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+420 731 115 151

1

obchod@tfe.cz

flacarp.com

flacarp

Nové špičkové signalizátory záběru FLACARP X7 jsou vybaveny revolučním ultracitlivým snímačem, reagujícím již od 1,5mm potahu vlasce v obou směrech (i
padák). Možnost regulace délky potahu v širokém rozsahu, nový rozsah tónů od
oblíbeného hlubokého „kvákání” až po vysoké tóny, plynulá regulace hlasitosti.
Přehledná optická signalizace s možností nastavení barvy a jasu RGB LED.
Extrémní mechanická odolnost, napájení běžnými tužkovými články AAA.
y VLASTNOSTI

³ Nové revoluční snímání s ultra-jemným vyhodnocením potahu vlasce v

obou směrech s možností nastavení délky potahu vlasce v širokém rozsahu

³ Tlačítko pro snadné ovládání funkcí (MUTE, poziční LED ...)

³ Intuitivní RGB LED signalizace ukazující směr odvíjení vlasce (padák)
³ Možnost nastavení barvy a jasu RGB LED (možnost vypnutí LED)
³ Hlasitá akustická signalizace s regulací výšky tónu a hlasitosti
³ Integrován bezdrátový příposlech s velkým dosahem

³ Páčkový přepínač pro snadné a intuitivní zapnutí a vypnutí

³ Poziční noční LED dioda, přehledná signalizace stavu baterie
³ Konektor pro připojení swingeru (JACK 2,5mm)

³ Neuvěřitelná pevnost materiálu: nepraskající krabičky a neprotáčející se šrouby
³ Odolnost proti dešti zajišťuje sada těsnění

³ Kovová oska kladky se ani při rychlé jízdě „nezapeče”

³ Napájeno běžnými články velikosti AAA (2ks, 2x 1,5V)

flacarp



Přijímač příposlechu
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Bezdrátový příposlech vyhodnocující záběr ze signalizátorů
FLACARP. Upozorní nejen na záběr, ale i na alarm
od pohybových čidel. Možnost na dálku ovládat až 4
světla FLACARP. Zkrátka vše v jednom, pěkně po ruce.
Odolná konstrukce. Napájení běžnými tužkovými články.
y VLASTNOSTI
³ Paměť až pro 12 zařízení FLACARP: signalizátory
záběru, pohybová čidla a další příslušenství

³ Vyhodnocuje záběr, zobrazí stejnou barvu RGB LED

diod, jaká je nastavena na signalizátorech i stejnou
výšku tónu

³ Rozlišuje akusticky i opticky padák a jízdu vpřed
³ Upozorní na alarm od pohybových a otřesových

detektorů FLACARP

³ Pomocí hlavního tlačítka lze dálkově ovládat LED

světla FLACARP a další příslušenství

³ Regulace hlasitosti, možnost vypnutí zvuku
³ Vibrační signalizace

³ S předstihem upozorní na slabou baterii

³ Napájeno běžnými články velikosti AAA (2ks, 2x 1,5V)
³ Dlouhá výdrž baterií

flacarp.com

flacarp

flacarp
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Sady FLACARP
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Kvalitní elektroniku pro rybáře s více jak 25 lety zkušeností pro vás
vyvíjíme a vyrábíme u nás ve Bzenci na jihu Moravy.
Signalizátory záběru FLACARP jsou dodávány v odolném kufříku, v sadách
od dvou do čtyř signalizátorů + příposlech. Díky chytrému uložení jsou
zachovány minimální rozměry celého kufříku, který měří pouhých 23 x
15cm a na výšku 7,5cm.
Zaručená kompatibilita umožňuje pořizování dalších
signalizátorů a příslušenství a rozšiřování sady. Součástí
sady je šňůrka pro zavěšení příposlechu na krk a návod.

XXL kufr

Pro vaši MAXI sadu FLACARP s pozicemi pro:

QRko ti napoví ;)

V NAŠÍ NABÍDCE NAJDEŠ

2+1

3+1

3

TYPY SAD

4+1

4x signalizátor a 1x příposlech
1x pohybový alarm
3x mikrosenzor FLACARP SENS
1x světlo FL6-RGB
Kufr je součástí sady
XXL, nebo ho lze
koupit samostatně
³ Velikost kufru 27x20x8 cm
³ Bližší informace na
³
³
³
³
³

www.flacarp.com



Alarmy
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Pohybové detektory FLACARP vám pomohou
pohlídat vaši drahou výbavu. Sledují pohyb nežádoucích osob v okolí lovného místa, bivaku,
člunu, zaparkovaného automobilu ...

y POHYBOVÉ ČIDLO FLACARP AL2

³ Detekce pohybu nežádoucích osob v úhlu 140 st. s

dosahem až 6 m

³ U oboustranné verze je detekční úhel 140 st. z

přední strany, 140 st. ze zadní strany

³ Možnost přepnutí citlivosti (6m / 3m)
³ Filtr proti falešným poplachům

flacarp.com

flacarp

Při zaznamenání pohybu ihned upozorní rybáře na jeho příposlechu RX7, kde se rozezní
akustický signál a rozsvítí optická signalizace
LED.
y MIKROALARM FLACARP SENS

Snadno pohlídá vaši výbavu. Detekuje
změnu polohy, otřesy, neoprávněnou
manipulaci. Bezdrátově posílá alarm
na váš příposlech. Velký dosah, možnost
nastavení citlivosti, malé rozměry jen
4x4x1,5 cm, napájení baterií CR2450.

³ Vysílá bezdrátově alarm na příposlech FLACARP

RFX, dosah až 1 km

³ Integrované poziční LED světlo s možností

40mm

dálkového ovládání

³ Odolná konstrukce, dokonalá ochrana proti dešti
³ Napájení dvěma běžnými mikrotužkami AAA

(2x1,5V)

³ Dlouhá výdrž baterií

³ Vyráběny verze oboustranné (AL2) i s jedním

čidlem (AL1)

flacarp

40mm



Svítilny
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y LED SVĚTLO FLACARP FL6-RGB:

³ Nabíjecí svítilna s vestavěným výkonným Li-Ion

akumulátorem 2000 mAh

³ Paměť příposlechu až pro 10 zařízení FLACARP

³ RGB světlo - lze přepínat barvy LED, přiřadit barvu

konkrétnímu signalizátoru nebo alarmu nebo
přenést stejnou barvu LED, jaká je nastavena na
signalizátoru

³ Přepínání intenzity LED (nastavení jasu)

³ 100% vodotěsná konstrukce, použití v bivaku i jako

venkovní osvětlení

³ Jednoduché dobíjení z libovolné nabíječky na mobil,

z auta nebo powerbanky (konektor microUSB)

³ Dosah integrovaného příposlechu až 1 km !

³ Možnost použití jako dálkově ovládaného pozičního

světla nebo bójky

³ Silný magnet i poutko pro snadné zavěšení

flacarp.com

flacarp

flacarp

y NABÍJECÍ LED ČELOVKA

FLACARP HL1200

Nabíjecí čelovka s výkonnými LED o vysoké svítivosti až 300 lm s integrovaným Li-Pol akumulátorem 1200 mAh. Spolehlivá, proti dešti chráněná svítilna s možností ovládání jak tlačítkem, tak
bezkontaktně senzorem. Jednoduše stačí mávnout rukou před čelovkou a ta se rozsvítí ve vámi
zvoleném režimu. Nabíjení prostřednictvím USB
konektoru z běžné nabíječky na mobil, z auta
nebo powerbanky.



6

Signalizátor záběru F2



Signalizátor záběru F3

Špičkový signalizátor záběru, regulace délky potahu vlasce, regulace
výšky tónu, regulace hlasitosti.

Klasický signalizátor záběru vhodný pro začínající rybáře a ty, co
mají rádi jednoduchost.

y VLASTNOSTI

y VLASTNOSTI

³ Snímání vlasce s jemným

vyhodnocením

³ RGB LED signalizace ukazující směr

odvíjení vlasce (padák)

³ Možnost nastavení barvy RGB LED
³ Akustická signalizace s regulací

hlasitosti

³ Poziční noční dioda

³ Konektor pro připojení swingeru

(JACK 2,5mm)

³ Vysoká pevnost materiálu

³ Odolnost proti dešti zajišťuje sada

těsnění

³ Kovová oska kladky se ani při

rychlé jízdě „nezapeče”

³ Napájeno běžnými články velikosti

AAA (2ks, 2x 1,5V)

³ Jednoduché intuitivní

ovládání otočnými
knoflíky a páčkovým
přepínačem

³ Akustická signalizace

záběru s možností
nastavení hlasitosti a
výšky tónu

³ RGB LED s možností

nastavení barvy

³ Dva stupně citlivosti

³ Konektor pro připojení

swingeru

³ Vysoká pevnost materiálu
³ Napájeno běžnými

tužkovými články AAA

K VA L I T N Í Č E S K Á E L E K T R O N I K A P R O RY B Á Ř E

ESHOP

Vážení rybáři,
výrobky FLACARP pro vás s největší péčí vyvíjíme i vyrábíme ve Bzenci na
jihu Moravy. Již během vývoje se snažíme, aby byla naplněna vaše očekávání
a přání. Produkty můžete zakoupit v síti prodejen a eshopů s rybářskými
potřebami, nebo přímo u nás. Obchodním partnerům poskytujeme slevy,
zaručujeme rychlé dodání a kvalitní servis.
Děkuji za váš zájem

+420 731 115 151
obchod@tfe.cz
#flacarp
#flacarp
www.flacarp.com

Tomáš Flajzar

TFE elektronika s.r.o.
náměstí Svobody 1509
696 81 Bzenec

RCZ22

