Cennik 2020-04-06:
- Domofony i wideodomofony Commax
- Interkomy LonBon
- Zabezpieczenia elektromechaniczne Scot
Dystrybutor:
RHJ s.c. Józef i Henryk
ul. Górnośląska 40
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 40 42
Strona: www.rhj.pl
E-mail: rhj@rhj.pl

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

Wideodomofony
Wideodomofony-IP COMMAX
Wideodomofony-IP COMMAX-Monitory IP

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Monitor IP 10,2"
głośnomówiący

ekran dotykowy, wbudowana kamera (funkcja
wideointerkomu), pamięć wewnętrzna + czytnik kart
MicroSD, PoE, WiFi, współpraca z aplikacją mobilną
współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym,
wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka
www

1 890,00 zł

2 324,70 zł

CIOT-1020M
WHITE

Monitor IP 10,2"
głośnomówiący

ekran dotykowy, wbudowana kamera (funkcja
wideointerkomu), pamięć wewnętrzna + czytnik kart
MicroSD, PoE, WiFi, współpraca z aplikacją mobilną
współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym,
wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka
www

1 890,00 zł

2 324,70 zł

CIOT-700ML

ekran dotykowy, pamięć wewnętrzna + czytnik kart
MicroSD, PoE, współpraca z aplikacją mobilną
Monitor IP 7" głośnomówiący współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym,
wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka
www

1 210,00 zł

1 488,30 zł

CIOT-700ML
DARK SILVER

ekran dotykowy, pamięć wewnętrzna + czytnik kart
MicroSD, PoE, współpraca z aplikacją mobilną
Monitor IP 7" głośnomówiący współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym,
wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka
www

1 210,00 zł

1 488,30 zł

CIOT-1020M
DARK SILVER

Wideodomofony-IP COMMAX-Stacje bramowe IP

COMMAX

CIOT-24XM

IP Expander 24 przyciski

Expander 24 przyciskowy, obudowa ze stopu metali,
podświetlane przyciski, tabliczki opisowe, współpraca
z monitorami systemowymi oraz stacją portierską

998,00 zł

1 227,54 zł

COMMAX

CIOT-D20M

Kamera IP jednoabonentowa

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany
przycisk dotykowy, montaż natynkowy

680,00 zł

836,40 zł

COMMAX

CIOTD20M/RFID

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany
Kamera IP jednoabonentowa przycisk dotykowy, wbudowany czytnik kart/breloków z czytnikiem RFID
4 breloki w zestawie + karta Master, montaż
natynkowy

945,00 zł

1 162,35 zł

COMMAX

CIOT-D21M

Kamera IP jednoabonentowa

680,00 zł

836,40 zł

COMMAX

CIOT-D21M
METAL

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, metalowy panel
Kamera IP jednoabonentowa frontowy, podświetlany przycisk mechaniczny,
montaż natynkowy

735,00 zł

904,05 zł

COMMAX

CIOTD21M/RFID

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany
Kamera IP jednoabonentowa przycisk mechaniczny, wbudowany czytnik
z czytnikiem RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
montaż natynkowy

945,00 zł

1 162,35 zł

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany
przycisk mechaniczny, montaż natynkowy

Marka

Symbol

Zdjęcie
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Cena detal
brutto

COMMAX

CIOT-L2TM

kamera 3MPx, klawiatura numeryczna - wypukłe
przyciski, wyświetlacz OLED, obudowa ze stopu
Kamera wieloabonentowa IP metali, 2 przyciski szybkiego wyboru, czytnik kart,
BLE, komunikaty głosowe, zasilanie 14VDC (w
zestawie)

COMMAX

CIOT-L7FM

kamera 3MPx, ekran dotykowy 7", obudowa ze stopu
Kamera wieloabonentowa IP metali, czytnik kart, BLE, komunikaty głosowe,
zasilanie 14VDC (w zestawie)

GDE

OS-7NB

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli CIOT-L2TM,
CIOT-L7FM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL
9011mat

118,00 zł

145,14 zł

GDE

OS-7PB

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona paneli CIOT-L2TM, CIOT-L7FM
montażu podtynkowego stacji przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9011mat

76,00 zł

93,48 zł

2 730,00 zł

3 357,90 zł

2 730,00 zł

3 357,90 zł

Wideodomofony-IP COMMAX-Moduły dodatkowe IP

COMMAX

CGW-1KM

Serwer VoIP systemu IP
COMMAX

przekazywanie połączeń pomiędzy elementami
systemu wieloabonentowego

2 415,00 zł

2 970,45 zł

3 360,00 zł

4 132,80 zł

COMMAX

CIOT-G700M

Stacja portierska IP

funkcja głośnomówiąca, ekran dotykowy 7",
komunikacja z abonentami, podgląd kamer CCTV,
zasilanie 14VDC (w zestawie), odbieranie informacji
alarmowych, pamieć zdarzeń

COMMAX

CIOT-H4L2

Switch 4xPoE

4x10/100M PoE + 2x10/100M, zasilanie 230V

242,00 zł

297,66 zł

COMMAX

CIOT-H8L2

Switch 8xPoE

8x10/100M PoE + 2x10/100M, zasilanie 230V

368,00 zł

452,64 zł

CDV-1024MA

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz
Monitor 10" z serii "Fine View
1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość
HD" z doświetleniem LED
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu
(interkom selektywny), zasilanie 230V AC

1 310,00 zł

1 611,30 zł

CDV-1024MA
DARK SILVER

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz
Monitor 10" z serii "Fine View
1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość
HD" z doświetleniem LED
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu
(interkom selektywny), zasilanie 230V AC

1 310,00 zł

1 611,30 zł

CDV1024MA(DC)

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz
Monitor 10" z serii "Fine View
1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość
HD" z doświetleniem LED
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu
(interkom selektywny), zasilanie 16-28V DC

1 368,00 zł

1 682,64 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX
Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Monitory, unifony

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Marka

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Symbol

CDV1024MA(DC)
DARK SILVER

Zdjęcie

Nazwa

Opis

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz
Monitor 10" z serii "Fine View
1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość
HD" z doświetleniem LED
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu
(interkom selektywny), zasilanie 16-28V DC

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

1 368,00 zł

1 682,64 zł

Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 230V AC

410,00 zł

504,30 zł

Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 16-28V DC

470,00 zł

578,10 zł

Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 230V AC

441,00 zł

542,43 zł

Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 16-28V DC

499,00 zł

613,77 zł

Monitor 4,3" słuchawkowy z
pamięcią

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany +
karta microSD, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 230V AC

494,00 zł

607,62 zł

CDV-43KM(DC)

Monitor 4,3" słuchawkowy z
pamięcią

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany +
karta microSD, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 16-24V DC

552,00 zł

678,96 zł

CDV-43M BLUE

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
Monitor 4,3" głośnomówiący MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 230V AC

504,00 zł

619,92 zł

CDV-43M
WHITE

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
Monitor 4,3" głośnomówiący MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 230V AC

504,00 zł

619,92 zł

CDV-43M(DC)
BLUE

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
Monitor 4,3" głośnomówiący MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 16-28V DC

562,00 zł

691,26 zł

CDV-43K

CDV-43K(DC)

CDV-43K2

CDV-43K2(DC)

CDV-43KM

Marka

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

CDV-43M(DC)
WHITE

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
Monitor 4,3" głośnomówiący MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 16-28V DC

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

562,00 zł

691,26 zł

CDV-704MA

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa
Monitor 7" z serii "Fine View
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDHD" z doświetleniem LED
KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 230V AC

1 100,00 zł

1 353,00 zł

CDV-704MA
DARK SILVER

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa
Monitor 7" z serii "Fine View
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDHD" z doświetleniem LED
KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 230V AC

1 100,00 zł

1 353,00 zł

CDV-704MA(DC)

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa
Monitor 7" z serii "Fine View
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDHD" z doświetleniem LED
KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 16-28V DC

1 158,00 zł

1 424,34 zł

CDV-704MA(DC)
DARK SILVER

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa
Monitor 7" z serii "Fine View
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDHD" z doświetleniem LED
KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 16-28V DC

1 158,00 zł

1 424,34 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk
otwarcia bramy - poprzez panel DRC-40KR2,
zasilanie 230V AC

977,00 zł

1 201,71 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk
otwarcia bramy - poprzez panel DRC-40KR2,
zasilanie 230V AC

977,00 zł

1 201,71 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk
otwarcia bramy - poprzez panel DRC-40KR2,
zasilanie 16-28V DC

1 035,00 zł

1 273,05 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk
otwarcia bramy - poprzez panel DRC-40KR2,
zasilanie 16-28V DC

1 035,00 zł

1 273,05 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

609,00 zł

749,07 zł

CDV-70AR3

CDV-70AR3
PEARL

CDV-70AR3(DC)

CDV-70AR3(DC)
PEARL

CDV-70H WHITE

Marka

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Symbol

CDV-70H(DC)
WHITE

CDV-70H2 BLUE

CDV-70H2
WHITE

CDV-70H2(DC)
BLUE

CDV-70H2(DC)
WHITE

CDV-70H2M
SILVER

CDV-70H2M
WHITE

CDV-70H2M(DC)
SILVER

CDV-70H2M(DC)
WHITE

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

567,00 zł

697,41 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

681,00 zł

837,63 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

704,00 zł

865,92 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

629,00 zł

773,67 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

662,00 zł

814,26 zł

Monitor 7" głośnomówiący
"Mirror"

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
lustrzana obudowa, zasilanie 230V AC

725,00 zł

891,75 zł

Monitor 7" głośnomówiący
"Mirror"

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
lustrzana obudowa, zasilanie 230V AC

725,00 zł

891,75 zł

Monitor 7" głośnomówiący
"Mirror"

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
lustrzana obudowa, zasilanie 16-28V DC

672,00 zł

826,56 zł

Monitor 7" głośnomówiący
"Mirror"

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
lustrzana obudowa, zasilanie 16-28V DC

672,00 zł

826,56 zł

Marka

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

CDV-70HM2
WHITE

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDMonitor 7" głośnomówiący z KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta
pamięcią
microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

735,00 zł

904,05 zł

CDV-70HM2(DC)
WHITE

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDMonitor 7" głośnomówiący z KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta
pamięcią
microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

693,00 zł

852,39 zł

CDV-70M BLUE

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
metalizowany panel, zasilanie 230V AC

840,00 zł

1 033,20 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
metalizowany panel, zasilanie 230V AC

840,00 zł

1 033,20 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
metalizowany panel, zasilanie 16-28V DC

898,00 zł

1 104,54 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
metalizowany panel, zasilanie 16-28V DC

898,00 zł

1 104,54 zł

Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

515,00 zł

633,45 zł

Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

473,00 zł

581,79 zł

Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

609,00 zł

749,07 zł

CDV-70M
WHITE

CDV-70M(DC)
BLUE

CDV-70M(DC)
WHITE

CDV-70N WHITE

CDV-70N(DC)
WHITE

CDV-70N2
WHITE

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

567,00 zł

697,41 zł

Monitor 7" słuchawkowy z
pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta
microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

630,00 zł

774,90 zł

Monitor 7" słuchawkowy z
pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta
microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

588,00 zł

723,24 zł

Monitor 7" głośnomówiący
"Smart"

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem
LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi
(połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł
pamięci - zapis zdjęć/filmów, funkcja interkomu,
możliwość sterowania automatyką bramową poprzez panel DRC-40KR2, DRC-4CPNK lub moduł
MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1 985,00 zł

2 441,55 zł

CMV-70MX(DC)

Monitor 7" głośnomówiący
"Smart"

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem
LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi
(połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł
pamięci - zapis zdjęć/filmów, funkcja interkomu,
możliwość sterowania automatyką bramową poprzez panel DRC-40KR2, DRC-4CPNK lub moduł
MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

2 043,00 zł

2 512,89 zł

DP-3HP

Unifon do systemów
wideodomofonowych

niezależna praca z kamerami jednoabonentowymi
DRC-4xxx oraz wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRCnUC, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, zasilanie 230V AC

152,00 zł

186,96 zł

COMMAX

DP-3HP(DC)

Unifon do systemów
wideodomofonowych

niezależna praca z kamerami jednoabonentowymi
DRC-4xxx oraz wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRCnUC, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, zasilanie 16-28V DC

152,00 zł

186,96 zł

COMMAX

DP-4VHP

Unifon interkomowy do
monitorów analogowych

dodatkowy unifon do monitorów serii CDV-xxx,
funkcja interkomu, zasilanie z monitorów

94,00 zł

115,62 zł

315,00 zł

387,45 zł

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

CDV-70N2(DC)
WHITE

CDV-70NM
WHITE

CDV-70NM(DC)
WHITE

CMV-70MX

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Stacje bramowe

COMMAX

DR-3PK

Stacja bramowa
montaż natynkowy, zamek szyfrowy, dwa wyjścia
jednoabonentowa z zamkiem
przekaźnikowe - styki NO, metalowy panel
szyfrowym

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

DR-3Q2

Stacja bramowa
jednoabonentowa

montaż natynkowy, plastikowy panel, do współpracy z
unifonem DP-3HP i monitorami serii CDV-xxx, CMVxxx

94,00 zł

115,62 zł

DRC-40DK

Kamera natynkowa z
regulacją optyki i zamkiem
szyfrowym

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare,
zamek szyfrowy, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki
NO, NO/NC, plastikowy panel

725,00 zł

891,75 zł

COMMAX

DRC-40DKHD

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
Kamera natynkowa z
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
regulacją optyki i zamkiem doświetlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik
szyfrowym, optyka HD 960p kart/breloków Mifare, zamek szyfrowy, dwa wyjścia
przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel

861,00 zł

1 059,03 zł

COMMAX

DRC-40K

Kamera natynkowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED,
styk NO, metalowy panel

399,00 zł

490,77 zł

COMMAX

DRC-40KHD

Kamera natynkowa z
regulacją optyki, optyka HD
960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel

515,00 zł

633,45 zł

COMMAX

DRC-40KPT

Kamera natynkowa
szerokokątna

kolorowa optyka, szerokokątny obiektyw, doświetlenie
nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel

493,00 zł

606,39 zł

COMMAX

DRC-40KR2

Kamera natynkowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED,
dwa styki: NO, NO/NC, metalowy panel

482,00 zł

592,86 zł

DRC-41DK

Kamera podynkowa z
regulacją optyki i zamkiem
szyfrowym

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare,
zamek szyfrowy, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki
NO, NO/NC, plastikowy panel

725,00 zł

891,75 zł

COMMAX

DRC-41DKHD

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
Kamera podynkowa z
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
regulacją optyki i zamkiem doświetlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik
szyfrowym, optyka HD 960p kart/breloków Mifare, zamek szyfrowy, dwa wyjścia
przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel

861,00 zł

1 059,03 zł

COMMAX

DRC-41M DARK
SILVER

Kamera natynkowa

kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, plastikowy panel

524,00 zł

644,52 zł

COMMAX

DRC-41QC

Kamera natynkowa

kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, plastikowy panel

326,00 zł

400,98 zł

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

DRC-41UN

Kamera podtynkowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka
imienna

524,00 zł

644,52 zł

DRC-41UN/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera podtynkowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczka imienna

755,00 zł

928,65 zł

DRC-41UNHD

Kamera podtynkowa z
regulacją optyki, optyka HD
960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy
panel, tabliczka imienna

660,00 zł

811,80 zł

DRC41UNHD/RFID

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
Kamera podtynkowa z
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
regulacją optyki i czytnikiem
wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
RFID, optyka HD 960p
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka
imienna

890,00 zł

1 094,70 zł

DRC-4CANS

Kamera podtynkowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka
imienna

524,00 zł

644,52 zł

COMMAX

DRC4CANS/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera podtynkowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczka imienna

754,00 zł

927,42 zł

COMMAX

DRC-4CGN2

Kamera natynkowa z ukrytą
optyką Pin-hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole,
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy
panel

263,00 zł

323,49 zł

DRC-4CHC

Kamera natynkowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka
imienna

524,00 zł

644,52 zł

DRC-4CHC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera natynkowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczka imienna

754,00 zł

927,42 zł

COMMAX

DRC4CHCHD/RFID

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
Kamera natynkowa z
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
regulacją optyki i czytnikiem
wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
RFID, optyka HD 960p
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka
imienna

890,00 zł

1 094,70 zł

COMMAX

DRC-4CPHD

Kamera natynkowa z ukrytą
optyką Pin-hole, optyka HD
960p

kolorowa optyka HD 960p, ukryty obiektyw typu Pinhole, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
metalowy panel

473,00 zł

581,79 zł

COMMAX

DRC-4CPN3

Kamera natynkowa z ukrytą
optyką Pin-hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole,
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy
panel,dwa wyjścia przekaźnikowe (styki NO)

294,00 zł

361,62 zł

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

DRC-4CPNK

Kamera natynkowa z ukrytą
optyką Pin-hole i zamkiem
szyfrowym

COMMAX

COMMAX

Opis
kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole,
zamek szyfrowy, doświetlenie nocne - diody LED,
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, metalowy
panel

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

410,00 zł

504,30 zł

DRC-4CPNKHD

kolorowa optyka HD 960p, ukryty obiektyw typu PinKamera natynkowa z ukrytą
hole, zamek szyfrowy, doświetlenie nocne - diody
optyką Pin-hole i zamkiem
LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO,
szyfrowym, optyka HD 960p
metalowy panel

578,00 zł

710,94 zł

COMMAX

DRC-4FC

Kamera podtynkowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel

399,00 zł

490,77 zł

COMMAX

DRC-4G DARK
GREY

Kamera natynkowa

kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel

346,00 zł

425,58 zł

COMMAX

DRC-4G SILVER

Kamera natynkowa

kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel

346,00 zł

425,58 zł

COMMAX

DRC-4L SILVER

Kamera natynkowa

kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, plastikowy panel

179,00 zł

220,17 zł

CDV-43K/DRC4G DARK GREY

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
Wideodomofon słuchawkowy
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD4,3" z kamerą natynkową
RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały
obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
metalowy panel

629,00 zł

773,67 zł

CDV-43K/DRC4G SILVER

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
Wideodomofon słuchawkowy
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD4,3" z kamerą natynkową
RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały
obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
metalowy panel

629,00 zł

773,67 zł

CDV-43K2/DRC4L SILVER

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
Wideodomofon słuchawkowy
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD4,3" z kamerą natynkową
RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały
obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
plastikowy panel

620,00 zł

762,60 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Przykładowe zestawy

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Marka

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

Wideodomofon
głośnomówiący 7" HD z
kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 16-24V DC, kamera kolorowa, regulowany
obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
metalowy panel

1 478,00 zł

1 817,94 zł

CDV704MA/DRC40KHD

Wideodomofon
głośnomówiący 7" HD z
kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, regulowany
obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
metalowy panel

1 420,00 zł

1 746,60 zł

CDV70AR3/DRC40KR2

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
MD-KAM2/4, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk
Wideodomofon
otwarcia bramy - poprzez panel DRC-40KR2,
głośnomówiący 7" z kamerą
zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, regulacja
natynkową
położenia obiektywu w pionie +/- 12 stopni,
doświetlenie nocne - diody LED, dwa styki: NO,
NO/NC, metalowy panel

1 459,00 zł

1 794,57 zł

CDV-70H
WHITE/DRC-40K

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED,
obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia
Wideodomofon
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
głośnomówiący 7" z kamerą sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDnatynkową
RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa,
regulowany obiektyw, doświetlenie nocne - diody
LED, styk NO, metalowy panel

839,00 zł

1 031,97 zł

CDV-70H
WHITE/DRC-4G
DARK GREY

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED,
obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia
Wideodomofon
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
głośnomówiący 7" z kamerą sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDnatynkową
RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały
obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
metalowy panel

955,00 zł

1 174,65 zł

CDV704MA(DC)/DRC40KHD

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Osłony, daszki

GDE

OS-10B

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4CPN2, kolor RAL
9011mat

45,00 zł

55,35 zł

GDE

OS-11

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4CHC, kolor RAL
9011mat

112,00 zł

137,76 zł

GDE

OS-12

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona kamer DRC-40K, DRC-40KA,
DRC-40KPT, DRC-40KR2, DRC-40KHD, kolor RAL
9006

69,00 zł

84,87 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

GDE

OS-13B

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4G DARK GREY,
kolor RAL 9011mat

69,00 zł

84,87 zł

GDE

OS-13S

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4G SILVER, DR3Q2, kolor RAL 9006

69,00 zł

84,87 zł

GDE

OS-14B

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona kamery CIOT-D20M, kolor RAL
9011mat

64,00 zł

78,72 zł

GDE

OS-1NG

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-4CANg,
dodatkowa ochrona kamery

118,00 zł

145,14 zł

GDE

OS-1NS

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-4CANs,
dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006

110,00 zł

135,30 zł

GDE

OS-1PS

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona kamery DRC-4CAN przy
montażu podtynkowego stacji montażu podtynkowym, kolor RAL 9006

60,00 zł

73,80 zł

GDE

OS-2NS

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-2AC1s, DR2A2N, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006

110,00 zł

135,30 zł

GDE

OS-5N

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-4FC,
dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006

118,00 zł

145,14 zł

GDE

OS-5P

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona kamery DRC-4FC przy montażu
montażu podtynkowego stacji podtynkowym, kolor RAL 9006

73,00 zł

89,79 zł

GDE

OS-8N

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

115,00 zł

141,45 zł

GDE

OS-8P

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona kamery DRC-41UN przy montażu
montażu podtynkowego stacji podtynkowym, kolor RAL 9006

60,00 zł

73,80 zł

GDE

OS-9B

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4CGN2, kolor RAL
9011mat

61,00 zł

75,03 zł

Karta mikro SDHC 16GB Kingston UHS-1 + adapter
SD

17,50 zł

21,53 zł

umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-41UN,
dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Moduły dodatkowe

Inny

KARTA SD
16GB

Karta microSD 16GB
Kingston

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Inny

KARTA SD
32GB

Karta microSD 32GB
Kingston

GDE

MD-AG

GDE

GDE

Opis

Karta mikro SDHC 32GB Kingston UHS-1 + adapter
SD

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

22,50 zł

27,68 zł

Moduł dzwonkowy /
umożliwia zdublowanie dźwieku wywołania monitora
przekaźnikowy do monitorów w innej lokalizacji, dodatkowe wyjście przekaźnikowe
Commax
NO/NC

180,00 zł

221,40 zł

MD-KAM2

Moduł rozszerzający ilość
wejść w monitorach

umożliwia podłączenie dwóch paneli DRC-4xxx do
jednego wejścia monitora CDV-xxx, zasilanie 12V DC

199,00 zł

244,77 zł

MD-KAM4

Moduł rozszerzający ilość
wejść w monitorach

umożliwia podłączenie czterech paneli DRC-4xxx do
jednego wejścia monitora CDV-xxx, zasilanie 12V DC

299,00 zł

367,77 zł

MD-RA1X

Moduł przekaźnikowy do
monitora Commax CDV70UX

pozwala na wysterowanie drugiego urządzenia (np.
bramy) za pomocą funckji interkomu monitora CDV70UX, dwa wyjścia przekaźnikowe, regulacja czasu
załączenia

79,00 zł

97,17 zł

GDE

MD-RA3B

Moduł przekaźnikowy do
monitorów Commax

pozwala na wysterowanie drugiego urządzenia (np.
bramy) za pomocą funckji interkomu z monitorów
CDV-xxx, dwa wyjścia przekaźnikowe, regulacja
czasu załączenia

100,00 zł

123,00 zł

GDE

MD-WW2

Wzmacniacz sygnału video

1 x wejście, 2 x wyjście, regulacja wzmocnienia,
zasilanie 12V DC

89,00 zł

109,47 zł

GDE

MD-ZK12

Moduł zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego
kamery

moduł ochronny toru wizji, foni, zasilania kamery i
obwodu elektrozaczepu, powtarzalna energia
wyładowania: 5J

79,00 zł

97,17 zł

GDE

MD-ZM12

Moduł zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego
monitora

moduł ochronny toru wizji, foni, zasilania kamery,
powtarzalna energia wyładowania: 5J

69,00 zł

84,87 zł

130,00 zł

159,90 zł

Monitor 4" głośnomówiący

Ekran LCD 4", obsługa dwóch wejść - możliwość
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu,
dodatkowy przycisk otwierania bramy, 9 melodii
wywołania, zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie

220,00 zł

270,60 zł

Monitor 4,3" słuchawkowy z
pamięcią

Ekran LCD 4,3", obsługa dwóch wejść - możliwość
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana pamięć
20 zdjęć, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk
otwierania bramy, zasilanie monitora 13,5V DC w
zestawie

190,00 zł

233,70 zł

GDE

Wideodomofony-Jednoabonentowe ABAXO

ABAXO

ABAXO

ABAXO

C-700C

M-420C

M-430CM

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole,
Kamera z ukrytą optyką Pin- doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania
hole
elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy
panel, montaż natynkowy

Marka

ABAXO

ABAXO

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

MC-420C

"Monitor LCD 4"", obsługa dwóch wejść - możliwość
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu,
dodatkowy przycisk otwierania bramy, 9 melodii
Wideodomofon 4"
wywołania, zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie,
głośnomówiący z kamerą Pinkamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole,
hole
doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania
elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy
panel, montaż natynkowy"

350,00 zł

430,50 zł

MC-430CM

"Monitor LCD 4,3"", obsługa dwóch wejść możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4,
wbudowana pamięć 20 zdjęć, funkcja interkomu,
Wideodomofon 4,3"
dodatkowy przycisk otwierania bramy, zasilanie
głośnomówiący z pamięcią i monitora 13,5V DC w zestawie,
kamerą Pin-hole
kamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole,
doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania
elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy
panel, montaż natynkowy"

320,00 zł

393,60 zł

DRC-16AC2

Kamera 16-abonentowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

840,00 zł

1 033,20 zł

DRC16AC2/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne Kamera 16-abonentowa z
diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
regulacją optyki i czytnikiem
kart/breloków - 16 breloków w zestawie + karta
RFID
Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie
12V DC

1 070,00 zł

1 316,10 zł

DRC-2UC

Kamera 2-abonentowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

734,00 zł

902,82 zł

DRC-2UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 2-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

964,00 zł

1 185,72 zł

DRC-2UCHD

Kamera 2-abonentowa z
regulacją optyki, optyka HD
960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

870,00 zł

1 070,10 zł

DRC2UCHD/RFID

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
Kamera 2-abonentowa z
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
regulacją optyki i czytnikiem
wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
RFID, optyka HD 960p
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

1 100,00 zł

1 353,00 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX
Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-Systemy wieloprzyciskowe
Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-Systemy wieloprzyciskowe-Stacje bramowe

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

DRC-3UC

Kamera 3-abonentowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

786,00 zł

966,78 zł

DRC-3UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 3-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

1 016,00 zł

1 249,68 zł

DRC-3UCHD

Kamera 3-abonentowa z
regulacją optyki, optyka HD
960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

923,00 zł

1 135,29 zł

COMMAX

DRC3UCHD/RFID

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
Kamera 3-abonentowa z
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
regulacją optyki i czytnikiem
wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
RFID, optyka HD 960p
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

1 153,00 zł

1 418,19 zł

COMMAX

DRC-4DC(G)

Kamera 4-abonentowa z
optyką Pin-hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw, doświetlenie nocne
- diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne

808,00 zł

993,84 zł

DRC-4UC

Kamera 4-abonentowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

808,00 zł

993,84 zł

DRC-4UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 4-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

1 038,00 zł

1 276,74 zł

DRC-5UC

Kamera 5-abonentowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

828,00 zł

1 018,44 zł

DRC-5UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 5-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 5 breloków w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

1 058,00 zł

1 301,34 zł

DRC-6AC2

Kamera 6-abonentowa z
regulacją optyki

609,00 zł

749,07 zł

DRC-6AC2/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 6-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 6 breloków w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

839,00 zł

1 031,97 zł

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

Marka

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis
kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

DRC-6UC

Kamera 6-abonentowa z
regulacją optyki

DRC-6UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 6-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 6 breloków w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

DRC-7UC

Kamera 7-abonentowa z
regulacją optyki

DRC-7UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 7-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 7 breloków w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

849,00 zł

1 044,27 zł

1 079,00 zł

1 327,17 zł

870,00 zł

1 070,10 zł

1 100,00 zł

1 353,00 zł

113,00 zł

138,99 zł

68,00 zł

83,64 zł

118,00 zł

145,14 zł

73,00 zł

89,79 zł

124,00 zł

152,52 zł

74,00 zł

91,02 zł

130,00 zł

159,90 zł

80,00 zł

98,40 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-Systemy wieloprzyciskowe-Osłony, daszki

GDE

OS-3NS

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-4AC2, DRC6AC2, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006

GDE

OS-3PS

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona paneli DRC-4AC2, DRC-6AC2
montażu podtynkowego stacji przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006

GDE

OS-4NS

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

GDE

OS-4PS

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona paneli DRC-8/10/12/14AC2, DRCmontażu podtynkowego stacji GAC przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006

GDE

OS-6N

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

GDE

OS-6P

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona paneli DRC-2/3/4UC, DRmontażu podtynkowego stacji 2/4/6UM przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006

GDE

OS-7N

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

GDE

OS-7P

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona paneli DRC-5/6/7UC, DR-8UM
montażu podtynkowego stacji przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC8/10/12/14AC2, DRC-GAC, dodatkowa ochrona
panelu, kolor RAL 9006

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-2/3/4UC,
DR-2/4/6UM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL
9006

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-5/6/7UC,
DR-8UM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-Systemy wieloprzyciskowe-Moduły dodatkowe

Marka

GDE

Symbol

MD-CA240-1

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Moduł cyfrowo-analogowy do pozwala na podłączenie monitorów CDV-xxx oraz
DRC-nAM, DRC-240
unifonu DP-3HP do systemów serii 240, nAM

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

119,00 zł

146,37 zł

CMA-3L(DC)

praca w systemie Gate View + oraz z kamerami
Unifon systemu analogowego jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi
i Gate View +
DRC-nAC2, DRC-nUC, stacją audio DR-3Q2,
połączenie ze stacją portierską, zasilanie 16-28V DC

189,00 zł

232,47 zł

CMV-43A

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca
Monitor 4,3" słuchawkowy
w systemie Gate View + oraz z kamerami
systemu analogowego i Gate jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi
View +
DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją
portierską, zasilanie 230V AC

504,00 zł

619,92 zł

CMV-43A(DC)

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca
Monitor 4,3" słuchawkowy
w systemie Gate View + oraz z kamerami
systemu analogowego i Gate jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi
View +
DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją
portierską, zasilanie 16-28V DC

504,00 zł

619,92 zł

CMV-70M(DC)

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, praca w
Monitor 7" głośnomówiący
systemie Gate View + oraz z kamerami
systemu analogowego i Gate jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi
View +
DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją
portierską, zasilanie 16-28V DC

735,00 zł

904,05 zł

567,00 zł

697,41 zł

1 840,00 zł

2 263,20 zł

2 070,00 zł

2 546,10 zł

336,00 zł

413,28 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View +
Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View +-Monitory, unifony systemowe

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View +-Stacje bramowe

COMMAX

COMMAX

DRC-12UX

Expander 12-przyciskowy
systemu Gate View +

ekspander - rozszerzenie kamery DRC-GUM,
przyciski bezpośredniego wyboru lokatorów

DRC-GUM

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne Kamera wieloabonentowa do diody LED, styk NO/NC, metalowy panel, klawiatura
systemu GateView +
numeryczna, elektroniczna lista lokatorów, otwarcie
wejścia kodem, funkcje programowania systemu,
zasilanie 12V DC w zestawie

COMMAX

DRC-GUM/RFID

Kamera wieloabonentowa z
czytnikiem do systemu
GateView +

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO/NC, metalowy panel, klawiatura
numeryczna, elektroniczna lista lokatorów, otwarcie
wejścia kodem, wbudowany czytnik kart/breloków - 6
breloków w zestawie + karta Master, funkcje
programowania systemu, zasilanie 12V DC w
zestawie

COMMAX

DRC-NP

Ekspander z polem
opisowym systemu Gate
View +

ekspander - rozszerzenie kamery DRC-GUM, pole
opisowe umożlilwiające przedstawienie informacji np. listy lokali

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View +-Dystrybutory, stacje portierskie

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

COMMAX

CDS-2AG

klawiatura numeryczna + przyciski funkcyjne,
Centrala portierska systemu wyświetlacz alfanumeryczny, identyfikacja
Gate View +
dzwnoniącego, komunikacja audio z lokatorami i
kamerami, zasilanie 12V DC

COMMAX

CDS-4GS

montaż naścienny, klawiatura numeryczna,
Centrala portierska systemu
komunikacja audio z lokatorami i kamerami, zasilanie
Gate View
12V DC

COMMAX

CGW-M2I

Dystrybutor - bramka LAN
systemu Gate View +

przekierowanie połączen do lokatorów na aplikację
Android / iOS, zarządzanie przez przeglądarkę www

COMMAX

CMD-101BU

Dystrybutor blokowy do
systemu Gate View +

umożliwia podłączenie dystrybutorów
mieszkaniowych, kamer systemowych, dystrybutorów
CCTV i stacji portierskich, zasilanie 24V DC

COMMAX

CMD-104HU

COMMAX

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

1 260,00 zł

1 549,80 zł

419,00 zł

515,37 zł

2 100,00 zł

2 583,00 zł

462,00 zł

568,26 zł

umożliwia podłączenie 4 monitorów systemowych
Dystrybutor mieszkaniowy do
CMV-xxx lub unifonu CMA-3L u jednego abonenta,
systemu Gate View +
zasilanie 24V DC

294,00 zł

361,62 zł

CMD-104VU

Dystrybutor kamer CCTV do umożliwia dołączenie 4 kamer CCTV do magistrali
systemu Gate View +
systemowej, zasilanie 14V DC w zestawie

515,00 zł

633,45 zł

COMMAX

CMD-404CFU

Dystrybutor mieszkaniowy do umożliwia podłączenie 4 monitorów serii CDV-xxx do
systemu Gate View +
magistrali Gate View +, zasilanie 24V DC

420,00 zł

516,60 zł

COMMAX

CMD-404FU

umożliwia podłączenie 4 monitorów systemowych
Dystrybutor mieszkaniowy do
CMV-xxx do magistrali Gate View +, zasilanie 24V
systemu Gate View +
DC

368,00 zł

452,64 zł

GDE

MD-GS4

Moduł - sumator magistrali
Gate View

umożliwia połączenie kilku magistral (np. z kamer
DRC-GUM) w jedną magistralę w systemie Gate
View, zasilanie 12V DC

400,00 zł

492,00 zł

COMMAX

VD-103(N)

Wzmacniacz/rozdzielacz
wideo systemu Gate View

umożliwia rozdzielenie magistrali (np. z kamery DRCGUM) na 3 piony - np.. Klatki, zasilanie 12V DC

262,00 zł

322,26 zł

Marka
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Domofony
Domofony-Stacje domowe (unifony)

COMMAX

DP-2HPR

Unifon domofonu

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx
i stacją dwuabonentową DR-201AG, dwa przyciski
sterujące - styki NO, zasilanie 230V AC

126,00 zł

154,98 zł

COMMAX

DP-2HPR
SLAVE

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx
Unifon domofonu podrzędny jako drugi i kolejny odbiornik, dwa przyciski sterujące styki NO, zasilanie 230V AC

126,00 zł

154,98 zł

COMMAX

DP-2HPR(DC)

Unifon domofonu

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx
i stacją dwuabonentową DR-201AG, dwa przyciski
sterujące - styki NO, zasilanie 12V DC

116,00 zł

142,68 zł

COMMAX

DP-2HPR(DC)
SLAVE

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx
Unifon domofonu podrzędny jako drugi i kolejny odbiornik, dwa przyciski sterujące styki NO, zasilanie 12V DC

116,00 zł

142,68 zł

COMMAX

DP-LA01

Zestaw dwóch unifonów z
łącznością interkomową

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR2xx, przycisk otwarcia zamka - styk NO, przycisk
interkomu, zasilanie 230V AC

230,00 zł

282,90 zł

COMMAX

DP-LA01(DC)

Zestaw dwóch unifonów z
łącznością interkomową

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR2xx, przycisk otwarcia zamka - styk NO, przycisk
interkomu, zasilanie 12V DC

230,00 zł

282,90 zł

COMMAX

DP-SS

Unifon do systemu
wielomieszkaniowego

współpracuje ze stacjami wieloprzyciskowym DRnUM, przycisk otwarcia zamka - styk NO, zasilanie ze
stacji bramowej

72,00 zł

88,56 zł

COMMAX

WDP-174LM

Unifon bezprzewodowy

współpracuje ze stacją bramową WDR-174DS,
częstotliwość pracy 1,7 GHz, przycisk otwarcia
wejścia, zasilanie 230V AC

462,00 zł

568,26 zł

COMMAX

WDP-174LS

Unifon bezprzewodowy
podrzędny

współpracuje ze stacją bramową WDR-174DS jako
drugi i kolejny odbiornik, częstotliwość pracy 1,7 GHz,
przycisk otwarcia wejścia, zasilanie 230V AC

462,00 zł

568,26 zł

99,00 zł

121,77 zł

329,00 zł

404,67 zł

54,00 zł

66,42 zł

Domofony-Stacje bramowe jednoabonetowe

DR-201A

Stacja bramowa
jednoabonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS201N, metalowy panel, tabliczka imienna

COMMAX

DR-201A/RFID

Stacja bramowa
jednoabonentowa z
czytnikiem RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS201N, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka
imienna

COMMAX

DR-201D

Stacja bramowa
jednoabonentowa

montaż natynkowy, plastikowy panel

COMMAX

Marka
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COMMAX

DR-201D/RFID

Stacja bramowa
jednoabonentowa z
czytnikiem RFID

montaż natynkowy, wbudowany czytnik
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
plastikowy panel

284,00 zł

349,32 zł

COMMAX

DR-2A

Stacja bramowa
jednoabonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-1N,
metalowy panel, tabliczka imienna

219,00 zł

269,37 zł

COMMAX

DR-2GN

Stacja bramowa
jednoabonentowa

montaż natynkowy, metalowy panel

94,00 zł

115,62 zł

COMMAX

DR-2PN

Stacja bramowa
jednoabonentowa

montaż natynkowy, metalowy panel, uchwyt do
montażu kątowego w zestawie

104,00 zł

127,92 zł

COMMAX

WDR-174DS

Stacja bramowa
jednoabonentowa
bezprzewodowa

montaż natynkowy, plastikowy panel, styk NO
sterowany z unifonu WDP-174L, zasilanie 12V DC

325,00 zł

399,75 zł

COMMAX

WDR-244DS

Stacja bramowa
jednoabonentowa
bezprzewodowa

montaż natynkowy, plastikowy panel, styk NO
sterowany z unifonu WDC-244L, zasilanie 12V DC w
zestawie

408,00 zł

501,84 zł

Domofony-Stacje bramowe wieloabonetowe

COMMAX

DR-12US

Expander 12-przyciskowy

ekspander - rozszerzenie stacji DR-nUM, tabliczki
imienne

293,00 zł

360,39 zł

COMMAX

DR-201AG

Stacja bramowa
dwuabonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS201N, metalowy panel, tabliczki imienne

104,00 zł

127,92 zł

COMMAX

DR-201AG/RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OSStacja bramowa
201N, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
dwuabonentowa z czytnikiem
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
RFID
imienne

334,00 zł

410,82 zł

COMMAX

DR-2UM

Stacja bramowa 2abonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

209,00 zł

257,07 zł

COMMAX

DR-2UM/RFID

Stacja bramowa 2abonentowa z czytnikiem
RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N,
wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

440,00 zł

541,20 zł

COMMAX

DR-4UM

Stacja bramowa 4abonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

235,00 zł

289,05 zł

DR-4UM/RFID

Stacja bramowa 4abonentowa z czytnikiem
RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N,
wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

465,00 zł

571,95 zł

COMMAX
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DR-6UM

Stacja bramowa 6abonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

261,00 zł

321,03 zł

COMMAX

DR-6UM/RFID

Stacja bramowa 6abonentowa z czytnikiem
RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N,
wbudowany czytnik kart/breloków - 6 breloków w
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

491,00 zł

603,93 zł

COMMAX

DR-8UM

Stacja bramowa 8abonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-7N,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

293,00 zł

360,39 zł

DR-8UM/RFID

Stacja bramowa 8abonentowa z czytnikiem
RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-7N,
wbudowany czytnik kart/breloków - 8 breloków w
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

523,00 zł

643,29 zł

COMMAX

COMMAX

Domofony-Przykładowe zestawy

COMMAX

DP2HPR(DC)/DR2GN

Zestaw domofonowy
jednoabonentowy

unifon słuchawkowy, dwa przyciski sterujące - styki
NO, zasilanie 12V DC, stacja bramowa natynkowa,
metalowy panel

210,00 zł

258,30 zł

COMMAX

DP2HPR(DC)/DR2PN

Zestaw domofonowy
jednoabonentowy

unifon słuchawkowy, dwa przyciski sterujące - styki
NO, zasilanie 12V DC, stacja bramowa natynkowa,
metalowy panel

220,00 zł

270,60 zł

COMMAX

DP-2HPR/DR2GN

Zestaw domofonowy
jednoabonentowy

unifon słuchawkowy, dwa przyciski sterujące - styki
NO, zasilanie 230V AC, stacja bramowa natynkowa,
metalowy panel

220,00 zł

270,60 zł

COMMAX

DP-2HPR/DR2PN

Zestaw domofonowy
jednoabonentowy

unifon słuchawkowy, dwa przyciski sterujące - styki
NO, zasilanie 230V AC, stacja bramowa natynkowa,
metalowy panel

230,00 zł

282,90 zł

COMMAX

WDP174LM/WDR174DS

Zestaw domofonowy
jednoabonentowy,
bezprzewodowy

częstotliwość pracy 1,7 GHz, funkcja otwarcia wejścia
- styk NO w stacji bramowej, zasilanie unifonu 230V
DC, zasilanie stacji bramowej 12V DC

787,00 zł

968,01 zł

Domofony-Osłony, daszki

GDE

OS-10S

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona stacji DR-2PN, kolor RAL 9006

45,00 zł

55,35 zł

GDE

OS-201N

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż stacji DR-201A, DR201AG, dodatkowa ochrona stacji, kolor RAL 9006

98,00 zł

120,54 zł

GDE

OS-2NG

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż panelu DRC-2AC1g,
dodatkowa ochrona panelu

105,00 zł

129,15 zł

GDE

OS-9S

Osłona aluminiowa do
montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona stacji DR-2GN, kolor RAL 9006

61,00 zł

75,03 zł
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Interkomy
Interkomy-Słuchawkowe

COMMAX

DR-DW3

Stacja bramowa do systemu
Stacja bramowa do systemu interkomowego TPinterkomowego TP6RC/12RC
6RC/12RC

COMMAX

TP-12RC

Interkom słuchawkowy

COMMAX

TP-6RC

COMMAX

COMMAX

263,00 zł

323,49 zł

selektywny wybór, max. 12 stacji w systemie, paging,
zasilanie 12V DC

188,00 zł

231,24 zł

Interkom słuchawkowy

selektywny wybór, max. 6 stacji w systemie, paging,
zasilanie 12V DC

178,00 zł

218,94 zł

TP-90RN

Interkom słuchawkowy z
tajnością rozmów

selektywny wybór, max. 90 stacji w systemie,
identyfikacja dzwoniącego, tajność rozmów, zasilanie
24V DC

272,00 zł

334,56 zł

WT-171LM/WT171LS

Interkom słuchawkowy
bezprzewodowy

zestaw dwóch unifonów, częstotliwość pracy 1,7
GHz, zasilanie 230V AC

734,00 zł

902,82 zł

Interkomy-Głośnomówiące
Interkomy-Głośnomówiące-System równorzędny (M:M)

COMMAX

CM-810M

Interkom głośnomówiący

do systemu równorzędnego, max. 10 stacji w
systemie, selektywny wybór, zasilanie 12V DC

430,00 zł

528,90 zł

COMMAX

WI-3SN

Interkom sieciowy

komplet dwóch urządzeń, łączność za pośrednictwem
sieci elektrycznej 230V

314,00 zł

386,22 zł

COMMAX

WI-3SN/2

Interkom sieciowy

dodatkowy interkom do WI-3SN, łączność za
pośrednictwem sieci elektrycznej 230V

157,00 zł

193,11 zł

Interkomy-Głośnomówiące-System master : slave (M:S)

COMMAX

CM-800

Interkom głośnomówiący
podrzędny

stacja podrzędna do interkomu CM-801, system 1:1,
zasilanie ze stacji nadrzędnej

93,50 zł

115,01 zł

COMMAX

CM-800S

Interkom głośnomówiący
podrzędny

stacja podrzędna do interkomu CM-810, system 1:n,
zasilanie ze stacji nadrzędnej

104,00 zł

127,92 zł

COMMAX

CM-801

Interkom głośnomówiący
nadrzędny

stacja nadrzędna do interkomu CM-800, system 1:1,
zasilanie 12V DC

135,50 zł

166,67 zł

COMMAX

CM-810

Interkom głośnomówiący
nadrzędny

stacja nadrzędna do interkomów CM-800S, system
1:n, zasilanie 12V DC

482,00 zł

592,86 zł

Interkomy-Głośnomówiące-Interkomy kasowe
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COMMAX

HF-8CM/HF-4D

Interkom kasowy

przeznaczenie: okienka kasowe, automatyczne
przełączanie głosu

293,00 zł

360,39 zł

LonBon

SD-2006DL+

Interkom kasowy

przeznaczenie: okienka kasowe, automatyczne
przełączanie głosu, regulacja głośności stacji
nadrzędnej i podrzędnej

640,00 zł

787,20 zł

LonBon

SD-2006V+

Interkom kasowy

przeznaczenie: okienka kasowe, automatyczne
przełączanie głosu, regulacja głośności stacji
nadrzędnej i podrzędnej

550,00 zł

676,50 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

Zabezpieczenia elektromechaniczne
Zabezpieczenia elektromechaniczne-Elektrozaczepy
Zabezpieczenia elektromechaniczne-Elektrozaczepy-Elektrozaczepy standardowe

SCOT

ES-S12AC/DC

Elektrozaczep symetryczny

standardowy - NC, zasilanie 8-12V AC/DC, regulacja
języka, listwa mocująca 100mm w zestawie

80,00 zł

98,40 zł

SCOT

ES-S12AC/DC-B

standardowy - NC, funkcja blokady, zasilanie 8-12V
Elektrozaczep symetryczny z
AC/DC, regulacja języka, listwa mocująca 100mm w
blokadą
zestawie

86,00 zł

105,78 zł

SCOT

ES-S12AC/DCBS

standardowy - NC, funkcja blokady i sygnalizacji Elektrozaczep symetryczny z
styk NO/NC, zasilanie 8-12V AC/DC, regulacja
blokadą i sygnalizacją
języka, listwa mocująca 250mm w zestawie

135,00 zł

166,05 zł

SCOT

ES-S12AC/DC-M

standardowy - NC, funkcja pamięci, zasilanie 8-12V
Elektrozaczep symetryczny z
AC/DC, regulacja języka, listwa mocująca 100mm w
pamięcią
zestawie

86,00 zł

105,78 zł

SCOT

ES-S12AC/DCMB

standardowy - NC, funkcje pamięci i blokady,
Elektrozaczep symetryczny z
zasilanie 8-12V AC/DC, regulacja języka, listwa
pamięcią i blokadą
mocująca 100mm w zestawie

91,00 zł

111,93 zł

SCOT

ES-S12AC/DCMBS

Elektrozaczep symetryczny z standardowy - NC, funkcje pamięci, blokady i
pamięcią, blokadą i
sygnalizacji - styk NO/NC, zasilanie 8-12V AC/DC,
sygnalizacją
regulacja języka, listwa mocująca 250mm w zestawie

141,00 zł

173,43 zł

SCOT

ES-S12DCN

Elektrozaczep symetryczny
niskoprądowy

standardowy - NC, zasilanie 12V DC, regulacja
języka, listwa mocująca 100mm w zestawie

89,00 zł

109,47 zł

SCOT

ES-S12DCN-B

Elektrozaczep symetryczny
niskoprądowy z blokadą

standardowy - NC, funkcja blokady, zasilanie 12V
DC, regulacja języka, listwa mocująca 100mm w
zestawie

105,00 zł

129,15 zł

SCOT

ES-S12DCN-BS

Elektrozaczep symetryczny
niskoprądowy z blokadą i
sygnalizacją

standardowy - NC, funkcje blokady i sygnalizacji styk NO/NC, zasilanie 12V DC, regulacja języka,
listwa mocująca 250mm w zestawie

135,00 zł

166,05 zł

SCOT

ES-S12DCN-M

Elektrozaczep symetryczny
niskoprądowy z pamięcią

standardowy - NC, funkcja pamięci, zasilanie 12V
DC, regulacja języka, listwa mocująca 100mm w
zestawie

105,00 zł

129,15 zł

SCOT

ES-S12DCN-MB

Elektrozaczep symetryczny
niskoprądowy z pamięcią i
blokadą

standardowy - NC, funkcje pamięci i blokady,
zasilanie 12V DC, regulacja języka, listwa mocująca
100mm w zestawie

118,00 zł

145,14 zł

SCOT

ES-S12DCNMBS

Elektrozaczep symetryczny
niskoprądowy z pamięcią,
blokadą i sygnalizacją

standardowy - NC, funkcje pamięci, blokady i
sygnalizacji - styk NO/NC, zasilanie 12V DC,
regulacja języka, listwa mocująca 250mm w zestawie

141,00 zł

173,43 zł
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SCOT

ES-S12DC-R

Elektrozaczep symetryczny
rewersyjny

rewersyjny - NO, zasilanie 12V DC, regulacja języka,
listwa mocująca 100mm w zestawie

104,00 zł

127,92 zł

SCOT

ES-S12DC-RS

Elektrozaczep symetryczny
rewersyjny z sygnalizacją

rewersyjny - NO, funkcja sygnalizacji - styk NO/NC,
zasilanie 12V DC, regulacja języka, listwa mocująca
250mm w zestawie

179,00 zł

220,17 zł

SCOT

ES-S24AC/DC

Elektrozaczep symetryczny

standardowy - NC, zasilanie 24V AC/DC, regulacja
języka, listwa mocująca 100mm w zestawie

90,00 zł

110,70 zł

SCOT

ES-S24DC-R

Elektrozaczep symetryczny
rewersyjny

rewersyjny - NO, zasilanie 24V DC, regulacja języka,
listwa mocująca 100mm w zestawie

104,00 zł

127,92 zł

SCOT

ES-S24DC-RS

Elektrozaczep symetryczny
rewersyjny z sygnalizacją

rewersyjny - NO, funkcja sygnalizacji - styk NO/NC,
zasilanie 24V DC, regulacja języka, listwa mocująca
250mm w zestawie

203,00 zł

249,69 zł

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Elektrozaczepy-Elektrozaczepy wąskie

SCOT

BS16-100F-O

Blacha płaska
elektrozaczepu wąskiego 100 listwa mocująca do elektrozaczepów wąskich SCOT
mm

11,00 zł

13,53 zł

SCOT

BS16-245-O

Blacha płaska
listwa mocująca do elektrozaczepów wąskich z
elektrozaczepu wąskiego 245
sygnalizacją SCOT
mm

12,60 zł

15,50 zł

SCOT

ES16-S1124

Elektrozaczep symetryczny
wąski

standardowy - NC, szerokość 16mm, zasilanie 1124V AC/DC, regulacja języka

81,00 zł

99,63 zł

SCOT

ES16-S1124-B

Elektrozaczep symetryczny
wąski z blokadą

standardowy - NC, szerokość 16mm, funkcja blokady,
zasilanie 11-24V AC/DC, regulacja języka

92,00 zł

113,16 zł

SCOT

ES16-S1124-M

Elektrozaczep symetryczny
wąski z pamięcią

standardowy - NC, szerokość 16mm, funkcja pamięci,
zasilanie 11-24V AC/DC, regulacja języka

92,00 zł

113,16 zł

SCOT

ES16-S1124-S

Elektrozaczep symetryczny
wąski z sygnalizacją

standardowy - NC, szerokość 16mm, funkcja
sygnalizacji - styk NO/NC, zasilanie 11-24V AC/DC,
regulacja języka

104,00 zł

127,92 zł

SCOT

ES16-S12-MB

Elektrozaczep symetryczny
wąski z pamięcią i blokadą

standardowy - NC, szerokość 16mm, funkcje pamięci
i blokady, zasilanie 8-12V AC/DC, regulacja języka

100,00 zł

123,00 zł

SCOT

ES16-S12-MBS

Elektrozaczep symetryczny
wąski z pamięcią, blokadą i
sygnalizacją

standardowy - NC, szerokość 16mm, funkcje pamięci,
blokady i sygnalizacji - styk NO/NC, zasilanie 8-12V
AC/DC, regulacja języka

125,00 zł

153,75 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

SCOT

ES16-S12-R

Elektrozaczep symetryczny
wąski rewersyjny

rewersyjny - NO, szerokość 16mm, zasilanie 12V DC,
regulacja języka

SCOT

ES16-S12-RS

Elektrozaczep symetryczny
wąski rewersyjny z
sygnalizacją

SCOT

ES16-S24-R

SCOT

ES16-S24-RS

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

97,00 zł

119,31 zł

rewersyjny - NO, szerokość 16mm, funkcja
sygnalizacji - styk NO/NC, zasilanie 12V DC,
regulacja języka

116,00 zł

142,68 zł

Elektrozaczep symetryczny
wąski rewersyjny

rewersyjny - NO, szerokość 16mm, zasilanie 24V DC,
regulacja języka

102,00 zł

125,46 zł

Elektrozaczep symetryczny
wąski rewersyjny z
sygnalizacją

rewersyjny - NO, szerokość 16mm, funkcja
sygnalizacji - styk NO/NC, zasilanie 24V DC,
regulacja języka

121,00 zł

148,83 zł

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Elektrozaczepy-Elektrozaczepy ppoż i ewakuacyjne

effeff

118F.13-----A71

Elektrozaczep do drzwi
przeciwpożarowych
symetryczny

standardowy - NC, zasilanie 10-24V AC/DC, regulacja
języka, do drzwi lewych lub prawych (symetryczny)

1 145,00 zł

1 408,35 zł

effeff

138F.13-----F91

Elektrozaczep do drzwi
przeciwpożarowych
rewersyjny, symetryczny

rewersyjny - NO, zasilanie 24V DC, regulacja języka,
do drzwi lewych lub prawych (symetryczny)

1 733,00 zł

2 131,59 zł

effeff

142U--------Q34

Elektrozaczep do drzwi
przeciwpożarowych lewy

standardowy - NC, zasilanie 12/24V AC/DC, regulacja
języka, do drzwi lewych

1 040,00 zł

1 279,20 zł

effeff

142U--------Q35

Elektrozaczep do drzwi
przeciwpożarowych prawy

standardowy - NC, zasilanie 12/24V AC/DC, regulacja
języka, do drzwi prawych

1 040,00 zł

1 279,20 zł

effeff

143---------Q34

Elektrozaczep do drzwi
przeciwpożarowych
symetryczny

standardowy - NC, zasilanie 12/24V AC/DC, regulacja
języka, do drzwi lewych lub prawych (symetryczny)

1 165,00 zł

1 432,95 zł

effeff

331U--------E94

Elektrozaczep do drzwi
ewakuacyjnych lewy

rewersyjny - NO, zasilanie 12V DC, do drzwi lewych

1 722,00 zł

2 118,06 zł

effeff

331U--------E95

Elektrozaczep do drzwi
ewakuacyjnych prawy

rewersyjny - NO, zasilanie 12V DC, do drzwi prawych

1 722,00 zł

2 118,06 zł

effeff

332.238-----E91

Elektrozaczep do drzwi
rewersyjny - NO, zasilanie 12V DC, do drzwi lewych
ewakuacyjnych symetryczny lub prawych (symetryczny)

2 352,00 zł

2 892,96 zł

effeff

332.238-----F91

Elektrozaczep do drzwi
rewersyjny - NO, zasilanie 24V DC, do drzwi lewych
ewakuacyjnych symetryczny lub prawych (symetryczny)

2 352,00 zł

2 892,96 zł

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Zwory elektromagnetyczne

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

EL-120

Zwora elektromagnetyczna
70kg

montaż nawierzchniowy, uchwyt typu "L" w zestawie,
zasilanie 12V DC

100,00 zł

123,00 zł

SCOT

EL-1200BSL

Zwora elektromagnetyczna
540kg z sygnalizacją i
powiadomieniem
dźwiękowym

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
dioda informacyjna LED, powiadomienie dźwiękowe o
niezamkniętych drzwiach, zasilanie 12V / 24V DC

425,00 zł

522,75 zł

SCOT

EL-1200DSL

zwora podwójna, montaż nawierzchniowy,
Zwora elektromagnetyczna 2
sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED,
x 540kg z sygnalizacją
zasilanie 12V / 24V DC

820,00 zł

1 008,60 zł

SCOT

EL-1200DSL2

zwora podwójna, montaż nawierzchniowy,
Zwora elektromagnetyczna 2
sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED,
x 540kg z sygnalizacją
zasilanie 12V / 24V DC

820,00 zł

1 008,60 zł

SCOT

EL-1200MS

Zwora elektromagnetyczna
wpuszczana 540kg z
sygnalizacją

montaż wewnątrz ościeżnicy, sygnalizacja - styk
NO/NC, zasilanie 12V / 24V DC

399,00 zł

490,77 zł

SCOT

EL-1200SL

Zwora elektromagnetyczna
540kg z sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC

368,00 zł

452,64 zł

SCOT

EL-1200SL2

Zwora elektromagnetyczna
540kg z sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC

410,00 zł

504,30 zł

SCOT

EL-1200TSL

Zwora elektromagnetyczna montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
540kg z sygnalizacją i zwłoką dioda informacyjna LED, regulowany czas załączenia
czasową
po podaniu napięcia, zasilanie 12V / 24V DC

425,00 zł

522,75 zł

SCOT

EL-1200TSL2

Zwora elektromagnetyczna montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
540kg z sygnalizacją i zwłoką dioda informacyjna LED, regulowany czas załączenia
czasową
po podaniu napięcia, zasilanie 12V / 24V DC

425,00 zł

522,75 zł

SCOT

EL-1200WS

Zwora elektromagnetyczna
zewnętrzna 540kg z
sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, do pracy na zewnątrz - IP68,
sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED,
zasilanie 12V / 24V DC

504,00 zł

619,92 zł

SCOT

EL-140

Zwora elektromagnetyczna
70kg

montaż nawierzchniowy, uchwyt typu "L" w zestawie,
zasilanie 12V / 24V DC

113,00 zł

138,99 zł

SCOT

EL-1500DSL

zwora podwójna, montaż nawierzchniowy,
Zwora elektromagnetyczna 2
sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED,
x 750kg z sygnalizacją
zasilanie 12V / 24V DC

1 092,00 zł

1 343,16 zł

SCOT

EL-1500SL

Zwora elektromagnetyczna
750kg z sygnalizacją

546,00 zł

671,58 zł

SCOT

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

SCOT

EL-2400TS

Zwora elektromagnetyczna
wpuszczana 1200kg z
sygnalizacją i zwłoką
czasową

SCOT

EL-350

Zwora elektromagnetyczna
180kg

montaż nawierzchniowy, zasilanie 12V / 24V DC

173,00 zł

212,79 zł

SCOT

EL-350MS

Zwora elektromagnetyczna
wpuszczana 180kg z
sygnalizacją

montaż wewnątrz ościeżnicy, sygnalizacja - styk
NO/NC, zasilanie 12V / 24V DC

187,00 zł

230,01 zł

SCOT

EL-350S

Zwora elektromagnetyczna
180kg z sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
zasilanie 12V / 24V DC

179,00 zł

220,17 zł

SCOT

EL-350WS

Zwora elektromagnetyczna
zewnętrzna 180kg z
sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, do pracy na zewnątrz - IP68,
sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED,
zasilanie 12V / 24V DC

269,00 zł

330,87 zł

SCOT

EL-600DSL

zwora podwójna, montaż nawierzchniowy,
Zwora elektromagnetyczna 2
sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED,
x 280kg z sygnalizacją
zasilanie 12V / 24V DC

430,00 zł

528,90 zł

SCOT

EL-600DSL2

zwora podwójna, montaż nawierzchniowy,
Zwora elektromagnetyczna 2
sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED,
x 280kg z sygnalizacją
zasilanie 12V / 24V DC

430,00 zł

528,90 zł

SCOT

EL-600MS

Zwora elektromagnetyczna
wpuszczana 280kg z
sygnalizacją

montaż wewnątrz ościeżnicy, sygnalizacja - styk
NO/NC, zasilanie 12V / 24V DC

241,00 zł

296,43 zł

SCOT

EL-600SL2

Zwora elektromagnetyczna
280kg z sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC

215,00 zł

264,45 zł

SCOT

EL-600TSL

Zwora elektromagnetyczna montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
280kg z sygnalizacją i zwłoką dioda informacyjna LED, regulowany czas załączenia
czasową
po podaniu napięcia, zasilanie 12V / 24V DC

231,00 zł

284,13 zł

SCOT

EL-600TSL2

Zwora elektromagnetyczna montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
280kg z sygnalizacją i zwłoką dioda informacyjna LED, regulowany czas załączenia
czasową
po podaniu napięcia, zasilanie 12V / 24V DC

231,00 zł

284,13 zł

SCOT

EL-600WS

Zwora elektromagnetyczna
zewnętrzna 280kg z
sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, do pracy na zewnątrz - IP68,
sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED,
zasilanie 12V / 24V DC

331,00 zł

407,13 zł

EL-800BSL

Zwora elektromagnetyczna
350kg z sygnalizacją i
powiadomieniem
dźwiękowym

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
dioda informacyjna LED, powiadomienie dźwiękowe o
niezamkniętych drzwiach, zasilanie 12V / 24V DC

336,00 zł

413,28 zł

SCOT

montaż wewnątrz ościeżnicy, trzpienie blokujące zabezpieczenie mechaniczne, sygnalizacja - styk
NO/NC, regulowany czas załączenia po podaniu
napięcia, zasilanie 12V DC

473,00 zł

581,79 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

SCOT

EL-800DSL

zwora podwójna, montaż nawierzchniowy,
Zwora elektromagnetyczna 2
sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED,
x 350kg z sygnalizacją
zasilanie 12V / 24V DC

640,00 zł

787,20 zł

SCOT

EL-800DSL2

zwora podwójna, montaż nawierzchniowy,
Zwora elektromagnetyczna 2
sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED,
x 350kg z sygnalizacją
zasilanie 12V / 24V DC

640,00 zł

787,20 zł

SCOT

EL-800MS

Zwora elektromagnetyczna
wpuszczana 350kg z
sygnalizacją

montaż wewnątrz ościeżnicy, sygnalizacja - styk
NO/NC, zasilanie 12V / 24V DC

368,00 zł

452,64 zł

SCOT

EL-800SL

Zwora elektromagnetyczna
350kg z sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC

320,00 zł

393,60 zł

SCOT

EL-800SL2

Zwora elektromagnetyczna
350kg z sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC

320,00 zł

393,60 zł

SCOT

EL-800TSL

Zwora elektromagnetyczna montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
350kg z sygnalizacją i zwłoką dioda informacyjna LED, regulowany czas załączenia
czasową
po podaniu napięcia, zasilanie 12V / 24V DC

336,00 zł

413,28 zł

SCOT

EL-800TSL2

Zwora elektromagnetyczna montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
350kg z sygnalizacją i zwłoką dioda informacyjna LED, regulowany czas załączenia
czasową
po podaniu napięcia, zasilanie 12V / 24V DC

336,00 zł

413,28 zł

SCOT

EL-800WS

Zwora elektromagnetyczna
zewnętrzna 350kg z
sygnalizacją

404,00 zł

496,92 zł

montaż nawierzchniowy, do pracy na zewnątrz - IP68,
sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED,
zasilanie 12V / 24V DC

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Uchwyty do zwór
Zabezpieczenia elektromechaniczne-Uchwyty do zwór-Uchwyty typu "ZL", "ZLC"

SCOT

BK-1200BZL

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-1200BSL
wewnątrz

188,00 zł

231,24 zł

SCOT

BK-1200DZL2

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-1200DSL2
wewnątrz

310,00 zł

381,30 zł

SCOT

BK-1200WZL

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-1200WS
wewnątrz

165,00 zł

202,95 zł

SCOT

BK-1200ZL

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do montażu zwory EL-1200SL, EL-1200TSL, ELdo drzwi otwieranych do
1200DSL
wewnątrz

155,00 zł

190,65 zł

SCOT

BK-1200ZL2

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-1200SL2, EL-1200TSL2
wewnątrz

155,00 zł

190,65 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

SCOT

BK-120Z

Uchwyt montażowy typu "Z"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-120S
wewnątrz

SCOT

BK-1500ZL

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-1500SL, EL-1500DSL
wewnątrz

SCOT

BK-350WZL

SCOT

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

36,00 zł

44,28 zł

186,00 zł

228,78 zł

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-350WS
wewnątrz

83,00 zł

102,09 zł

BK-350ZL

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-350
wewnątrz

79,00 zł

97,17 zł

SCOT

BK-350ZL-S

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-350S
wewnątrz

79,00 zł

97,17 zł

SCOT

BK-600DZL2

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-600DSL2
wewnątrz

188,00 zł

231,24 zł

SCOT

BK-600DZLC2

Uchwyt montażowy typu "ZL"
z maskownicą do drzwi
do montażu zwory EL-600DSL2
otwieranych do wewnątrz

330,00 zł

405,90 zł

SCOT

BK-600WZL

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-600WS
wewnątrz

94,00 zł

115,62 zł

SCOT

BK-600ZL

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL, ELdo drzwi otwieranych do
600DSL
wewnątrz

94,00 zł

115,62 zł

SCOT

BK-600ZL2

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-600SL2, EL-600TSL2
wewnątrz

94,00 zł

115,62 zł

SCOT

BK-600ZLC

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL, ELz maskownicą do drzwi
600DSL
otwieranych do wewnątrz

165,00 zł

202,95 zł

SCOT

BK-600ZLC2

Uchwyt montażowy typu "ZL"
z maskownicą do drzwi
do montażu zwory EL-600SL2, EL-600TSL2
otwieranych do wewnątrz

165,00 zł

202,95 zł

SCOT

BK-800DZL2

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-800DSL2
wewnątrz

216,00 zł

265,68 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

SCOT

BK-800WZL

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-800WS
wewnątrz

108,00 zł

132,84 zł

SCOT

BK-800ZL

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-800SL, EL-800DSL
wewnątrz

108,00 zł

132,84 zł

SCOT

BK-800ZL2

Uchwyt montażowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
do montażu zwory EL-800SL2, EL-800TSL2
wewnątrz

108,00 zł

132,84 zł

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Uchwyty do zwór-Uchwyty typu "L", "LC"

SCOT

BK-1200BL

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-1200BSL

81,00 zł

99,63 zł

SCOT

BK-1200DL2

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-1200DSL2

138,00 zł

169,74 zł

SCOT

BK-1200L

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-1200SL, EL-1200DSL

69,00 zł

84,87 zł

SCOT

BK-1200L2

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-1200SL2, EL-1200TSL2

69,00 zł

84,87 zł

SCOT

BK-1200WL

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-1200WS

76,00 zł

93,48 zł

SCOT

BK-1500L

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-1500SL, EL-1500DSL

80,00 zł

98,40 zł

SCOT

BK-350L

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-350

38,00 zł

46,74 zł

SCOT

BK-350LC

Uchwyt montażowy typu "L" z
maskownicą do drzwi
do montażu zwory EL-350
otwieranych na zewnątrz

68,00 zł

83,64 zł

SCOT

BK-350L-S

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-350S

38,00 zł

46,74 zł

SCOT

BK-350WL

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-350WS

39,00 zł

47,97 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

SCOT

BK-600DL2

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-600DSL2

94,00 zł

115,62 zł

SCOT

BK-600DLC2

Uchwyt montażowy typu "L" z
maskownicą do drzwi
do montażu zwory EL-600DSL2
otwieranych na zewnątrz

154,00 zł

189,42 zł

SCOT

BK-600L

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL

47,00 zł

57,81 zł

SCOT

BK-600L2

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-600SL2, EL-600TSL2

47,00 zł

57,81 zł

SCOT

BK-600LC

Uchwyt montażowy typu "L" z
maskownicą do drzwi
do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL
otwieranych na zewnątrz

77,00 zł

94,71 zł

SCOT

BK-600LC2

Uchwyt montażowy typu "L" z
maskownicą do drzwi
do montażu zwory EL-600SL2, EL-600TSL2
otwieranych na zewnątrz

77,00 zł

94,71 zł

SCOT

BK-600WL

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-600WS

48,00 zł

59,04 zł

SCOT

BK-800DL2

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-800DSL2

108,00 zł

132,84 zł

SCOT

BK-800DLC2

Uchwyt montażowy typu "L" z
maskownicą do drzwi
do montażu zwory EL-800DSL2
otwieranych na zewnątrz

174,00 zł

214,02 zł

SCOT

BK-800L

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-800SL, EL-800DSL

54,00 zł

66,42 zł

SCOT

BK-800L2

Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

do montażu zwory EL-800SL2, EL-800TSL2

54,00 zł

66,42 zł

SCOT

BK-800LC

Uchwyt montażowy typu "L" z
maskownicą do drzwi
do montażu zwory EL-800SL
otwieranych na zewnątrz

87,00 zł

107,01 zł

SCOT

BK-800LC2

Uchwyt montażowy typu "L" z
maskownicą do drzwi
do montażu zwory EL-800SL2, EL-800TSL2
otwieranych na zewnątrz

87,00 zł

107,01 zł

Marka

SCOT

Symbol

BK-800WL

Zdjęcie

Nazwa
Uchwyt montażowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnątrz

Opis

do montażu zwory EL-800WS

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

56,00 zł

68,88 zł

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Uchwyty do zwór-Uchwyty typu "I"

SCOT

BK-1200I

Uchwyt montażowy do drzwi do montażu zwory EL-1200SL, EL-1200DSL, ELprzeciwpożarowych
1200WS

58,00 zł

71,34 zł

SCOT

BK-350I

Uchwyt montażowy do drzwi
do montażu zwory EL-350, EL-350S
przeciwpożarowych

38,00 zł

46,74 zł

SCOT

BK-600I

Uchwyt montażowy do drzwi
do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL
przeciwpożarowych

46,00 zł

56,58 zł

SCOT

BK-600I2

Uchwyt montażowy do drzwi
do montażu zwory EL-600SL2, EL-600TSL2
przeciwpożarowych

46,00 zł

56,58 zł

SCOT

BK-800I

Uchwyt montażowy do drzwi do montażu zwory EL-800SL, EL-800TSL, ELprzeciwpożarowych
800BSL

54,00 zł

66,42 zł

163,00 zł

200,49 zł

40,00 zł

49,20 zł

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Uchwyty do zwór-Uchwyty typu "UL", "GZ"

SCOT

BK-350GZ

Uchwyt montażowy do witryn
do montażu zwory EL-350
szklanych

SCOT

BK-350UL

Uchwyt montażowy typu "UL"
do drzwi szklanych
do montażu zwory EL-350, EL-350S
otwieranych na zewnątrz

SCOT

BK-600DGZ2

Uchwyt montażowy do witryn
do montażu zwory EL-600DSL2
szklanych

376,00 zł

462,48 zł

SCOT

BK-600GZ

Uchwyt montażowy do witryn
do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL
szklanych

188,00 zł

231,24 zł

SCOT

BK-600GZ2

Uchwyt montażowy do witryn
do montażu zwory EL-600SL2, EL-600TSL2
szklanych

188,00 zł

231,24 zł

SCOT

BK-600UL

Uchwyt montażowy typu "UL"
do drzwi szklanych
do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL
otwieranych na zewnątrz

47,00 zł

57,81 zł

SCOT

BK-800UL

Uchwyt montażowy typu "UL"
do drzwi szklanych
do montażu zwory EL-800SL, EL-800DSL
otwieranych na zewnątrz

50,00 zł

61,50 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Elektrozamki trzpieniowe

SCOT

EB-1300R

Elektrozamek trzpieniowy
rewersyjny

siła trzymania 800 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
zwłoka czasowa, zasilanie 12V / 24V DC

215,00 zł

264,45 zł

SCOT

EB-1500

Elektrozamek trzpieniowy

siła trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
dioda informacyjna LED, zwłoka czasowa, zasilanie
12V DC

247,00 zł

303,81 zł

SCOT

EB-1500C

Elektrozamek trzpieniowy z
wkładką

siła trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
dioda informacyjna LED, zwłoka czasowa, zasilanie
12V DC

425,00 zł

522,75 zł

SCOT

EB-1500GR

Elektrozamek trzpieniowy
rewersyjny do witryn
szklanych

siła trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
dioda informacyjna LED, zwłoka czasowa, zasilanie
12V DC

294,00 zł

361,62 zł

SCOT

EB-1500R

Elektrozamek trzpieniowy
rewersyjny

siła trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
dioda informacyjna LED, zwłoka czasowa, zasilanie
12V DC

231,00 zł

284,13 zł

SCOT

EB-1500SR

Elektrozamek trzpieniowy
rewersyjny nawierzchniowy

siła trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
dioda informacyjna LED, zwłoka czasowa, zasilanie
12V DC

278,00 zł

341,94 zł

SCOT

EB-1700

Elektrozamek trzpieniowy

siła trzymania 2000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
sygnalizacja zamknięcia, dioda informacyjna LED,
zwłoka czasowa, zasilanie 12V DC

242,00 zł

297,66 zł

SCOT

EB-1700R

Elektrozamek trzpieniowy
rewersyjny

siła trzymania 2000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
sygnalizacja zamknięcia, dioda informacyjna LED,
zwłoka czasowa, zasilanie 12V DC

226,00 zł

277,98 zł

SCOT

EBB-1300S

Uchwyt elektrozamka do
montażu nawierzchniowego

do montażu elektrozamka EB-1300R

147,00 zł

180,81 zł

SCOT

EBB-1300U

Uchwyt elektrozamka do
montażu na drzwiach
szklanych

do montażu elektrozamka EB-1300R

40,00 zł

49,20 zł

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Samozamykacze, trzymacze

SCOT

DC-10

Samozamykacz do drzwi 20uniwersalny montaż - dzwi lewe/prawe
45kg

93,50 zł

115,01 zł

SCOT

DC-20

Samozamykacz do drzwi 60uniwersalny montaż - dzwi lewe/prawe
85kg

135,50 zł

166,67 zł

SCOT

DC-30

Samozamykacz do drzwi 80uniwersalny montaż - dzwi lewe/prawe
100kg

177,50 zł

218,33 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

SCOT

DH-10

Trzymacz drzwiowy

siła trzymania 50kg, zasilanie 12V / 24V DC

236,00 zł

290,28 zł

SCOT

DH-20

Trzymacz drzwiowy

siła trzymania 50kg, zasilanie 24V DC

215,00 zł

264,45 zł

SCOT

DH-30

Trzymacz drzwiowy
naścienny

siła trzymania 50kg, zasilanie 12V / 24V DC

168,00 zł

206,64 zł

SCOT

DH-40

Trzymacz drzwiowy
naścienny o zwiększonej sile siła trzymania 180kg, zasilanie 12V / 24V DC
trzymania

252,00 zł

309,96 zł

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Przyciski, radiolinie

SCOT

BK-11A

Obudowa do natynkowego
montażu przycisków

umożliwia montaż natynkowy przycisków BT-7A, BT7A/P, BT-7A/PN, BT-8A

30,50 zł

37,52 zł

SCOT

BK-11B

Obudowa do natynkowego
montażu przycisków

umożliwia montaż natynkowy przycisków BT-7B/P,
BT-7B/PN, BT-8B

41,00 zł

50,43 zł

SCOT

BK-1A

Obudowa do natynkowego
montażu przycisków

umożliwia montaż natynkowy przycisku BT-1A

31,50 zł

38,75 zł

SCOT

BK-2

Obudowa do montażu
natynkowego przycisków

umożliwia montaż natynkowy przycisków BT2D, BT2N

6,30 zł

7,75 zł

SCOT

BT-1A

Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO/NC, panel metalowy

41,00 zł

50,43 zł

SCOT

BT-1B

Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO/NC, panel metalowy

41,00 zł

50,43 zł

SCOT

BT-2D

Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO/NC, panel plastikowy

16,30 zł

20,05 zł

SCOT

BT-2DN

Przycisk wyjścia podtynkowy

styk NO/NC, panel plastikowy, element
luminescencyjny

17,30 zł

21,28 zł

SCOT

BT-2DSN

Przycisk wyjścia natynkowy

styk NO/NC, panel plastikowy, element
luminescencyjny

19,00 zł

23,37 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

SCOT

BT-2DSN2

Przycisk wyjścia natynkowy

SCOT

BT-3N

SCOT

Opis

styk NO/NC, panel plastikowy, element
luminescencyjny

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

19,00 zł

23,37 zł

Przycisk wyjścia podtynkowy
styk NO/NC, podświetlenie LED, panel metalowy
podświetlany

72,00 zł

88,56 zł

BT-4

Przycisk wyjścia natynkowy

styk NO, panel metalowy

42,00 zł

51,66 zł

SCOT

BT-4N

Przycisk wyjścia natynkowy
podświetlany

styk NO, podświetlenie LED, panel metalowy

51,00 zł

62,73 zł

SCOT

BT-5B/IR

Czujnik zbliżeniowy

styk NO / NC, sygnalizacja LED, zakres detekcji 0,120cm, panel metalowy, zasilanie 12V DC

90,00 zł

110,70 zł

SCOT

BT-6A/IR

Czujnik zbliżeniowy z
regulacją czasu

styk NO / NC, sygnalizacja LED, zakres detekcji 410cm, panel metalowy, czas otwarcia 0,5-25s,
zasilanie 12V DC

84,00 zł

103,32 zł

SCOT

BT-6B/IR

Czujnik zbliżeniowy z
regulacją czasu

styk NO / NC, sygnalizacja LED, zakres detekcji 410cm, panel metalowy, czas otwarcia 0,5-25s,
zasilanie 12V DC

93,00 zł

114,39 zł

SCOT

BT-7A

Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO, panel nierdzewny

40,00 zł

49,20 zł

SCOT

BT-7AN

Przycisk wyjścia podtynkowy
styk NO/NC, podświetlenie LED, panel nierdzewny
z podświetleniem

65,00 zł

79,95 zł

SCOT

BT-7B

Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO, panel nierdzewny

43,00 zł

52,89 zł

SCOT

BT-7BN

Przycisk wyjścia podtynkowy
styk NO/NC, podświetlenie LED, panel nierdzewny
z podświetleniem

72,00 zł

88,56 zł

SCOT

BT-8A

Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO/NC, panel nierdzewny

63,00 zł

77,49 zł

SCOT

BT-8B

Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO/NC, panel nierdzewny

68,00 zł

83,64 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

SCOT

CP-12RG

Przycisk awaryjnego otwarcia

podwójne styki NO/NC, zabezpieczenie szybką plexi,
resetowalny - kluczyk w zestawie, montaż natynkowy

62,00 zł

76,26 zł

SCOT

KS-1N

Metalowy przełącznik
kluczykowy

styk NO/NC, dioda informacyjna LED, tamper

82,00 zł

100,86 zł

SCOT

KS-2

Metalowy przełącznik
kluczykowy

dwa styki NO/NC, natynkowy

175,00 zł

215,25 zł

SCOT

RC-112A

Radiolinia 1-kanałowa z
pilotem

styk NO/NC, max. 30 pilotów RC-1A / przycisków RC1B, zasilanie 12V DC

95,00 zł

116,85 zł

SCOT

RC-112B

Radiolinia 1-kanałowa z
przyciskiem

styk NO/NC, max. 30 pilotów RC-1A / przycisków RC1B, zasilanie 12V DC

131,00 zł

161,13 zł

SCOT

RC-1A

Pilot 1-kanałowy do radiolini

współpraca z radiolinią RC-112A / RC-112B, dwa
przyciski

32,00 zł

39,36 zł

SCOT

RC-1B

Przycisk 1-kanałowy do
radiolini

współpraca z radiolinią RC-112A / RC-112B, dwa
przyciski, montaż natynkowy

80,00 zł

98,40 zł

AC-SB10

praca autonomiczna, funkcje czytnika kart RFID
125kHz i klawiatury kodowej, możliwość
Zamek szyfrowy z czytnikiem
dwustronnego zabezpieczenia przejścia, montaż
kart zbliżeniowych
natynkowy, IP65, klawiatura mechaniczna, zasilanie
12-24V DC

409,00 zł

503,07 zł

AC-SB20

praca autonomiczna, funkcje czytnika kart RFID
125kHz i klawiatury kodowej, możliwość
Zamek szyfrowy z czytnikiem
dwustronnego zabezpieczenia przejścia, montaż
kart zbliżeniowych
natynkowy, IP65, klawiatura mechaniczna, zasilanie
12-24V DC

409,00 zł

503,07 zł

AC-TB10

praca autonomiczna, funkcje czytnika kart RFID
125kHz i klawiatury kodowej, możliwość
Zamek szyfrowy z czytnikiem
dwustronnego zabezpieczenia przejścia, montaż
kart zbliżeniowych
natynkowy, IP65, klawiatura dotykowa, zasilanie 1224V DC

409,00 zł

503,07 zł

AC-TB20

praca autonomiczna, funkcje czytnika kart RFID
125kHz i klawiatury kodowej, możliwość
Zamek szyfrowy z czytnikiem
dwustronnego zabezpieczenia przejścia, montaż
kart zbliżeniowych
natynkowy, IP65, klawiatura dotykowa, zasilanie 1224V DC

409,00 zł

503,07 zł

4,95 zł

6,09 zł

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Kontrolery dostępu

SCOT

SCOT

SCOT

SCOT

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Karty, breloki, opaski, naklejki

SCOT

BD-01BE

Pastylka Dallas (DS1990A),
uchwyt niebieski

standard Dallas iButton

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

SCOT

BD-01BK

Pastylka Dallas (DS1990A),
uchwyt czarny

standard Dallas iButton

4,95 zł

6,09 zł

SCOT

BS-02BE

Brelok RFID 125kHz
niebieski z numerem

standard Unique 125kHz

1,47 zł

1,81 zł

SCOT

BS-02BK

Brelok RFID 125kHz czarny z
standard Unique 125kHz
numerem

1,47 zł

1,81 zł

SCOT

BS-02GY

Brelok RFID 125kHz szary z
standard Unique 125kHz
numerem

1,47 zł

1,81 zł

SCOT

BS-02RD

Brelok RFID 125kHz
czerwony z numerem

standard Unique 125kHz

1,47 zł

1,81 zł

SCOT

BS-12BE

Brelok RFID 13,56MHz z
pamięcią 1kB, niebieski

standard Mifare 13,56MHz

1,73 zł

2,13 zł

SCOT

BS-12BK

Brelok RFID 13,56MHz z
pamięcią 1kB, czarny

standard Mifare 13,56MHz

1,73 zł

2,13 zł

SCOT

BS-15BK

Brelok RFID 13,56MHz z
pamięcią 1kB, czarny

7,25 zł

8,92 zł

SCOT

BS-15WE

Brelok RFID 13,56MHz z
pamięcią 1kB, biały

7,25 zł

8,92 zł

SCOT

BS-32BE

Oryginalny Chip NTAG®213
, Zapis/Odczyt 144B., ISO
14443,, ID7B, NFC typ 2,
Dobrze obsługiwany przez
telefony z NFC.

3,05 zł

3,75 zł

SCOT

EMC-01

Karta RFID 125kHz 1,8mm z
numerem (8H10D+W24A), standard Unique 125kHz
biała, z otworem, laminowana

1,79 zł

2,20 zł

SCOT

EMC-02

Karta RFID 125kHz 0,8mm z
numerem (8H10D+W24A), standard Unique 125kHz
biała, laminowana

1,47 zł

1,81 zł

EMC-0212

Karta RFID dualna, chip
125kHz + MF1k 13,56MHz,
0,8mm z numerem
(8H10D+W24A), biała,
laminowana

4,10 zł

5,04 zł

SCOT

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

SCOT

EMC-02P

Karta RFID 125kHz,
oryginalny chip T5577 , zapis
/ odczyt do 330bitów, ISO
11784/5

SCOT

EMC-11

Karta RFID 13,56MHz
zapisywalna 1kB 1,8mm z standard Mifare 13,56MHz
otworem, biała, laminowana

2,42 zł

2,98 zł

EMC-12

Karta RFID 13,56MHz
zapisywalna 1kB 0,8mm z
numerem (8H10D+6H8D),
biała, laminowana

1,63 zł

2,00 zł

EMC-1282

Karta dualna, chip
kompatybilny z MF1k
13,56MHz + chip oryginalny
Higgs3® UHF 865MHz, NR –
rewersyjne 8H10D + 6H8D
(13,56MHz)

6,10 zł

7,50 zł

EMC-12DV2

Karta RFID, oryginalny chip
Mifare® DESFire® 2kB EV2,
zapis/odczyt 2 kB., 500000
zapisów, ISO 14443,7816-4,
ID7B, NR 17cyfr rewersyjny

8,30 zł

10,21 zł

EMC-12U

Karta RFID, chip
kompatybilny z MF Ultralight
C, zapis/odczyt 192 Bajty,
NR - numer 17cyfr rewersyjny
(14H17D), Standard 14443,
7B UID, 32b OTP

4,10 zł

5,04 zł

EMC-12UV1

Karta RFID, oryginalny chip
Mifare Ultralight® EV1 NxP®,
zapis/odczyt 80 Bajtów,
Numer 17cyfr rewersyjny
(14H17D), Standard 14443,
7B UID

2,30 zł

2,83 zł

EMC-82

Oryginalny Higgs3® Alien®,
zapis/odczyt 512bitów, UHF
865MHz, 100000 zapisów,
50lat, ISO 18000-6C:2004,
8B UTID

4,10 zł

5,04 zł

SCOT

EMC-A2

Karta ISO bez chipa
przeznaczona do
wykonywania nadruków,
0,8mm, laminowana

0,51 zł

0,63 zł

COMMAX

KARTA DRC480L/RFID

Karta zbliżeniowa do DRC
480L/RFID

współpracuje z kamerą DRC-480L/RFID

10,50 zł

12,92 zł

COMMAX

KARTA
GATEVIEW
13,56MHZ

Karta zbliżeniowa do
GateView 13,56MHz

współpracuje z kamerami DRC-900LC/RFID, DRCGAC/RFID

10,50 zł

12,92 zł

SCOT

SCOT

SCOT

SCOT

SCOT

SCOT

standard Mifare 13,56MHz

4,10 zł

5,04 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

ST-01M25

Chip kompatybilny z EM4100
125kHz, tylko odczyt 64bitów,
możliwość nadruków,
mocowanie do podłoża
metalowego, średnica 25mm

3,05 zł

3,75 zł

ST-02S30

Naklejka RFID 125kHz,
fi30mm, cienka, ,
kompatybilna z EM4100,
samoprzylepna, PCW, biała,
średnica 30mm

2,52 zł

3,10 zł

ST-11M25

Chip RFID kompatybilny z
Mifare 1k , Zapis/Odczyt
1kBajtów, 13,56MHz,
16x4x16B, 100 000 zapisów,
106kb/s, Standard 14443, ID
4B, możliwość nadruków,
25mm

3,05 zł

3,75 zł

ST-12S25

Naklejka RFID 13,56MHz,
kompatybilny z MF1k C,
pam.1kB, ID 4B, biała, śr.
25mm

2,57 zł

3,16 zł

ST-31M25

Dysk RFID 13,56MHz,
oryginalny Ntag213,
pam.144B, NFC, ID 7B, bez
numeru, na metal, śr. 25mm,
biały

4,10 zł

5,04 zł

SCOT

ST-33S26

Naklejka RFID NFC
13,56MHz, kompatybilny z
NTAG213, pam.144B, ID 7B,
bez numeru, transparentna

1,58 zł

1,94 zł

SCOT

WB-01BE

Opaska silikonowa RFID
standard Unique 125kHz
125kHz, niebieska, zapinana

6,80 zł

8,36 zł

SCOT

WB-01RD

Opaska silikonowa RFID
standard Unique 125kHz
125kHz, czerwona, zapinana

6,80 zł

8,36 zł

SCOT

WB-01YW

Opaska silikonowa RFID
125kHz, żółta, zapinana

6,80 zł

8,36 zł

SCOT

SCOT

SCOT

SCOT

SCOT

standard Unique 125kHz

Zabezpieczenia elektromechaniczne-Akcesoria

Pulsar

AWZ525

PC3 moduł przekaźnika
czasowego

styk NO/NC, regulacja czasu 1s - 5min, zasilanie 1014V DC

46,00 zł

56,58 zł

SCOT

DL-1

Osłona przewodu

długość 500mm, średnica wewnętrzna 8mm

59,00 zł

72,57 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

SCOT

DL-2

Osłona przewodu

długość 410mm, średnica wewnętrzna 8mm

35,00 zł

43,05 zł

SCOT

RL-1

Moduł przekaźnika

styk NO / NC, zasilanie 12V DC

19,00 zł

23,37 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

Zasilacze

SCOT

DE-06-12T

Transformator wewnętrzny
12V AC/0,5A

wejście 230V AC, wyjście 12V AC / 0,5A / 10W

16,80 zł

20,66 zł

SCOT

DE-06-12WL

Zasilacz zewnętrzny 12V
AC/0,5A

wejście 230V AC, wyjście 12V AC / 0,5A / 10W,
hermetyczna obudowa IP67

48,50 zł

59,66 zł

Meanwell

DR-15-12

Zasilacz na szynę DIN
12VDC/1,25A

wejście 85-264V AC, wyjście 12V DC / 1,25A / 15W,
montaż na szynie DIN, regulacja napięcia
wyjściowego 10,8 - 13,2V DC

102,00 zł

125,46 zł

Meanwell

DR-15-24

Zasilacz na szynę DIN
24VDC/0,63A

wejście 85-264V AC, wyjście 24V DC / 0,63A / 15W,
montaż na szynie DIN, regulacja napięcia
wyjściowego 21,6 - 26,4V DC

102,00 zł

125,46 zł

Meanwell

DR-30-12

Zasilacz na szynę DIN
12VDC/2A

wejście 85-264V AC, wyjście 12V DC / 2A / 30W,
montaż na szynie DIN, regulacja napięcia
wyjściowego 10,8 - 13,2V DC

126,00 zł

154,98 zł

Meanwell

DR-30-24

Zasilacz na szynę DIN
24VDC/1,5A

wejście 85-264V AC, wyjście 24V DC / 1,5A / 30W,
montaż na szynie DIN, regulacja napięcia
wyjściowego 21,6 - 26,4V DC

126,00 zł

154,98 zł

Meanwell

DR-60-24

Zasilacz na szynę DIN
24VDC/2,5A

wejście 85-264V AC, wyjście 24V DC / 2,5A / 60W,
montaż na szynie DIN, regulacja napięcia
wyjściowego 21,6 - 26,4V DC

171,00 zł

210,33 zł

Meanwell

HDR-15-12

Zasilacz na szynę DIN
12VDC/1,25A

wejście 85-264V AC, wyjście 12V DC / 1,25A / 15W,
montaż na szynie DIN, regulacja napięcia
wyjściowego 10,8 - 13,8V DC

71,00 zł

87,33 zł

Meanwell

HDR-15-24

Zasilacz na szynę DIN
24VDC/0,63A

wejście 85-264V AC, wyjście 24V DC / 0,63A /
15,2W, montaż na szynie DIN, regulacja napięcia
wyjściowego 21,6 - 29V DC

71,00 zł

87,33 zł

Meanwell

HDR-30-12

Zasilacz na szynę DIN
12VDC/2A

wejście 85-264V AC, wyjście 12V DC / 2A / 24W,
montaż na szynie DIN, regulacja napięcia
wyjściowego 10,8 - 13,8V DC

86,00 zł

105,78 zł

Meanwell

HDR-30-24

Zasilacz na szynę DIN
24VDC/1,5A

wejście 85-264V AC, wyjście 24V DC / 1,5A / 36W,
montaż na szynie DIN, regulacja napięcia
wyjściowego 21,6 - 29V DC

86,00 zł

105,78 zł

Meanwell

HDR-60-12

Zasilacz na szynę DIN
12VDC/4,5A

wejście 85-264V AC, wyjście 12V DC / 4,5A / 54W,
montaż na szynie DIN, regulacja napięcia
wyjściowego 10,8 - 13,8V DC

116,00 zł

142,68 zł

Meanwell

HDR-60-24

Zasilacz na szynę DIN
24VDC/2,5A

wejście 85-264V AC, wyjście 24V DC / 2,5A / 60W,
montaż na szynie DIN, regulacja napięcia
wyjściowego 21,6 - 29V DC

116,00 zł

142,68 zł

Marka

Symbol

Meanwell

MDR-100-24

Zasilacz na szynę DIN
24VDC/4A

wejście 85-264V AC + zacisk uziemiający, wyjście
24V DC / 4A / 96W, montaż na szynie DIN, regulacja
napięcia wyjściowego 24 - 30V DC

Meanwell

MDR-10-12

Zasilacz na szynę DIN
12VDC/0,84A

Meanwell

MDR-10-24

Meanwell

Meanwell

Meanwell

Meanwell

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

201,00 zł

247,23 zł

wejście 85-264V AC + zacisk uziemiający, wyjście
12V DC / 0,84A / 10W, montaż na szynie DIN,
wyjście sygnalizacyjne

71,00 zł

87,33 zł

Zasilacz na szynę DIN
24VDC/0,42A

wejście 85-264V AC + zacisk uziemiający, wyjście
24V DC / 0,42A / 10W, montaż na szynie DIN,
wyjście sygnalizacyjne

71,00 zł

87,33 zł

MDR-20-12

Zasilacz na szynę DIN
12VDC/1,67A

wejście 85-264V AC + zacisk uziemiający, wyjście
12V DC / 1,67A / 20W, montaż na szynie DIN,
wyjście sygnalizacyjne, regulacja napięcia
wyjściowego 10,8 - 13,2V DC

81,00 zł

99,63 zł

MDR-20-24

Zasilacz na szynę DIN
24VDC/1A

wejście 85-264V AC + zacisk uziemiający, wyjście
24V DC / 1A / 24W, montaż na szynie DIN, wyjście
sygnalizacyjne, regulacja napięcia wyjściowego 21,6 26,4V DC

81,00 zł

99,63 zł

MDR-60-12

Zasilacz na szynę DIN
12VDC/5A

wejście 85-264V AC + zacisk uziemiający, wyjście
12V DC / 5A / 60W, montaż na szynie DIN, wyjście
sygnalizacyjne, regulacja napięcia wyjściowego 12 15V DC

122,00 zł

150,06 zł

MDR-60-24

Zasilacz na szynę DIN
24VDC/2,5A

wejście 85-264V AC + zacisk uziemiający, wyjście
24V DC / 2,5A / 60W, montaż na szynie DIN, wyjście
sygnalizacyjne, regulacja napięcia wyjściowego 24 30V DC

122,00 zł

150,06 zł

47,00 zł

57,81 zł

65,00 zł

79,95 zł

Pulsar

PSP48005

Zasilacz PoE 48V/0,5A
desktop

Zasilacz PoE 48V/0,5A desktop, maks. 24W, wejście
LAN, wyjście LAN+PoE, zasilanie przesyłane po
wolnych parach 4/5(+) i 7/8(-),
wspólpracuje wyłącznie z urządzaniemi zasilanymi
48V DC np. kamery IP

Inny

RF-16C

Zasilacz 16V/0,2A

dedykowany do interkomu kasowego HF-8CM/HF-4D

COMMAX

RF-1A

Zasilacz transformatorowy
12VDC/1A

stabilizowany, dioda LED

141,00 zł

173,43 zł

SCOT

RF-1AD

Zasilacz transformatorowy
12V AC/DC

domofonowy, liniowy, wyjście 12V DC 800mA,
wyjście 12V AC 500mA, dioda LED

126,00 zł

154,98 zł

COMMAX

RF-2A

Zasilacz transformatorowy
24VDC/1A

stabilizowany, dioda LED

141,00 zł

173,43 zł

