devadesátých
let. Systémy ESPRIT, SPECTRA, MAGELLAN a DIGIPLEX EVO našly uplatnění
v desítkách tisíc instalací. Kanadský výrobce má celosvětovou síť distributorů
na všech kontinentech.
VARNET je autorizovaným distributorem v ČR a navazuje na 30 let spolupráce
VARIANT plus se společností PARADOX.

SPECTRA / MAGELLAN:
Pro menší a střední objekty jsou určeny drátové ústředny SPECTRA SP (lze připojit
bezdrátovou nadstavbu) a bezdrátové systémy MAGELLAN ve dvou provedeních klasická deska ústředny a integrované designové provedení (MG6250).
• až 32 zón, 2 sekce pro dělení systému, bezdrátová nadstavba (drátové ústředny),
sběrnicové expandéry
• počet NC zón na desce ústředny od 4 po 32 dle typu ústředny
• až 32 uživatelských kódů / až 32 bezdrátových klíčenek
• GSM / GPRS / IP komunikátory s připojením systému přes cloud PARADOX SWAN

DIGIPLEX EVO:
Pro větší objekty jsou k dispozici systémy DIGIPLEX EVO192 a DIGIPLEX EVOHD
(posílená zdrojová část a AUX výstupy). Ústředny mají certifikaci pro stupeň 3 (střední
a vysoká rizika).
• až 192 zón, 8 sekcí pro dělení systému, bezdrátová nadstavba, sběrnicové
expandery
• lze připojit až 254 sběrnicových prvků (klávesnice, detektory, expandery, PGM
výstupy, bezdrátová nadstavba…)
• součástí systému je nadstavba přístupu k ovládání až 32 dveří
• GSM / GPRS / IP komunikátory s připojením systému přes cloud PARADOX SWAN

Uživatelské vlastnosti systémů PARADOX:
• moderní barevná dotyková klávesnice TM70 s úhlopříčkou 7“ (17,8 cm)
• varianty bezdrátových klíčenek s obousměrnou komunikací
• uživatelská aplikace Insite Gold pro ovládání systému z chytrého telefonu

Jednička v drátovém zapojení zón:
• tradiční spolehlivé řešení zcela odolné proti RF rušení
• svoboda ve volbě technologie
• lze připojit jakýkoliv detektor s bezpotenciálovým výstupem
• zcela bezúdržbové a časově stálé

Uživatelská aplikace

Insite Gold

Automatizace
Přístup

(Android, iOS)

R915

Zabezpečení

TM70
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HIKVISION CCTV
Hikvision největším světovým výrobcem a lídrem ve vývoji v oblasti elektronických
bezpečnostních produktů. Nejen v rámci oboru CCTV přichází s neustálými inovacemi
a určuje trendy pro další období. Velmi významný podíl na trhu získává tato značka
v oblasti IP domovních videotelefonů. Mezi další produktové oblasti, na niž se značka
Hikvision významněji zaměřuje, jsou termokamery, systémy na kontrolu přístupů
a alarmy. Velkou výhodou všech těchto technologií je jejich vzájemná propojitelnost
a snadná integrace v rámci jednoho projektu.

Analogová kamerová technika (TURBO HD):
I v tomto základním segmentu kamerové techniky, která vyniká jednoduchostí
instalace a nízkými pořizovacími náklady nabízí značka Hikvision kompletní
produktový rozsah od základního rozlišení kamer (CVBS) až do rozlišení 4K (8 Mpx).
Také je možné z nabídky analogových kamer vybrat modely se špičkovou technologií
zpracování barevného obrazu ColorVu, nebo například u rekordéru využívat
pokročilou technologii analýzy obrazu AcuSense druhé generace.

IP kamerová technika:
V dnešní době tvoří IP kamerové systémy převážnou část tržního podílu v oboru CCTV.
Sortiment Hikvision pokrývá kompletní nabídku tohoto segmentu od ekonomických
kamer pro nenáročné aplikace až po špičkové kamery pro průmyslové použití,
kombinované termálně-optické kamery, nebo i například PTZ kamery kombinované
s radarovým snímáním sledovaného prostoru.

Komplexní projektová řešení:
Technologiemi značky Hikvision je možné snadno realizovat komplexní projektová
řešení jako například parkovací domy a jiná veřejná parkoviště, kompletní
perimetrickou ochranu rozsáhlých venkovních prostor jako jsou např. fotovoltaické
elektrárny, rozsáhlá logistická centra a výrobní linky. V těch je možné využívat
termografické snímání sledovaných prostorů jako ochranu před vznikem požáru
nebo také ochranu při zvýšení teploty na strojním zařízení.
Technologie ColorVu zajišťuje snímání obrazu v barevném režimu i za extrémně
špatných světelných podmínek.
Technologie analýzy záznamu AcuSense umožňuje odfiltrování falešných
poplachů (např. déšť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu atd.)
či detekci osob či vozidel, čímž zásadně zjednodušuje vyhledávání v záznamu
a šetří záznamovou kapacitu pevného disku.

Softwarové platformy:
Zcela centralizovaná licencovaná platforma HikCentral poskytuje rozsáhlé možnosti
integrace s řadou funkcí pro centrální dohledové místnosti a pulty centralizované
ochrany.
Bezplatný software iVMS4200 nabízí 5 variant pro různé potřeby uživatele
a instalačních firem a poskytuje funkčnost splňující požadavky na správu malých
a středních projektů. Zajišťuje živé sledování, přehrávání, nahrávání videa, vzdálené
vyhledávání, vzdálenou konfiguraci a celkovou správu zařízení.
Komplexní cloudová služba Hik-Connect umožňuje vzdálený přístup k technologiím
značky Hikvision bez nutnosti využívání veřejných IP adres.
Stejnojmenná mobilní aplikace Hik-Connect je určená pro koncové uživatele
technologií Hikvision. Byla navržena tak, aby uživatelé mohli přehledně z jedné
aplikace ovládat kamerové systémy, přijímat hovory ze systému domácích
videotelefonů, ovládat alarm a mnoho dalších funkcí kterou jsou neustále doplňovány.
Služba Hik-ProConnect je určena instalačním firmám a umožňuje využít vzdálený
plnohodnotný servisní přístup včetně automatického sledování případných poruch
v instalovaných systémech.
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DAHUA CCTV
DAHUA patří v celosvětovém měřítku mezi kvarteto nejvýznamnějších dodavatelů
bezpečnostních technologií a je druhým největším výrobcem kamerových systémů.
VARNET je autorizovaným distributorem DAHUA v České republice.

IP kamery:
• 3 řady IP kamer: základní Lite, střední Eco-savy a nejvyšší Ultra
• provedení: box, cube, bullet, dome, panoramatické a Fish Eye, WiFi, otočné PTZ
a speciální (parkovací pro SPZ, pro dopravní prostředky, termokamery...)
• 2 až 3 datové streamy, funkce DWDR / WDR a 2D / 3D-DNR podporující vyšší
kvalitu obrazu v náročných světelných podmínkách
• funkce otáčení obrazu Corridor Mode pro monitorování chodeb a úzkých prostor
• funkce Starlight s vyšší citlivostí snímače
• možnost videoanalýzy obrazu
• kodeky s nejvyšší úrovní komprese H.265 a H265+ u vybraných kamer

Záznamová zařízení NVR:
• 3 řady síťových rekordérů pro IP kamery: Beneficio, Professional a Ultra
• připojení lokálního monitoru (HDMI/VGA) a myši pro lokální ovládání 4, 8,16, 32,
64 nebo 128 kanálů
• 1 až 8 pevných disků pro ukládání dat
• podpora kodeků H.264, H.264+, H.265, resp. H.265+
• moderní monitorový výstup standardu až 4K (4-násobek Full HD rozlišení)
• mobilní modely i verze s WiFi provedením
• výkonný PC klient Smart PSS pro až 256 různých NVR nebo 2 000 kamer
• mobilní klient DMSS pro Android a iOS
• funkce Peer-to-Peer (P2P) pro zjednodušení spojení s mobilní aplikací a PC
klientem pro vzdálený přístup po internetu
• automatické připojení k DDNS serverům

HDCVI kamery a záznam:
• vlastní technologie nahrazující analogové kamery
• 3 produktové řady kamer: základní Lite, střední Pro a nejvyšší Ultra
• provedení: box a cube, bullet, dome, PTZ a speciální kamery
• kvalitní obraz po koaxiálním kabelu
• vysoké rozlišení kamer 2 Mpx (Full HD), 4 Mpx, 8 Mpx (4K)
• kamery typu 4v1 s možností přepnutí signálu na AHD / TVI / CVI / CVBS
• PoC (Power over Coax) - napájení přes koaxiální kabel u vybraných kamer
• CoC (Control over Coax) - možnost nastavení OSD menu kamery až na 800 m
• DVR s možností hybridní verze pro příjem signálu AHD / TVI / CVI / CVBS / IP

PARKOVACÍ SYSTÉM
Komplexní řešení navigace parkování
Záznam z kamer v celém systému
Vjezdy a výjezdy vozidel
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COMMAX EVS: AUDIO & VIDEOTELEFONY
Videotelefony Commax spojuje inovativní design, skvělé výrobní zpracovaní kladoucí
důraz na kvalitní materiály a především výborná kvalita produktu zaručující uživateli
dlouholetou spokojenost, která je garantována nadstandardní záruční dobou 3 roky.
VARNET je výhradním distributorem výrobků Commax v České a Slovenské republice.
• Commax je leader v oblasti videotelefonů určující směr, kterým se tyto produkty
již řadu let vyvíjejí a v budoucnu budou dále vyvíjet
• výrobce s nejširší nabídkou videotelefonů na českém a slovenském trhu
• sortiment Commax zahrnuje designové videotelefony vhodné do každého interiéru
s řadou světových ocenění za inovativní produktový design
• vybrané modely videotelefonů a dveřních stanic disponují vysokým rozlišením
obrazu (HD Ready a Full HD)
• odolné celokovové provedení dveřních stanic s možností RFID přístupu
• prodloužená záruční doba v délce 3 let

V-LINE EVS: AUDIO & VIDEOTELEFONY
Videotelefony pod naší vlastní značkou V-line přinášejí řešení nejen pro jeden byt či
rodinný dům, ale systém je schopen obsáhnout až 32 bytových jednotek ve videosystému a 64 bytových jednotek v audio systému.
• 2-vodičové nepolární zapojení: jednoduchá instalace
(data i napájení jsou vedena stejnými vodiči)
• až 4 dveřní stanice v jednom systému
• až 170° široký úhel záběru u dveřních stanic
• interkom mezi účastníky i v rámci bytu
• možnost přesměrování hovoru do mobilní aplikace
• rozšíření systému o externí kamery
• zabudovaná čtečka karet, kódová klávesnice
• paměť pro uložení fotografií nebo sekvence videa
• nezávislé ovládání dvou zámků
• prodloužená záruka na 3 roky

FARFISA EVS: AUDIO & VIDEOTELEFONY
Italská společnost Farfisa patří mezi přední evropské výrobce elektronických
vstupních interkomových a komunikačních systémů.
VARNET je výhradním distributorem výrobků Farfisa v České republice.
• systém DUO je léty prověřený digitální systém domácích telefonů a videotelefonů
využívající 2-vodičovou nepolarizovanou kabeláž
• koncepce systému DUO je postavena tak, aby jeho instalace byla co možná
nejjednodušší a nejrychlejší
• pro uživatele přináší systém DUO veškeré aktuálně dostupné uživatelské funkce
včetně přenosu vyzvánění na mobilní telefon
• výběr dveřní stanice je možný ze čtyř designových řad: ALBA, SOLVO, PROFILO
a MATRIX
• v nabídce společnosti Farfisa jsou také autonomní GSM dveřní komunikátory
umožňující GSM volání na mobilní telefon nebo pevnou linku - systém MyCom
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DAHUA EVS: IP VIDEOTELEFONY
IP videotelefony Dahua jsou vhodné nejen pro jednoduchou instalaci s jedním
účastníkem, ale i pro rozsáhlejší systémy s větším počtem uživatelů. Tato technologie
je vhodná zejména tam, kde je již vybudovaná TCP/IP datová infrastruktura (kabeláž
UTP/FTP Cat.5e nebo WiFi). Všechny jednotky obsahují vlastní IP adresu a mohou
pracovat s dalšími zařízeními v datové síti, komunikace probíhá po SIP protokolu.
K dispozici je také zdarma mobilní uživatelská aplikace DMSS pro Android a iOS.
• barevné videotelefony se 7“ nebo 10“ displejem s možností WiFi připojení
• rozšiřující tlačítkové moduly dveřních stanic pro větší systémy
• možnost doplnění o čtečku karet, kódovou klávesnici či čtečku otisků prstů
• síťová kabeláž nebo WiFi, napájení přes PoE switch nebo z adaptéru 12 V DC

HIKVISION EVS: IP VIDEOTELEFONY
Hikvision přichází na trh s inovovanou nabídkou IP interkomů 2. generace - tato nová
řada interkomových a přístupových systémů je nabízena v konvenční verzi (propojení
klasickou datovou kabeláží) a také ve verzi 2-vodičové (2 vodiče, příp. původní
kabeláž).
• modulární systém dveřních stanic s PoE napájením
• videotelefony s úhlopříčkou 7" a 10" s možností WiFi a PoE
• přenos vyzvánění a obrazu na cloudovou aplikaci Hik-Connect
• možnost zobrazení záběrů kamer z kamerového systému na displeji
videotelefonu

2N EVS: INTERKOMY
2N je přední evropská firma zabývající se vývojem a výrobou produktů z oblasti ICT
a fyzické bezpečnosti. Původně česká společnost 2N spojila své síly se skupinou AXIS
a upevnila tím svou pozici světového lídra v oblasti IP interkomů a IP přístupových
systémů.
• čistě IP řešení na bázi SIP protokolu bez potřeby řídicí jednotky
• široká nabídka řešení pro malé, střední a velké společnosti, projektanty,
systémové integrátory a operátory
• portfolio zahrnuje i mimořádně odolné komunikátory vhodné i pro průmyslové
nasazení

TESLA EVS: AUDIO & VIDEOTELEFONY
Produkty tradičního slovenského výrobce TESLA Stropkov se vyznačují léty
prověřenou vysokou kvalitou a dlouhou životností.
• osvědčený digitální 2-vodičový systém domácích telefonů 2-BUS
• možnost rozšíření audiosystému 2-BUS na systém videotelefonů
• v nabídce je také analogový systém 4+n
• vhodné pro rekonstrukce stávajících systémů domácích telefonů
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KONTROLA PŘÍSTUPU EVS
Přístupový systém Dahua:

Přístupový systém Hikvision:

Modulární systém tvořený až 50-ti
řídicími jednotkami se souborem
čteček a SW SmartPSS (v češtině,
zdarma):

Hikvision je jedním ze světových lídrů
ve vývoji přístupových systémů a do své
nabídky úspěšně implementuje nejnovější
vyvíjené technologie. Nabídka produktů je
komplexní a pokrývá aplikace od kontroly
přístupu od jedněch dveří zadáním
číselného kódu až po přístupový systém
pro velký komerční areál pro mnoho tisíc
uživatelů s 3D rozpoznáním obličeje.

• 1 řídící jednotka se vstupem
pro 4 čtečky:
--připojení do LAN přes RJ-45
--4 výstupy NO / NC pro
otevírání zámku dveří
--4 vstupy pro magnetický
kontakt a odchodová tlačítka
• široký výběr různých typů
čteček:
--ovládání kartou, kódem,
otiskem prstu nebo
kombinací
--připojení čteček přes
Wiegand / 34-bit nebo RS485

• základní přístupový systém s řídící
jednotkou pro připojení 1-8 čteček
(PIN, RFID, otisk prstu)
• TCP/IP terminály s funkcí přístupové
klávesnice, čtečky RFID a otisků prstů
• Terminály s rozpoznáním tváře mohou
být vybaveny technologií pro měření
tělesné teploty osob nebo analýzu
přítomnosti ochranných pomůcek
(rouška/respirátor, pracovní helma)

Čtečky:
V nabídce jsou čtečky řady výrobců (Sebury, Rosslare, Dahua, Hikvision...) i čtečky
pod vlastní značkou VAR-TEC. V sortimentu jsou rovněž i přístupové systémy tvořené
řídicími jednotkami pro ovládání až 128 přístupových bodů.
Typové členění čteček:
• autonomní
• systémové s výstupem Wiegand 26-bit (např. k systémům EZS)
• biometrické (otisk prstu)
• síťovatelné (protokol TCP / IP)

Uzamykací systémy:
• elektromagnetické otvírače v různých provedeních pro dálkové otevírání dveří
(součást řešení kontroly přístupu či videotelefonů)
• zastoupení značek Assa Abloy a Openers & Closers
• samozamykací zámky ERBI

WEBVISITOR EVS: DOCHÁZKA
Řešení docházkového systému „All in One“ prostřednictvím docházkového terminálu
ZPad a docházkového software, který je instalován přímo v terminálu.

Charakteristika:
• vše je v docházkovém terminálu - zařízení nakupováno s licencí bez dalších
poplatků, je ihned funkční
• zabudovaný SW pro 50, 100 resp. 150 osob, možné rozšířit o 50 / 100 uživatelů
až na 150 osob
• na terminálu 7“ barevný dotykový displej a integrovaná kamera
• autorizace pomocí karty nebo otisku prstu
• jednoduché zprovoznění a oživení
• snadná správa přes webové rozhraní (u zákazníka se nic neinstaluje)
• možnost definovat pracovní dobu včetně pracovních směn, definice vlastních
přerušení (nejpoužívanější jsou již zavedeny), nastavení zaokrouhlování časů,
možnost automatického vložení pauzy (např. oběd), konce pracovní doby a mnoho
dalších funkcí
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DETECTOMAT EPS
Exkluzivní zastoupení německého výrobce elektronických požárních systémů
Detectomat má již desetiletou tradici. Konvenční a adresovatelné systémy
Detectomat našly úspěšné uplatnění v mnoha i velmi rozsáhlých zakázkách. Nabídka
protipožárních řešení je komplexní. Jsou v ní zastoupeny i technologie dalších
dodavatelů - systém lineární teplotní detekce, nasávací systém, evakuační rozhlas
a certifikované kabely pro instalace EPS.
Pro přehled uvádíme technické parametry nejnovější adresovatelné ústředny EPS
DETECT 3500:
• certifikace dle ČSN / CPR
• rozsah systému: až 15 smyček
• až 126 adresovatelných detektorů nebo modulů na 1 smyčku
• až 1 890 adresovatelných prvků v systému
• různý design požárních detektorů: plast / kov / sklo
• softwarová nadstavba s vizualizací
• až 100 000 událostí v paměti
• možnost síťování více ústředen
• připojení OPPO (obslužný panel), KTPO (klíčový trezor)
• přenos na HZS (hasičský záchranný systém)

Spolupráce na projektech EPS:
• individuální konzultace k zadání EPS
• nabídka řešení technologií Detectomat, pomoc při projektování
• technická pomoc při prvním oživení systému EPS na místě instalace zdarma
• školení pro projekci a montáž systému Detectomat zdarma
• možnost využití typových projektů na www.varnet.cz

LAN-TEC SKS
Strukturovanou kabeláž nabízíme pod vlastní značkou LAN-TEC, sortiment zadáváme
u ověřených výrobců a máme k dispozici potřebné certifikace.

Metalika:
• nástěnné, stojanové a serverové rozvaděče v různých provedeních
• datové kabely (kategorie 5e a 6), patch panely, patch kabely, keystony, datové
zásuvky, konektory, spojky + nářadí

Optika:
• optická kabeláž, pigtaily, propojovací kabely, optické rozvaděče
• příslušenství

Aktivní prvky:
• switche, PoE switche
• převodníky, SFP moduly
• UPS

Poskytované služby:
• zapůjčení WireXpert X500 - certifikační měření datové kabeláže
• zapůjčení svářecího setu na svařování optických vláken
• zapůjčení Fiber OWL4 - výkonové měření optických tras
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VAR-NET INTEGRAL ISB
Integrační software pro monitorování, správu a vyhodnocování el. systémů budov je
určen k ovládání a správě většího počtu vzdálených objektů klienta z jednoho místa
přes webové rozhraní. Je navržen jako ucelené řešení ze vzájemně provázaných
modulů. Modularita dává uživateli možnost zvolit jen ty funkce systému, které bude
reálně využívat. Jde o řešení pro menší středně velké objekty s technologií EZS,
CCTV, EPS, evidence docházky a kontroly přístupu.

Přehled licencí:
• jádro (nutné vždy)
• okruh EZS (DIGIPLEX EVO)
• okruh CCTV 10 kamer (Dahua, Hikvision)
• okruh CCTV dalších 10 kamer
• okruh EPS (Detectomat)
• okruh docházka (terminál VAR-NET, 400 osob)
• okruh přístup (terminál VAR-NET, 800 osob)
• návštěvy, stravování, ENVIRO
• mapové rozhraní
• notifikace
• mobilní klient
• grafické plánování docházky, export docházky

AXXON NEXT CCTV: SOFTWARE
Otevřená softwarová platforma pro kamerové systémy Axxon NEXT představuje
inteligentní software pro správu kamerových systémů vyvinutý celosvětově působící
společností AxxonSoft.

Možnosti:
• neomezený počet kamer, serverů a vzdálených klientů
• podpora systému Android a iOS (mobilní telefony a tablety) a SW Windows
a macOS na počítačích
• nativní podpora pro více jak 10 tisíc IP kamer a rekordérů, dále plnohodnotný
ONVIF protokol a RTSP
• základní video analytika zdarma
• jedinečné nástroje pro rychlé vyhledání záznamu
• nulové poplatky za údržbu (aktualizace zdarma)
• zcela zdarma je k dispozici FREE verze pro 4 kamery
• jednoduchá licenční politika

Videoanalýza:
• interaktivní konfigurace detekčních nástrojů videa
• pružná konfigurace reakcí systémů na aktivační podněty
• online záznam změn v obraze pro rozšíření možností analýz záznamu
• detekce obličeje, pohybu, lelkování, zastavení se, odstraněný / zanechaný objekt
• detekce kvality obrazu, zakrytí, změny scény, ztráty signálu, rozmazání obrazu
• detekce překročení čáry
• detekce vstupu / výstupu z oblasti
• detekce RZ vozidel
• detekce kouře, ohně
• interaktivní e-mapy
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CEL-TEC SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA
Spotřební elektronika s nápadem nabízející řadu zajímavých aplikací pod vlastní
značkou CEL-TEC je určená jak pro specializované velkoobchody, tak i pro koncové
uživatele. CEL-TEC přináší výběr nejzajímavějších řešení od výrobců, s nimiž jsme
v osobním kontaktu a spolupracujeme s nimi na vylepšování parametrů dodávaných
výrobků. Poskytujeme dvouletou garanci a kvalifikovaný servis a poradenství.
Více informací naleznete na webových stránkách www.cel-tec.cz.

Nabízený sortiment:
• speciální kamery
(bezpečnostní kamery, kamery do auta, autokamery, webkamery, policejní
kamery, fotopasti, digitální dveřní kukátka, IP WiFi kamery, inspekční kamery,
sportovní kamery, špionážní kamery)
• elektronika
(chytré hodinky, GPS dětské hodinky, trackery, LED svítilny, čelovky, GPS dětské
hodinky, teploměry, USB nabíječky, Bluetooth sluchátka a reproduktory, audio
doplňky, dárková elektronika, externí baterie - power banky, selfie tyče, solární
stojánky)
• zabezpečení domu
(detektory radonu, videotelefony, požární hlásiče, sirény, magnetické kontakty,
datové kabely)
• chytré bluetooth helmy na kolo
• elektrické koloběžky
• batohy

Příklady výrobků:

Skrytá IP kamera
ve stolních hodinách
Živý přenos na mobil

Velký plně dotykový IPS displej
Přední + zadní kamera
GPS modul
Hlídání jízdních pruhů
Podpora až 128 GB MicroSD

M10

DUAL
GPS

PREMIUM

DUÁLNÍ PALUBNÍ KAMERA VE ZPĚTNÉM ZRCÁTKU
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PROFIL SPOLEČNOSTI
ELKOV elektro je ryze česká společnost, která působí na trhu
s elektroinstalačním materiálem a svítidly 30 let. Se sítí
30 provozoven po celé ČR, obratem přes 3 miliardy Kč,
500 zaměstnanci a více než 20 000 zákazníky patří k lídrům
ve svém oboru.
Postupným rozšiřováním produktového portfolia a zařazováním
nových služeb se z ELKOV elektro stává multioborový
velkoobchod, ve kterém zákazník najde vše potřebné
pro moderní elektroinstalaci – od kabelů, jističů, rozvodnic,
zásuvek a vypínačů, zdrojů a svítidel, až po vstupní systémy,
solární panely, ruční i elektrické nářadí a dobíjecí stanice.
ELKOV elektro nabízí svým zákazníkům:
• široký výběr elektroinstalačního materiálu a svítidel 75 000 skladových položek centrálního skladu a dalších
300 000 položek na objednávku od více než 1 500 dodavatelů
• prodej ručního a elektrického nářadí, měřících přístrojů
a specializovaných pracovních pomůcek
• půjčovnu nářadí
• prodej fotovoltaických komponentů – panely, střídače,
konstrukce pro fotovoltaiku, bateriové systémy

• možnost nákupu v 30 provozovnách i v e-shopu
• komplexní řešení projektového osvětlení od veřejného
osvětlení, přes osvětlení kancelářských a průmyslových
objektů až po systémy inteligentního řízení osvětlení
• návrhy osvětlovacích soustav vč. potřebných výpočtů
dle platných norem a požadavků investora, výpočet
návratnosti investice na jednotlivá variantní řešení, pomoc
s vyřízením dotací
• zajištění instalace osvětlovací soustavy, záruční a pozáruční
servis
• implementaci systémů inteligentního řízení měst Smart City
• projekty interiérového a exteriérového osvětlení s důrazem
na design a výslednou světelnou scénu – realizuje dceřiná
společnost myLIGHT
• mobilní sklady, které šetří čas, peníze i vynaloženou energii,
a navíc zajistí bezpečné uložení materiálu přímo na stavbě
• výhradní zastoupení italského výrobce rozvaděčových skříní
E.T.A. pro Českou republiku
• on-line kanbanový systém pro řízení materiálového toku

• prodej dobíjecích stanic pro elektromobily

• telefonickou zákaznickou podporu – pro dotazy o aktuálním
stavu objednávky, termínech dodání apod.

• showroomy svítidel a vypínačů na vybraných pobočkách

• 24-hodinovou pohotovostní službu v centrálním skladu

Podrobné informace o společnosti ELKOV elektro najdete na webových stránkách www.elkov.cz.

16

SORTIMENT
Centrální sklad ELKOV elektro v Brně disponuje na ploše 10 000 m² více než 75 000 položkami. V roce 2021 byl otevřen sekundární
centrální sklad v Praze se skladovou plochou přes 6 000 m².
Skladová zásoba napříč celou firmou je v hodnotě přesahující 600 milionů Kč. Základní sortiment zahrnuje:
• kabely a vodiče
• elektroinstalační rozvaděče
• jističe, pojistky a přepěťové ochrany
• instalační, montážní a spojovací materiál
• přístroje a zařízení pro technologie
• svítidla a světelné zdroje
• domovní přístroje
• hromosvody a hromosvodný materiál
• spínání, jištění, regulace indukční a odporové zátěže
• komponenty pro průmyslovou automatizaci – elektronické vstupní systémy, elektronická požární signalizace, strukturované
kabelážní systémy
• slaboproudé technologie
• nářadí a nástroje
• fotovoltaické komponenty a dobíjecí stanice

Kromě široké nabídky poskytujeme také technické poradenství v následujících oblastech:
• světelná technika
• rozvaděčová technika
• úložný materiál
• fotovoltaické systémy
• průmyslová automatizace
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OBCHODNÍ SÍŤ & E-SHOP
Zákazníci ELKOV elektro mohou aktuálně využít pro své nákupy 30 provozoven
po celé České republice nebo nakoupit v internetovém obchodě eshop.elkov.cz.
Náš e-shop nabízí výběr ze 130 000 položek a zároveň poskytuje aktuální informace
o skladových zásobách na jednotlivých pobočkách, přehled dokladů z realizovaných
nákupů, informace o stavu objednávky či reklamace, přehled akčních a výprodejových
produktů a technické informace o produktech.

Do skupiny ELKOV elektro patří od roku 2013 dceřiná společnost
myLIGHT a od roku 2015 sesterská společnost ELMO elektro:
Společnost myLIGHT se zaměřuje na oblast interiérového a exteriérového osvětlení
s důrazem na design a výslednou světelnou scénu. Řeší projekty obsahující
převážně designová svítidla, a to jak v občanské výstavbě (byty, rodinné domy), tak
i v rozsáhlých komerčních objektech (restaurace, hotely, obchodní centra atp.).
ELMO elektro je firmou, která působí od roku 1991 na trhu s elektroinstalačním
materiálem, převážně ve zlínském regionu. Do skupiny ELKOV elektro vstoupila
v roce 2015 jako již etablovaná firma se stabilním portfoliem zákazníků.
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ELMOELEKTRO

DIVIZE SPOLEČNOSTI
Součástí společnosti ELKOV elektro jsou tři specializované divize:

S E R V I S
ELKOV servis má na starosti široké portfolio obchodních aktivit a služeb. Do oblasti
obchodu spadá prodej a půjčovna nářadí, v jejíž nabídce je ruční i elektrické nářadí od
hobby produktů až po vysoce profesionální nářadí určené pro všechna řemesla nebo
také měřící přístroje a specializované pracovní pomůcky. Další oblastí je výhradní
distribuce italských rozvaděčových skříní E.T.A. v ČR a implementace e-kanbanového
systému pro řízení materiálového toku zákazníků ELKOV elektro.
Jako klíčovou službu ELKOV servis nabízí zákazníkům mobilní sklady ve čtyřech
provedeních, od kovového uzamykatelného vozíku, přes přívěs, dodávku
až po kontejner. Využití vhodného typu mobilního skladu a jeho průběžné zásobování,
které zajistí ELKOV servis, výrazně zjednoduší a zrychlí pořizovaní materiálu.
Nezanedbatelným přínosem je také bezpečnost a mobilita zásob na stavbě
či možnost vrátit nepoužitý materiál.
Jsme také k dispozici v rámci nonstop pohotovosti na centrálním skladě pro snadné
řešení havarijních situací našich zákazníků. Zajišťujeme i telefonickou zákaznickou
podporu se zaměřením na dotazy týkající se stavu objednávky, termínu dodání nebo
technických informací k produktům.

ENERGY
ELKOV energy je divize, která má ambice stát se Vaším partnerem v oblasti prodeje
fotovoltaických komponentů a dobíjecích stanic pro elektromobily. Nedílnou
součástí našeho sortimentu je příslušenství pro ukládání elektrické energie
do bateriových systémů. Zaměřujeme se na budování dlouhodobých obchodních
vztahů se svými zákazníky, proto Vám kromě dodávek zboží nabízíme i technickou
pomoc a zaškolení při realizaci energeticky úsporných projektů. ELKOV energy je
výhradním distributorem solárního řešení Schneider Electric Solar.

ELKOV lighting – tato divize se orientuje na problematiku osvětlení, od nasvětlení
rodinných domů, přes projekty veřejného osvětlení až po osvětlování průmyslových
hal a výrobních nebo skladovacích areálů, historických či obchodních center
s využitím nejmodernějších LED technologií, umožňujících řízení intenzity a barevné
teploty osvětlení (biodynamické osvětlení). Díky týmu techniků umíme v oblasti
osvětlení zařídit vše od světelně technických výpočtů a energetických auditů až po
doporučení realizační firmy z řad našich partnerů, případně poskytnout komplexní
poradenský servis pro dotace nebo financování.
Široký sortiment interiérových a exteriérových svítidel prezentujeme v našich
světelných studiích na vybraných provozovnách ELKOV elektro.
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POBOČKOVÁ A PARTNERSKÁ SÍŤ

Bezpečnostní technologie

Velkoobchod s elektromateriálem
Velkoobchod & showroom světel
Velkoobchod & prodejna nářadí

Liberec

Ústí nad Labem

Hradec
Králové

Kladno

Sokolov

Praha 13

Praha 9

Holice

Rychnov
n. K.

Pardubice
Vysoké Mýto

Praha 4

Chotěboř

Plzeň

Česká
Třebová

Jevíčko

Bystřice
n. Pern.

Žďár nad Sázavou
Velké
Meziříčí

Tišnov

Blansko

Brno
-Řečkovice

Třebíč
CENTRÁLA

Zábřeh

Svitavy

Olomouc

Prostějov

Šenov
u Nového Jičína
Valašské
Meziříčí

Kroměříž
Zlín

Brno
Hustopeče

OBJEDNEJTE VE VARNETU & VYZVEDNĚTE V ELKOVU
VARNET s.r.o.
IČO: 46967168
DIČ: CZ46967168
Centrála & pobočka Třebíč
U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč

Pobočka Praha 4
Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4

Pobočka Praha 9
K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9

Pobočka Plzeň
Sousedská 856/9
312 00 Plzeň

E-mail: info@varnet.cz
Telefon: +420 565 659 600

E-mail: sporilov@varnet.cz
Telefon: +420 565 659 670

E-mail: pocernice@varnet.cz
Telefon: +420 773 202 026

E-mail: plzen@varnet.cz
Telefon: +420 774 020 219

Pobočka Ústí nad Labem
Drážďanská 838/74a
400 07 Ústí nad Labem

Pobočka Brno
Kšírova 701/255
619 00 Brno

Pobočka Olomouc
Dolní novosadská 14
779 00 Olomouc

Pobočka Zlín
Chmelník 1296
763 02 Zlín - Malenovice

E-mail: usti@varnet.cz
Telefon: +420 731 502 747

E-mail: brno@varnet.cz
Telefon: +420 548 210 083

E-mail: olomouc@varnet.cz
Telefon: +420 587 206 127

E-mail: zlin@varnet.cz
Telefon: +420 605 295 751

www.varnet.cz

