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Crystal është e thjeshtë dhe ideale për përdorim 
në hapsirat e gjera, deri në 6 antena. Për shkak të 
dizajnit dhe trupit transparent të antenës mund 
të përdoret në një numër të madh të bizneseve të 
ndryshme (butik, market, supermarket etj).

Ka trup Transparent dhe  punon me 58 KHz, mund 
të punojë vetë si dhe të lidhet me antena të tjera 
për hapsira më të mëdha. Mbulon hapsirë deri 
180cm mono dhe deri në 10 metra me multi 
antena.

Dimensionet

Lartësia

Gjerësia

Thellësia

Pesha

Bazamenti

Zona e Reklamimit

1.511 mm

395 mm

20 mm

15,5 kg

359x280x110 mm

N/A

Përshkrimi i ProDuktitCRYSTAL 
EASY 40



Aluprofi 40 është e thjeshtë dhe ideale për përdorim 
në hapsirat e ngushta. Për shkak të dizajnimit dhe 
trupit të antenës mund të përdoret në një numër 
të madh të bizneseve të ndryshme ( butik, market, 
supermarket etj). 

Posedon hapsirë ideale për vendosjen e reklamave. 
Punon me 58 KHz Mund të punojë vetë si dhe të 
lidhet me antena të tjera për hapsira më të mëdha. 
Mbulon hapsirë deri në 180cm me një antenë dhe 
Opsionale: numërimi i njerëzve. Alarm me zë dhe 
dritë.

Dimensionet

Lartësia

Gjerësia

Thellësia

Pesha

Bazamenti

Zona e Reklamimit

1530 mm

387 mm

62 mm

13,5 kg/9,2 kg

389x64 mm

1456x303 mm

Përshkrimi i ProDuktitALUPROFI 
30



Aluprofi 40 është e thjeshtë dhe ideale për përdorim 
në hapsirat e ngushta. Për shkak të dizajnimit dhe 
trupit të antenës mund të përdoret në një numër 
të madh të bizneseve të ndryshme ( butik, market, 
supermarket etj). 

Posedon hapsirë ideale për vendosjen e reklamave. 
Punon me 58 KHz Mund të punojë vetë si dhe të 
lidhet me antena të tjera për hapsira më të mëdha. 
Mbulon hapsirë deri në 180cm me një antenë dhe 
Opsionale: numërimi i njerëzve. Alarm me zë dhe 
dritë.

Dimensionet

Lartësia

Gjerësia

Thellësia

Pesha

Bazamenti

Zona e Reklamimit

1530 mm

387 mm

62 mm

13,5 kg/9,2 kg

389x64 mm

1456x303 mm

Përshkrimi i ProDuktitALUPROFI 
PLEXI 30



Aluprofi 40 është e thjeshtë dhe ideale për përdorim 
në hapsirat e ngushta. Për shkak të dizajnimit dhe 
trupit të antenës mund të përdoret në një numër 
të madh të bizneseve të ndryshme ( butik, market, 
supermarket etj). 

Posedon hapsirë ideale për vendosjen e reklamave. 
Punon me 58 KHz Mund të punojë vetë si dhe të 
lidhet me antena të tjera për hapsira më të mëdha. 
Mbulon hapsirë deri në 180cm me një antenë dhe 
Opsionale: numërimi i njerëzve. Alarm me zë dhe 
dritë.

Dimensionet

Lartësia

Gjerësia

Thellësia

Pesha

Bazamenti

Zona e Reklamimit

1530 mm

387 mm

62 mm

13,5 kg/9,2 kg

389x64 mm

1456x303 mm

Përshkrimi i ProDuktitALUPROFI 
40



Aluprofi 40 është e thjeshtë dhe ideale për përdorim 
në hapsirat e ngushta. Për shkak të dizajnimit dhe 
trupit të antenës mund të përdoret në një numër 
të madh të bizneseve të ndryshme ( butik, market, 
supermarket etj). 

Posedon hapsirë ideale për vendosjen e reklamave. 
Punon me 58 KHz Mund të punojë vetë si dhe të 
lidhet me antena të tjera për hapsira më të mëdha. 
Mbulon hapsirë deri në 180cm me një antenë dhe 
Opsionale: numërimi i njerëzve. Alarm me zë dhe 
dritë.

Dimensionet

Lartësia

Gjerësia

Thellësia

Pesha

Bazamenti

Zona e Reklamimit

1530 mm

387 mm

62 mm

13,5 kg/9,2 kg

389x64 mm

1456x303 mm

Përshkrimi i ProDuktitALUPROFI 
PLEXI 40



Zgjedhje e integruar

ANTENAT
8 . 2  M H Z  -  M o n o

numërimi i vizitorëve

Aksesorë

Zgjedhja e Programit



CRYSTAL ALUPROFI
SMART RGB 40

Punon me 8.2 MHz, Mund të 
punojë vetë si dhe të lidhet me 
antena të tjera për hapsira më të 
mëdha. 

Mbulon hapsirë deri në 180cm 
me një antenë dhe Opsionale: 
Numërimi i njerëzve, alarm me zë 
dhe dritë.

Punon me 8.2 MHz, Mund të 
punojë vetë si dhe të lidhet me 
antena të tjera për hapsira më të 
mëdha. 

Mbulon hapsirë deri në 180cm 
me një antenë dhe Opsionale: 
Numërimi i njerëzve, alarm me zë 
dhe dritë.

1514 mm

300 mm

20 mm

13 kg

314x298x110 mm

N/A

1514 mm

300 mm

20 mm

13 kg

314x298x110 mm

N/A



ALUPROFI
PLEXI 40

Punon me 8.2 MHz, Mund të 
punojë vetë si dhe të lidhet me 
antena të tjera për hapsira më të 
mëdha. 

Mbulon hapsirë deri në 180cm 
me një antenë dhe Opsionale: 
Numërimi i njerëzve, alarm me zë 
dhe dritë.

1514 mm

300 mm

20 mm

13 kg

314x298x110 mm

N/A

ZgjedHjA Më e Mirë Për                
                            SIgURINE TUAj!
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DUAL CRYSTAL ALUPROFI
SMART RGB 40

Punon me 8.2 MHz, Mund të 
punojë vetë si dhe të lidhet me 
antena të tjera për hapsira më të 
mëdha. 

Mbulon hapsirë deri në 180cm 
me një antenë dhe Opsionale: 
Numërimi i njerëzve, alarm me zë 
dhe dritë.

Punon me 8.2 MHz, Mund të 
punojë vetë si dhe të lidhet me 
antena të tjera për hapsira më të 
mëdha. 

Mbulon hapsirë deri në 180cm 
me një antenë dhe Opsionale: 
Numërimi i njerëzve, alarm me zë 
dhe dritë.

1514 mm

300 mm

20 mm

13 kg

314x298x110 mm

N/A

1514 mm

300 mm

20 mm

13 kg

314x298x110 mm

N/A



ALUPROFI ACCESSIORIESPLEXI 40

AM 
STANDARD 
DEACTIVATOR

RF
STANDARD 
DEACTIVATOR

Punon me 8.2 MHz, Mund të 
punojë vetë si dhe të lidhet me 
antena të tjera për hapsira më të 
mëdha. 

Mbulon hapsirë deri në 180cm 
me një antenë dhe Opsionale: 
Numërimi i njerëzve, alarm me zë 
dhe dritë.

1514 mm

300 mm

20 mm

13 kg

314x298x110 mm

N/A

51 mm

185 mm

170 mm

Weight 0.51 kg

51 mm

185 mm

170 mm

0,5 kg



soFtWAre SOLUTIONS



TAgS

PICCO 50 
TAG

RF 
HAND-HELD 
DETECTOR

52 mm 

black

super lock/magnetic

500 pcs/box

8 kg/box

37 mm

63 mm

140 mm

0,11 kg

up to 30 cm

ZgjedHjA Më e Mirë Për                
                            SIgURINE TUAj!



Rr. Enver Maloku Nr. 108
10000, Prishtinë,
Kosovë

+381 38 538 000      
+386 49 538 000      
+377 45 738 000

info@professionalalarm.eu  
professionalalarm.eu

ADDRESS

PHONE

ONLINE


