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cena EU bez DPH 
v EUR

AC-HID- VERTX-
V100

Externý modul Avigilon AC-HID-VERTX V100, pripojenie 2x čítačiek (Wiegand26/34/56) pre ovádanie 1 dvier obojsmerne/ 2 dverí jednosmerne , potrebné pripojenie
k prístupovému serveru Avigilon AC-HID-ACMEC cez RS485 (max. 8 ks), LED signalizácia stavov, 2x NO/NC výstup ovládania dverí, 2x NO/NC vstup dverného senzora 2x pripojenie
odchodového tlačidla, 1x alarmový vstup pre pre tamper, 1x alarmový vstup pre odpojenie napájania, 1x alarmový vstup pre zlyhanie zálohového akumulátora, napájanie 12/24 VDC, odber
max. 1000mA/12V, (zdroj nie je súčasťou), rozmery 147x123x32mm , plastový kryt (vhodná inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15), interiérové použitie, umiestnenie v
chránenej zóne

582,00

AC-HID-ACMEC
IP prístupový server (kontrolér) Avigilon ACM Embedded AC-HID-ACMEC, predinštalovaná licencia pre ovládanie 16 dverí, potrebné pripojenie externých modulov
V100 cez RS485 (max. 8 ks), kapacita 2 000 užívateľov, 25 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP , LED signalizácia stavov, 1x alarmový vstup pre tamper, 1x alarmový vstup pre
odpojenie napájania, 1x alarmový vstup pre zlyhanie zálohového akumulátora, napájanie 12/24 VDC, odber max. 1000mA/12V, (zdroj nie je súčasťou), rozmery 147x123x32mm , plastový
kryt (vhodná inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15), interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, ovládanie cez webove prostredie

1396,00

AC-MER-CONT-
1DR

IP prístupový kontrolér Mercury EP1501, pripojenie 2x čítačiek (Wiegand26/34/RS 485), pripojenie externých modulov cez RS485, kapacita 240 000 užívateľov, 50 000 udalostí,
komunikácia s PC cez TCP/IP , LED signalizácia stavov, 1x relé vstup tamper, 2x EOL programovateľný AUX vstup, 2x výstupné relé 2A/30VDC, napájanie PoE 802.3af alebo 12VDC,
odber max. 900mA, (zdroj nie je súčasťou), rozmery 140x70x24mm (vhodná inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15), interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne,
možnosť centrálneho ovládania viacerých kontrolérov cez softvér Avigilon ACM Manager

661,00

AC-MER-CON-
MR50

Rozširujúci modul k EP 1501 (cez RS 485, max 16 ks), pripojenie 1x čítačky (Wiegand26/34/ RS 485), LED signalizácia stavov, 1x relé vstup tamper, 2x relé programovateľný AUX
vstup, 2x výstupné relé 1A a 5A /30VDC, napájanie 12VDC, odber max. 150mA, (zdroj nie je súčasťou), rozmery 108x70x25mm (vhodná inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15) 365,00

AC-MER-CON-
MR51E

Rozširujúci modul Mercury MR51E, pripojenie ku kontroléru EP 1501 (cez TCP/IP, max 16 ks), pripojenie 1x čítačka (Wiegand26/34/ RS 485), LED signalizácia stavov, 4x EOL
programovateľný vstup , 2x výstupné relé 5A /28VDC, napájanie PoE 802.3af alebo 12VDC, odber max. 700mA, (zdroj nie je súčasťou), rozmery 140x70x25mm (vhodná inšt. krabica
KR380 + napájací zdroj DR-15-15)

555,00

AC-MER-CON-
MR52

Rozširujúci modul Mercury MR52, pripojenie ku kontroléru EP 1501 (cez RS 485, max 16 ks), pripojenie 2x čítačky (Wiegand26/34/ RS 485), LED signalizácia stavov, 8x EOL
programovateľný vstup , 1x relé vstup tamper, 2x výstupné relé 5A /28VDC, napájanie 12VDC, odber max. 550mA, (zdroj nie je súčasťou), rozmery 203x152x25mm (vhodná inšt. krabica
KR380 + napájací zdroj DR-15-15)

725,00

E KR101E Prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikácia (2 vodiče), s Entry prístupovými zariadeniami. zvuková a LED signalizácia,
napájanie 12 V DC, odber 70 mA/12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 80 x 45 x 15 mm 38,00

E KR110EM Prístupová čítačka RFID, antivandal vyhotovenie, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými zariadeniami,
zvuková a LED signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 70 mA / 12 V DC (zdroj nie je súčasťou), IP 65, IK 10, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 135 x 60 x 22 mm 75,00

ProID10 BE Prístupová čítačka RFID EM, čierna, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu EM 125 kHz, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s,
zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 80 x 44 x 15 mm 45,00

ProID10 WE
Prístupová čítačka RFID EM, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu EM 125 kHz, nastaviteľná Wiegand 26/34
komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s, zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová
montáž, rozmery 80 x 44 x 15 mm

45,00

ProID20 WE-RS
Prístupová čítačka RFID EM, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu EM 125 kHz, nastaviteľná RS-485
komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s, zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová
montáž, rozmery 90 x 90 x 16 mm

59,00

ProID30 WE
Prístupová čítačka RFID EM, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet štandardu EM 125 kHz, dotyková kódová klávesnica pre
ovládanie zámku, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s, zvuková a LED signalizácia, napájanie 7�–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je
súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 90 x 90 x 16 mm

57,00

E KR611 Prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125 kHz), wiegand 26 komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými zariadeniami, zvuková a LED signalizácia,
napájanie 12 V DC, odber 80 mA/12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP 64, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 86 x 86 x 20 mm 42,00

CR12EM/PA Prístupová čítačka RFID EM, čítanie bezkontaktných kariet štandardu EM 125 kHz a formátu Paradox, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s,
zvuková a LED signalizácia, napájanie 9–15 V DC, odber 150 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 68, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 100 x 46 x 20 mm 69,00

Platný od 17.04.2019

Prístupové dochádzkové a stravovacie systémy

Kontroléry a príslušenstvo

Čítačky k prístupovým kontrolérom Avigilon

EM 125 kHz

2



cena EU bez DPH 
v EUR

Platný od 17.04.2019

E FR1200 Prístupová čítačka RFID so snímačom odtlačkov prsta, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125 kHz), 2vodičová komunikácia s inBio IP systémami (RS-485), zvuková a
LED signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 100 mA / 12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP 65, interiérové použitie, povrchová montáž, rozmery 100 x 50 x 35 mm 125,00

E KR108
Prístupová čítačka s predĺženým dosahom, RFID, čítanie bezkontaktných EM 125 kHz kariet (odporúčaný typ RF Middle CARD), dosah 40–60 cm, Wiegand 26 komunikácia (2 vodiče)
s Entry prístupovými zariadeniami, zvuková signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 300 mA / 12 V DC, IP 64, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery240 x 235 x 35 mm,
vzdialenosť dosahu je závislá od spôsobu inštalácie (a na podkladovom materiáli)

177,00

ProID10 WM
Prístupová čítačka RFID MIFARE, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu MIFARE 13,56 MHz, nastaviteľná
Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové 
použitie, povrchová montáž, rozmery 80 x 44 x 15 mm

55,00

ProID30 WM
Prístupová čítačka RFID MIFARE, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet štandardu MIFARE 13,56 MHz, dotyková kódová
klávesnica pre ovládanie zámku, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC,
zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 90 x 90 x 16 mm

65,00

E FR1500-WP
Prístupová čítačka RFID so snímačom odtlačkov prsta, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (MIFARE, 13,56 MHz), krytka čítačky odtlačkov prstov, 2 vodičová komunikácia s
inBio IP systémami (RS485), zvuková a LED signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 100 mA / 12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP 65, exteriérové použitie, zápustná montáž, rozmery
121,3 x 77,3 x 38,0 mm

179,00

HID iClass SE R10
HID iClass SE R10 prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet (MIFARE iCLASS SE, MIFARE Classic, DESFire EV1, 13,56Mhz), ISO14443A, wiegand26
komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými zariadeniami, zvuková a LED signalizácia, napájanie 12VDC, odber 80mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP64, exteriérové použitie, povrchová
montáž, rozmery 48x103x23mm

148,00

E KR501
Univerzálna prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (13,56MHz), LEGIC SM 4200 chip, podpora štandardov Mifare, ICODE,TI-Tagit, SONY Felica, HID
iClass, INSIDE Contactless, ISO-14443A, ISO-14443B, ISO-15693, wiegand 34bit komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými kontrolérmi, zvuková a LED signalizácia, napájanie
12VDC, odber max. 110mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP64, exteriérové použitie, povrchová montáž, ABS plast, rozmery 86x86x20mm

165,00

E KR502
Univerzálna prístupová čítačka RFID s klávesnicou, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (13,56MHz), LEGIC SM 4200 chip, podpora štandardov MIFARE, ICODE,TI-Tagit,
SONY Felica, HID iClass, INSIDE Contactless, ISO-14443A, ISO-14443B, ISO-15693, wiegand 34bit komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými kontrolérmi, zvuková a LED
signalizácia, napájanie 12VDC, odber max. 110mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP64, exteriérové použitie, povrchová montáž, ABS plast, rozmery 86x86x20mm

185,00

AC-APP-16R-PRO Avigilon Access Control Professional, PC server s ovládacím softvérom pre Avigilon prístupový systém, Linux OS, 500GB SATA HDD, 4GB RAM, tower prevedenie, webové prostredie,
licencia do 16 pripojených čítačiek, rozšíriteľný do 32 pripojených čítačiek doplnením licencií ( AC-SW-16RCU balík pre ďalších 16) 1764,00

AC-SW-16RCU Avigilon Access Control Manager Virtual, licencia pre sw doplnenie ďalších 16ks čítačiek 881,00

916009
IP Access Unit RFID 125 kHz modul, podpora štandardov EM-4100, EM-4102, HID proximity, bezkontaktné otváranie dverí RFID kartami a klúčenkami, odolnosť proti mech. poškodeniu,
akustická a svetelná signalizácia, výstup NO/NC relé, max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x výstup LAN cez svorkovnicu, pre RJ-45 port potrebné dokúpiť kábel 916020, napájanie PoE
803.3af, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurácia cez web rozhranie, balenie neobsahuje inštalačné rámy ani montážne boxy

336,00

9160334
IP Access Unit RFID 125 kHz a 13,56 MHz modul, podpora štandardov EM4100, EM4102 a Prox, Mifare Classic, Desfire EV1, HID iClass, ISO14443A-B, ISO18092, bezkontaktné
otváranie dverí RFID kartami a klúčenkami, odolnosť proti mech. poškodeniu, akustická a svetelná signalizácia,výstup NO/NC relé, max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x RJ 45, napájanie PoE
803.3af, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurácia cez web rozhranie, balenie neobsahuje inštalačné rámy ani montážne boxy

450,00

9160335
IP Access Unit bluetooth modul a RFID 125 kHz a 13,56 MHz modul, podpora štandardov EM4100, EM4102 a Prox, Mifare Classic, Desfire EV1, HID iClass, ISO14443A-
B, ISO18092, bezkontaktné otváranie dverí RFID kartami a klúčenkami, bezkontaktné otváranie dverí cez bluetooth mobilného zariadenia, odolnosť proti mech. poškodeniu,
akustická a svetelná signalizácia,výstup NO/NC relé, max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x RJ 45, napájanie PoE 803.3af, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurácia cez web
rozhranie, balenie neobsahuje inštalačné rámy ani montážne boxy

650,00

9160336
IP Access Unit modul dotykovej klávesnice, RFID 125 kHz a 13,56 MHz modul, podpora štandardov EM4100, EM4102 a Prox, Mifare Classic, Desfire EV1, HID iClass, ISO14443A-B,
ISO18092, bezkontaktné otváranie dverí RFID kartami a klúčenkami, odolnosť proti mech. poškodeniu, akustická a svetelná signalizácia,výstup NO/NC relé, max 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup,
1x RJ 45, napájanie PoE 803.3af, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurácia cez web rozhranie, balenie neobsahuje inštalačné rámy ani montážne boxy

550,00

Mifare 13,56 MHz

Centrálna správa

Prístupové jednotky
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916010
IP Access Unit RFID 13,56 MHz modul, podpora štandardov Mifare Classic, Desfire EV1, HID iClass, ISO 14443A-B, ISO 18092, bezkontaktné otváranie dverí RFID kartami a klúčenkami,
odolnosť proti mech. poškodeniu, akustická a svetelná signalizácia, výstup NO/NC relé, max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x výstup LAN cez svorkovnicu, pre RJ-45 port potrebné
dokúpiť kábel 916020, napájanie PoE 803.3af, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurácia cez web rozhranie, balenie neobsahuje inštalačné rámy ani montážne
boxy

336,00

916013
IP Access Unit bluetooth modul, bezkontaktné otváranie dverí cez bluetooth mobilného zariadenia, odolnosť proti mech. poškodeniu, akustická a svetelná signalizácia, výstup NO/NC relé,
max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x výstup LAN cez svorkovnicu, pre RJ-45 port potrebné dokúpiť kábel 916020, napájanie PoE 803.3af, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C,
konfigurácia cez web rozhranie, balenie neobsahuje inštalačné rámy ani montážne boxy

410,00

916016
IP Access Unit modul dotykovej klávesnice, dotyková plocha, automatická kalibrácia, nastaviteľná intenzita podsvietenia, prístupový kód na otvorenie dverí, číselná voľba pre volanie,
výstup NO/NC relé, max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x výstup LAN cez svorkovnicu, pre RJ-45 port potrebné dokúpiť kábel 916020, napájanie PoE 803.3af, IP 54, pracovná teplota
od -20 °C do +55 °C, konfigurácia cez web rozhranie, balenie neobsahuje inštalačné rámy ani montážne boxy

300,00

9137423E IP Verso stolová čítačka odtlačkov prstov, nahrávanie odtlačkov prstov, USB rozhranie 219,00

916019
IP Access unit biometrický modul, snímanie odtlačku prsta, SILK ID technológia, odolnosť proti mech. poškodeniu, akustická a svetelná signalizácia, nahrávanie odtlačkov do
zariadenia iba cez stolovú čítačku, výstup NO/NC relé, max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x výstup LAN cez svorkovnicu, pre RJ-45 port potrebné dokúpiť kábel 916020, napájanie 
PoE 803.3af, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurácia cez web rozhranie, balenie neobsahuje inštalačné rámy ani montážne boxy

595,00

916020 Konektor RJ-45, pre Acces Unit jednotky, dĺžka káblika 10 cm 7,70

91379040 Licencia Access Commander prístupový systém, pre 5 zariadení, správa IP dverných jednotiek a Access jednotiek 2N cez web rozhranie 56,00

91379041 Licencia Access Commander dochádzkový systém, pre 25 užívateľov, základná dochádzka užívateľov, prechody cez jednotky 2N, web rozhranie 205,00

91379042 Licencia LDAP, umožnuje vytvoriť Active Directory pre informácie o užívateľoch a overiť ich oprávnenia, akákoľvek zmena v Active directory sa premietne aj do prístupového systému Access
Commander 205,00

ASR1100A Prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet (MIFARE, 13,56MHz), RS485 komunikácia (2 vodiče) s prístupovýmy kontrolérmi, zvuková a LED signalizácia, napájanie
100mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP55, interiérové použitie, plast, montáž na povrch, rozmery 86x135x20mm 43,00

ASR1101A Prístupová čítačka RFID s kódovou klávesnicou, čítanie bezkontaktných kariet (MIFARE, 13,56MHz), RS485 komunikácia (2 vodiče) s prístupovýmy kontrolérmi, zvuková a LED
signalizácia, napájanie 100mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP55, interiérové použitie, plast, montáž na povrch, rozmery 86x135x20mm 54,00

ASR1101M Prístupová čítačka RFID s kódovou klávesnicou, vyhotovenie antivandal, čítanie bezkontaktných kariet (MIFARE, 13,56 MHz), RS-485 komunikácia (2 vodiče) s prístupovýmy
kontrolérmi, zvuková a LED signalizácia, napájanie 100 mA/12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP 55, IK 08, interiérové použitie, kov a plast, montáž na povrch, rozmery 110 x 85 x 26 mm 82,00

ASR1102A v2
Prístupová čítačka s RFID a biometrickým snímačom odtlačku prsta, čítanie bezkontaktných kariet (MIFARE, 13,56 MHz), RS485 komunikácia (2 vodiče) s prístupovýmy
kontrolérmi, kapacita 3000 odtlačkov, zvuková a LED signalizácia, napájanie 150 mA / 12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP 55, interiérové použitie, plast, montáž na povrch, rozmery
56 x 125 x 47 mm

129,00

ASR1100B Prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet (MIFARE, 13,56 MHz), RS485 komunikácia (2 vodiče) s prístupovýmy kontrolérmi, zvuková a LED signalizácia, napájanie 100 mA
/ 12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP 67, exteriérové použitie, plast, montáž na povrch, rozmery 72 x 102 x 18 mm 50,00

ASI1201A
Autonómna prístupová čítačka RFID s kódovou klávesnicou a displejom, čítanie bezkontaktných kariet (MIFARE, 13,56MHz), kapacita 30000 užívateľov, 150000 záznamov,
pripojiteľná podružná Dahua RFID čítačka z opačnej strany dverí (funkcia Anti-pass back), 1x NO/NC ovládanie zámku, 1x relé kontakt alarmového vstupu, 2x relé kontakt alarmového
výstupu, pripojiteľnosť odchodového tlačidla a dverného senzora, tamper, možnosť pripojenia TCP/IP a manažmentu cez prístupový softvér DH-ACS-SOFT, info LCD displej,
zvuková a LED signalizácia, napájanie 100mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), interiérové použitie, plast, montáž na omietku, rozmery 86x135x20mm

102,00

Licencie a softvér

Čítačky
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ASC1204B-S
IP prístupový kontrolér, prevedenie na DIN lištu, 4x Wiegand 26 / RS-485 (prevedenie konektor alebo RJ-45) vstup pre RFID čítačky, 4x NC vstup pre dverný senzor, 4x NO
vstup pre odchodové tlačidlo, 1x NO alarmový vstup, 4x NO/NC výstup pre ovládanie 4 dvier jednosmerne, 1x alarmový výstup, kapacita 100 000 užívateľov, 150 000 udalostí, komunikácia 
s PC cez TCP/IP, LED signalizácia stavov, napájanie 10–15 V DC, odber max. 0,75 A / 12 V DC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 210 x 106 x 50 mm, interiérové použitie, umiestnenie 
v chránenej zóne, možnosť centrálneho ovládania viacerých kontrolérov cez softvér zadarmo

143,00

DR-30-15 Napájací zdroj 15VDC/2A , inštalácia na DIN lištu (5 modulov), plynulá regulácia trimrom 13,5-16,5VDC 28,00

MIFARE CARD RFID bezkontaktná elektronická karta, (MIFARE Standard 1k, 13,56MHz, CRYPT1), ISO 14443-4, bez potlače 1,80

MIFARE KEY RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (MIFARE S70 Standard 1k, 13,56MHz) ISO 14443-4, šedá 2,70

E CR20M Stolová USB čítačka RFID kariet a príveskov (MIFARE, 13,56MHz), určená pre administrátorské pridávanie RFID užívateľov do prístupových systémov, zvuková a LED indikácia,
napájanie cez USB, 1,5 m pripojovací kábel súčasťou 65,00

ASM100 Stolová USB čítačka RFID kariet a príveskov (MIFARE, 13,56MHz), určená pre administrátorské pridávanie RFID užívateľov do Dahua prístupových systémov, zvuková a LED
indikácia, napájanie cez USB, 1,5m pripojovací kábel súčasťou 63,00

ProRF-T
IP prístupová jednotka s bezdotykovou RFID čítačkou (štandard MIFARE 13,56MHz), kapacita 50 000 RFID kariet, 100 000 udalostí, 3000 fotiek, komunikácia s PC cez TCP/IP
alebo RS485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x vstup odchodového tlačidla, USB port pre prenos údajov,
Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, napájanie 12VDC, odber max. 500mA/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 196 x 87 x 35 mm, IP43, interiérové použitie, 
zariadenie je kompatibilné so softvérom ZKBiosecurity 3.0

449,00

ProFAC
IP prístupová jednotka s biometrickým snímačom tváre a bezdotykovou RFID čítačkou (štandard MIFARE 13,56MHz), kapacita 2000 biometrických vzoriek, 10000 RFID kariet,
100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup
odchodového tlačidla, USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, napájanie 12VDC, odber max. 500mA/12VDC (zdroj nie je súčasťou), 
rozmery 190 x 85 x 103 mm, IP43, interiérové použitie, zariadenie je kompatibilné so softvérom ZKBiosecurity 3.0

595,00

ProCapture-T
IP prístupová jednotka so snímačom odtlačkov prsta a bezdotykovou RFID čítačkou (štandard MIFARE 13,56MHz), kapacita 6000 odtlačkov, 10 000 RFID kariet, 100 000 udalostí,
komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačidla,
USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, napájanie 12VDC, odber max. 500mA/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 196 x 87 x 35 mm,
IP43, interiérové použitie, zariadenie je kompatibilné so softvérom ZKBiosecurity 3.0

630,00

ProBio
IP prístupová jednotka s biometrickým snímačom tváre, odtlačku prsta a bezdotykovou RFID čítačkou (štandard MIFARE 13,56MHz), kapacita 2000 tvárí, 4000 odtlačkov,
10000 RFID kariet, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup
alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačidla, USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, napájanie 12VDC, odber max. 500mA/12VDC (zdroj nie
je súčasťou), rozmery 190,8 x 85 x 103 mm, IP43, interiérové použitie, zariadenie je kompatibilné so softvérom ZKBiosecurity 3.0

705,00

inPulse
IP prístupová jednotka s biometrickým snímačom krvného riečiska a bezdotykovou RFID čítačkou (štandard MIFARE 13,56 MHz), kapacita 1 500 biometrických vzoriek, 2 000
RFID kariet, 100 000 udalostí,komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS-485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x
relé vstup odchodového tlačidla, USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, napájanie 12 V DC, odber max. 500 mA / 12 V DC (zdroj nie je
súčasťou), rozmery 202 x 85 x 103 mm, IP 43, interiérové použitie, zariadenie je kompatibilné so softvérom ZKBiosecurity 3.0

925,00

inPulse+
IP prístupová jednotka s biometrickým snímačom krvného riečiska, odtlačku prsta a bezdotykovou RFID čítačkou (štandard MIFARE 13,56MHz), kapacita 1500+1500
biometrických vzoriek, 2000 RFID kariet, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného
kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačidla, USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, napájanie 12VDC, odber max.
500mA/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 202 x 85 x 103 mm, IP43, interiérové použitie, zariadenie je kompatibilné so softvérom ZKBiosecurity 3.0

995,00

E UHF U1000
Kompaktná prístupová čítačka RFID UHF, dosah 5 m, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu UHF 868 MHz, EPC global UHF Class 1Gen2/ISO18000-6c, vstavaná pamäť
na 5000 kariet, vstup odchodového tlačidla, alarm, nastaviteľná IN/OUT Wiegand 26/34 komunikácia (3 vodiče) max. 100 m, 1x výstup NO/NC relé, kontinuálne čítanie max. 50x/sek. alebo
na základe trigger vstupu (napr. indukčná slučka), konfiguracia parametrov cez TCP/IP, napájanie 9-16 V DC, odporúčaný zdroj 12 V DC / 3 A, (zdroj nie je súčasťou), IP 66, exteriérové
použitie od -20 °C do +60 °C, povrchová montáž, rozmery 250 x 250 x 70 mm, kompatibilné so ZKAccess3.5 a ZKBiosecurity 3.0

860,00

E UHF U2000
Kompaktná prístupová čítačka RFID UHF, dosah 10 m, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu UHF 868 MHz, EPC global UHF Class 1Gen2/ISO18000-6c, vstavaná pamäť
na 5000 kariet, vstup odchodového tlačidla, alarm, nastaviteľná IN/OUT Wiegand 26/34 komunikácia (3 vodiče) max 100 m, 1x výstup NO/NC relé, kontinuálne čítanie max. 50x/sek. alebo na
základe trigger vstupu (napr. indukčná slučka), konfiguracia parametrov cez TCP/IP, napájanie 9-16 V DC, odporúčaný zdroj 12 V DC / 3 A (zdroj nie je súčasťou), IP 66, exteriérové použitie
od -20 °C do +60 °C, povrchová montáž, rozmery 445 x 445 x 75 mm, kompatibilné so ZKAccess3.5 a ZKBiosecurity 3.0

935,00

Kontroléry

Príslušenstvo

Kompaktné systémy
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E KR101E Prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikácia (2 vodiče), s Entry prístupovými zariadeniami. zvuková a LED signalizácia,
napájanie 12 V DC, odber 70 mA/12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 80 x 45 x 15 mm 38,00

E KR110EM Prístupová čítačka RFID, antivandal vyhotovenie, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými zariadeniami,
zvuková a LED signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 70 mA / 12 V DC (zdroj nie je súčasťou), IP 65, IK 10, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 135 x 60 x 22 mm 75,00

ProID10 BE Prístupová čítačka RFID EM, čierna, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu EM 125 kHz, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s,
zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 80 x 44 x 15 mm 45,00

ProID10 WE
Prístupová čítačka RFID EM, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu EM 125 kHz, nastaviteľná Wiegand 26/34
komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s, zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová
montáž, rozmery 80 x 44 x 15 mm

45,00

ProID20 WE-RS
Prístupová čítačka RFID EM, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu EM 125 kHz, nastaviteľná RS-485
komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s, zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová
montáž, rozmery 90 x 90 x 16 mm

59,00

ProID30 WE
Prístupová čítačka RFID EM, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet štandardu EM 125 kHz, dotyková kódová klávesnica pre
ovládanie zámku, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s, zvuková a LED signalizácia, napájanie 7�–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je
súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 90 x 90 x 16 mm

57,00

E KR611 Prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125 kHz), wiegand 26 komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými zariadeniami, zvuková a LED signalizácia,
napájanie 12 V DC, odber 80 mA/12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP 64, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 86 x 86 x 20 mm 42,00

CR12EM/PA Prístupová čítačka RFID EM, čítanie bezkontaktných kariet štandardu EM 125 kHz a formátu Paradox, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s,
zvuková a LED signalizácia, napájanie 9–15 V DC, odber 150 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 68, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 100 x 46 x 20 mm 69,00

E FR1200 Prístupová čítačka RFID so snímačom odtlačkov prsta, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125 kHz), 2vodičová komunikácia s inBio IP systémami (RS-485), zvuková a
LED signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 100 mA / 12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP 65, interiérové použitie, povrchová montáž, rozmery 100 x 50 x 35 mm 125,00

E KR108
Prístupová čítačka s predĺženým dosahom, RFID, čítanie bezkontaktných EM 125 kHz kariet (odporúčaný typ RF Middle CARD), dosah 40–60 cm, Wiegand 26 komunikácia (2 vodiče)
s Entry prístupovými zariadeniami, zvuková signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 300 mA / 12 V DC, IP 64, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery240 x 235 x 35 mm,
vzdialenosť dosahu je závislá od spôsobu inštalácie (a na podkladovom materiáli)

177,00

ProID10 WM
Prístupová čítačka RFID MIFARE, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu MIFARE 13,56 MHz, nastaviteľná
Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové 
použitie, povrchová montáž, rozmery 80 x 44 x 15 mm

55,00

ProID30 WM
Prístupová čítačka RFID MIFARE, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet štandardu MIFARE 13,56 MHz, dotyková kódová
klávesnica pre ovládanie zámku, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC,
zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 90 x 90 x 16 mm

65,00

E FR1500-WP
Prístupová čítačka RFID so snímačom odtlačkov prsta, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (MIFARE, 13,56 MHz), krytka čítačky odtlačkov prstov, 2 vodičová komunikácia s
inBio IP systémami (RS485), zvuková a LED signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 100 mA / 12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP 65, exteriérové použitie, zápustná montáž, rozmery
121,3 x 77,3 x 38,0 mm

179,00

HID iClass SE R10
HID iClass SE R10 prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet (MIFARE iCLASS SE, MIFARE Classic, DESFire EV1, 13,56Mhz), ISO14443A, wiegand26
komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými zariadeniami, zvuková a LED signalizácia, napájanie 12VDC, odber 80mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP64, exteriérové použitie, povrchová
montáž, rozmery 48x103x23mm

148,00

E KR501
Univerzálna prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (13,56MHz), LEGIC SM 4200 chip, podpora štandardov Mifare, ICODE,TI-Tagit, SONY Felica, HID
iClass, INSIDE Contactless, ISO-14443A, ISO-14443B, ISO-15693, wiegand 34bit komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými kontrolérmi, zvuková a LED signalizácia, napájanie
12VDC, odber max. 110mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP64, exteriérové použitie, povrchová montáž, ABS plast, rozmery 86x86x20mm

165,00

E KR502
Univerzálna prístupová čítačka RFID s klávesnicou, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (13,56MHz), LEGIC SM 4200 chip, podpora štandardov MIFARE, ICODE,TI-Tagit,
SONY Felica, HID iClass, INSIDE Contactless, ISO-14443A, ISO-14443B, ISO-15693, wiegand 34bit komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými kontrolérmi, zvuková a LED
signalizácia, napájanie 12VDC, odber max. 110mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP64, exteriérové použitie, povrchová montáž, ABS plast, rozmery 86x86x20mm

185,00

Čítačky k prístupovým kontrolórom

EM 125 kHz

MIFARE 13,56 MHz
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E KR130
Prístupová čítačka s predĺženým dosahom, UHF, čítanie bezkontaktných 860 - 868Mhz kariet, dosah do 3m, snímacia rýchlosť do 120 km/h, Wiegand26 komunikácia (2 vodiče) s
Entry prístupovými zariadeniami, zvuková signalizácia, RS232 komunikácia s PC pre konfiguráciu antény, napájanie 12VDC, odber 0,5A/12VDC, IP43, exteriérové použitie -35°C až +65°C,
povrchová montáž, rozmery 250x250x60mm, použitie s RFID kartami RF long CARD

479,00

UHF2-5
Prístupová čítačka RFID UHF, dosah 6m, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu UHF 868MHz, EPC global UHF Class 1Gen2/ISO18000-6c, nastaviteľná Wiegand 26/34
komunikácia (3 vodiče) max 100m, kontinuálne čítanie max. 50x/sek. alebo na základe trigger vstupu (napr. indukčná slučka), konfiguracia parametrov cez RS232, napájanie 9-16VDC,
odporúčaný zdroj 12VDC/3A, (zdroj nie je súčasťou), IP68, exteriérové použitie -22 až +55°C, povrchová montáž, rozmery 306x306x75mm

659,00

UHF2-10
Prístupová čítačka RFID UHF, dosah 12m, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu UHF 868MHz, EPC global UHF Class 1Gen2/ISO18000-6c, nastaviteľná Wiegand 26/34
komunikácia (3 vodiče) max 100m, kontinuálne čítanie max. 50x/sek. alebo na základe trigger vstupu (napr. indukčná slučka), konfiguracia parametrov cez RS232, napájanie 9-16VDC,
odporúčaný zdroj 12VDC/3A, (zdroj nie je súčasťou), IP68, exteriérové použitie -22 až +55°C, povrchová montáž, rozmery 450x450x84 mm

759,00

Receiver 433 Čítačka 4 kanálová diaľkových ovládačov, frekvencia 433MHz, IP54, Wiegand 26/30/37bit, USB, Dáta Clock, max. 90mA, napájanie 12-24VAC / DC, rozmery 140x110x40mm 265,00

RC433 Diaľkové ovládanie k čítačke Reciever 4RC, 4x programovateľné tlačidlo pre ovládanie viacerých čítačiek, identifikácia jedinečným č. užívateľa pre evidenciu v prístupovom
systéme, vyhotovenie prívesok na kľúče, biely plast, rozmery 25x50x5mm, výdrž akumulátora cca 1 rok 29,00

E C3-100 Pro

IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 2x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 1 dvier obojsmerne, kapacita 30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia
s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 1x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé vstup odchodového tlačidla, 1x relé univerzálny
AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max. 1A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 145x106x20mm (vhodná inšt. krabica KR380 +
napájací zdroj DR-15-15), interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, podpora globálneho Anti-passbacku a linkovania medzi kontrolérmi, podľa počtu ovládaných dverí
a pripojených modulov potrebná licencia pre profesionálny softvér ZKBioSecurity 3.0

219,00

E C3-200 Pro

IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 2 dvier obojsmerne, kapacita 30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia
s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 2x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 2x relé vstup dverného kontaktu, 2x relé vstup odchodového tlačidla, 2x relé univerzálny AUX
vstup, 2x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max. 1A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 160x106x20mm
(vhodná inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15), interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, podpora globálneho Anti-passbacku a linkovania medzi kontrolérmi,
podľa počtu ovládaných dverí a pripojených modulov potrebná licencia pre profesionálny softvér ZKBioSecurity 3.0

289,00

E C3-400 Pro

IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 4 dvier jednosmerne alebo 2 dvier obojsmerne, kapacita 30 000 užívateľov,
100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 4x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 4x relé vstup dverného kontaktu, 4x relé vstup odchodového
tlačidla, 4x relé univerzálny AUX vstup, 4x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max. 1A/12VDC (zdroj nie je
súčasťou), rozmery 218x106x20mm (vhodná inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15), interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, podpora globálneho Anti-passbacku a
linkovania medzi kontrolérmi, podľa počtu ovládaných dverí a pripojených modulov potrebná licencia pre profesionálny softvér ZKBioSecurity 3.0

359,00

E inbio160 PRO

IP prístupový kontrolér, pripojenie 2x RFID čítačiek (Wiegand) alebo 2x biometrických čítačiek FR1200 (RS485), ovládanie 1 dvier obojsmerne, kapacita 3 000 odtlačkov, 
30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 1x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé
vstup odchodového tlačidla, 1x relé univerzálny AUX vstup, 1x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max.
1,5A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 185x106x36mm (vhodná inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15), montáž na DIN lištu, interiérové použitie, umiestnenie v chránenej
zóne, možnosť centrálneho ovládania viacerých kontrolérov, podpora globálneho Anti-passbacku a linkovania medzi kontrolérmi, podľa počtu ovládaných dverí a pripojených
modulov potrebná licencia pre profesionálny softvér ZKBioSecurity 3.0

309,00

E inbio260 PRO

IP prístupový kontrolér, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand) alebo 2x biometrických čítačiek FR1200 (RS485), ovládanie 2 dvier obojsmerne, kapacita 3 000 odtlačkov, 
30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 2x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 2x relé vstup dverného kontaktu, 2x relé
vstup odchodového tlačidla, 2x relé univerzálny AUX vstup, 2x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max.
1,5A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 185x106x36mm (vhodná inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15), montáž na DIN lištu, interiérové použitie, umiestnenie v chránenej
zóne, podpora globálneho Anti-passbacku a linkovania medzi kontrolérmi, podľa počtu ovládaných dverí a pripojených modulov potrebná licencia pre profesionálny
softvér ZKBioSecurity 3.0

439,00

E inbio460 PRO

IP prístupový kontrolér, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand) pre ovládanie 4 dvier jednosmerne alebo pripojenie 8x biometrických čítačiek FR1200 (RS-485) pre
ovládanie 4 dvier obojsmerne, kapacita 3 000 odtlačkov, 30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS-485, LED signalizácia stavov, 4x NO/NC relé
zámku (5 A / 30 V DC), 4x relé vstup dverného kontaktu, 4x relé vstup odchodového tlačidla, 4x relé univerzálny AUX vstup, 4x relé univerzálny AUX výstup (2 A / 30 V DC), SD 
slot pre export udalostí, ovládací softvér súčasťou, napájanie 9,6–14,4 V DC, odber max. 1,5 A / 12 V DC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 226 x 106 x 36 mm (vhodná inšt. krabica KR380 +
napájací zdroj DR-15-15), montáž na DIN lištu, interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, podpora globálneho Anti-passbacku a linkovania medzi kontrolérmi, podľa
počtu ovládaných dverí a pripojených modulov potrebná licencia pre profesionálny softvér ZKBioSecurity 3.0

559,00

Elevator C10
IP prístupový kontrolér ovládania výťahov, pripojenie 1x biometrickej alebo RFID čítačky (Wiegand26/34), 10x NO/NC relé pre ovládanie voľby 10 poschodí, kapacita 3
000 odtlačkov, 30 000 RFID kariet, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, info displej stavov s tlačidlovým ovládaním a možnosťou nastavenia časových reštrikcií,
otvorených zón a pod., USB port pre prenos údajov, napájanie 9,6 - 14,4VDC, odber max. 1,5A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 230 x 110 x 85 mm, montáž na DIN lištu, interiérové
použitie, plnohodnotné nastavenie a ovládanie licencovaným softvérom ZKBiosecurity 3.0

520,00

Elevator EX16 Rozširujúci modul pre IP prístupový kontrolér ovládania výťahov, 16x NO/NC reléový výstup, pripojenie max. 3ks cez RS485 ku kontroléru C10 umožňuje ovládanie spolu
58 poschodí, napájanie 12VDC, odber max. 1,5A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 130x110x60mm (vhodná inšt. krabica KR380), prevedenie plošný spoj, interiérové použitie, 209,00

UHF

Ostatné

Kontroléry Green Label

Kontroléry do výťahov
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ZKBioSecurity 3.0 
AC Basic 5

Licencia prístupového modulu, do 5 ovládaných dverí, do 1000 osôb, použitie pre základný modul kontroly vstupu softvéru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálneho Anti-Passbacku a
linkovania medzi kontrolérmi 170,00

ZKBioSecurity 3.0 
AC Basic 10

Licencia prístupového modulu, do 10 ovládaných dverí, do 2000 osôb, použitie pre základný modul kontroly vstupu softvéru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálneho Anti-Passbacku a
linkovania medzi kontrolérmi 315,00

ZKBioSecurity 3.0 
AC Economic

Licencia prístupového modulu, do 25 ovládaných dverí, do 5000 osôb, použitie pre základný modul kontroly vstupu softvéru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálneho Anti-Passbacku a
linkovania medzi kontrolérmi 765,00

ZKBioSecurity 3.0 
AC SME

Licencia prístupového modulu, do 50 ovládaných dverí, do 10.000 osôb, použitie pre základný modul kontroly vstupu softvéru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálneho Anti-Passbacku a
linkovania medzi kontrolérmi 1530,00

ZKBioSecurity 3.0 
AC Enterprise

Licencia prístupového modulu, do 75 ovládaných dverí, do 10.000 osôb, použitie pre základný modul kontroly vstupu softvéru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálneho Anti-Passbacku a
linkovania medzi kontrolérmi (licencia MNC pre viac dverí na vyžiadanie) 2299,00

ZKBioSecurity 3.0 
AC MNC

Licencia prístupového modulu, do 100 ovládaných dverí, do 20.000 osôb, použitie pre základný modul kontroly vstupu softvéru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálneho Anti-Passbacku
a linkovania medzi kontrolérmi (licencia MNC pre viac dverí na vyžiadanie) 3065,00

ZKBioSecurity 3.0 
Video Basic

Licencia kamerového modulu, max. 4 pripojené videokanály pre nahrávanie/monitorovanie miesta prechodu (dverí), podpora DAHUA a ONVIF IP kamier, použitie pre video modul
softvéru ZKBiosecurity 3.0 405,00

ZKBioSecurity 3.0 
Video Economic

Licencia kamerového modulu, max. 8 pripojených videokanálov pre nahrávanie/monitorovanie miesta prechodu (dverí), podpora DAHUA a ONVIF IP kamier, použitie pre video modul
softvéru ZKBiosecurity 3.0 720,00

ZKBioSecurity 3.0 
Video SME

Licencia kamerového modulu, max. 16 pripojených videokanálov pre nahrávanie/monitorovanie miesta prechodu (dverí), podpora DAHUA a ONVIF IP kamier, použitie pre video
modul softvéru ZKBiosecurity 3.0 1445,00

ZKBiosecurity 3.0 
Video Enterprise

Licencia kamerového modulu, max. 32 pripojených videokanálov pre nahrávanie/monitorovanie miesta prechodu (dverí), podpora DAHUA a ONVIF IP kamier, použitie pre video
modul softvéru ZKBiosecurity 3.0 2885,00

ZKBioSecurity 3.0 
Video Project

Licencia kamerového modulu, max. 64 pripojených videokanálov pre nahrávanie/monitorovanie miesta prechodu (dverí), podpora DAHUA a ONVIF IP kamier, použitie pre video
modul softvéru ZKBiosecurity 3.0 5630,00

ZKBioSecurity 3.0 
Visitor Basic

Licencia návštevného modulu, 1 miesto kontroly príchodu návštevníka, max. 5000 návštevníkov mesačne, zaznamenávanie fotky návštevníka, rezervácia návšteníckych kariet,
prednastavené trasy a prístupové úrovne pre návštevy, použitie pre softvér ZKBiosecurity 3.0 1260,00

ZKBioSecurity 3.0 
Elevator module

Licencia výťahového modulu, 1 pripojený výťahový kontrolér Elevator C10 (vrátane max 3x rozširujúcej dosky Elevator EX16), použitie pre elevator modul softvéru
ZKBiosecurity3.0, max. 10 pripojených výťahových kontrolérov 249,00

E KR20

Autonómna prístupová čítačka s RFID čítačkou bezkontaktných kariet a kľúčeniek (štandard EM 125 kHz, Master pridávacie a odoberacie karty v balení), čítacia vzdialenosť do 5cm,
IR diaľkové ovládanie pre manažment užívateľov, kapacita 10000 užívateľov, LED a piezo indikácia stavov , 1x NO/NC relé zámku (max.12 V/2 A), 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé
výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačidla, optický tamper, nastaviteľné časy otvorenia zámku, poplachu, bez možnosti zálohovania, 1x Wiegand26 vstup pre pripojenie podružnej
čítačky, napájanie 12 V DC, odber 80 mA/12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP65, exteriérové použitie -25 °C až +60 °C, povrchová montáž, plastové prevedenie, rozmery 48 x 103 x
23 mm

95,00

E KR11
Hybridná autonómna prístupová čítačka s RFID a podsvietenou kódovou klávesnicou, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125 kHz), čítacia vzdialenosť do 5 cm,
kapacita 2000 užívateľov, LED a piezo indikácia stavov, 1x NO/NC relé zámku (max 2 A / 12 V DC), 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového
tlačidla, optický tamper, nastaviteľné časy otvorenia zámku, poplachu, bez možnosti zálohovania, 1x Wiegand26 vstup / výstup, napájanie 12–24 V DC / 12–18 V AC, odber 60 mA / 12 V DC,
(zdroj nie je súčasťou), IP 65, exteriérové použitie od -20 °C do +60 °C, povrchová montáž, antivandal kovové prevedenie, rozmery 82 x 128 x 28 mm

105,00

Prístupový softvér Green Label

Autonómne čítačky
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E KR12

Autonómna prístupová čítačka s RFID a podsvietenou kódovou klávesnicou, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM 125 kHz), čítacia vzdialenosť do 5 cm, kapacita 1100
užívateľov, LED indikácia stavov, 2x NO/NC relé zámku (max. 3 A/12 V DC), 1x kontakt dverného senzoru, 1x kontakt alarmového vstupu (napr. požiarny snímač) automaticky otvárajúci
zámok trvalo až do opatovného zadania hesla/RFID čipu, 1x NC výstup alarmu, 1x kontakt odchodového tlačidla, nastaviteľné časy otvorenia zámku, oneskorenia senzoru, trvania poplachu,
bez možnosti zálohovania údajov, napájanie 12 V DC/100 mA, (zdroj nie je súčasťou), IP66, exteriérové použitie od -20 °C do +60 °C, povrchová montáž, antivandal kovové
prevedenie, rozmery 130 x 55 x 23 mm

85,00

E KR13
Hybridná autonómna prístupová čítačka s RFID a bluetooth prístupom, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (MIFARE 13,56Mhz), čítacia vzdialenosť do 5cm, kapacita 1000
užívateľov, LED a piezo indikácia stavov , 1x NO/NC relé zámku (max 2A/12VDC), 1x relé vstup odchodového tlačidla, nastaviteľné časy otvorenia zámku cez bluetooth, zariadenie 
podporuje Bluetooth 4.0, aplikácia Doormaster voľne stiahnuteľná na iStore alebo Google Store, napájanie 12VDC, odber 90mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP66,
exteriérové použitie -20°C až +60°C, povrchová montáž, antivandal kovové prevedenie, rozmery 103x48x19mm

79,00

S-Board
Autonómny prístupový kontrolér, pripojenie čítačiek cez Wiegand 26, kapacita 1000 užívateľov, LED indikácia stavov, 1x NO/NC výstup zámku (voliteľné 12 V DC / suchý kontakt – max.
2 A / 12 V DC), 1x kontakt odchodového tlačidla, nastaviteľné časy otvorenia zámku, bez možnosti zálohovania údajov, napájanie 12 V DC / 20 mA, zdroj nie je súčasťou, interiérové
použitie, povrchová montáž, rozmery 65 x 54 x 19 mm

42,00

E 100 IP
IP prístupová jednotka s bezdotykovou RFID čítačkou (štandard EM 125 kHz), kapacita 30 000 užívateľov, 50 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP, RS-232/485, zvuková a
LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačidla, USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre
pripojenie podružnej čítačky, ovládací softvér súčasťou alebo prístup cez webserver, mechanický tamper, napájanie 12 V DC, odber max. 190 mA / 12 V DC (zdroj nie je súčasťou), 
rozmery 95 x 150 x 40 mm, interiérové použitie

185,00

E 300 IP
IP prístupová jednotka s biometrickým snímačom odtlačku prsta a bezdotykovou RFID čítačkou (štandard EM 125 kHZ), kapacita 1500 odtlačkov, 10 000 kariet, 100 000
udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP, RS232/485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového
tlačidla, USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, ovládací softvér súčasťou, mechanický tamper, napájanie 12VDC, odber max.
230mA/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 70x150x40mm, IP43, exteriérové použitie

325,00

ProRF-T
IP prístupová jednotka s bezdotykovou RFID čítačkou (štandard MIFARE 13,56MHz), kapacita 50 000 RFID kariet, 100 000 udalostí, 3000 fotiek, komunikácia s PC cez TCP/IP
alebo RS485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x vstup odchodového tlačidla, USB port pre prenos údajov,
Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, napájanie 12VDC, odber max. 500mA/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 196 x 87 x 35 mm, IP43, interiérové použitie, 
zariadenie je kompatibilné so softvérom ZKBiosecurity 3.0

449,00

ProFAC
IP prístupová jednotka s biometrickým snímačom tváre a bezdotykovou RFID čítačkou (štandard MIFARE 13,56MHz), kapacita 2000 biometrických vzoriek, 10000 RFID kariet,
100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup
odchodového tlačidla, USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, napájanie 12VDC, odber max. 500mA/12VDC (zdroj nie je súčasťou), 
rozmery 190 x 85 x 103 mm, IP43, interiérové použitie, zariadenie je kompatibilné so softvérom ZKBiosecurity 3.0

595,00

ProCapture-T
IP prístupová jednotka so snímačom odtlačkov prsta a bezdotykovou RFID čítačkou (štandard MIFARE 13,56MHz), kapacita 6000 odtlačkov, 10 000 RFID kariet, 100 000 udalostí,
komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačidla,
USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, napájanie 12VDC, odber max. 500mA/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 196 x 87 x 35 mm,
IP43, interiérové použitie, zariadenie je kompatibilné so softvérom ZKBiosecurity 3.0

630,00

ProBio
IP prístupová jednotka s biometrickým snímačom tváre, odtlačku prsta a bezdotykovou RFID čítačkou (štandard MIFARE 13,56MHz), kapacita 2000 tvárí, 4000 odtlačkov,
10000 RFID kariet, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup
alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačidla, USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, napájanie 12VDC, odber max. 500mA/12VDC (zdroj nie
je súčasťou), rozmery 190,8 x 85 x 103 mm, IP43, interiérové použitie, zariadenie je kompatibilné so softvérom ZKBiosecurity 3.0

705,00

inPulse
IP prístupová jednotka s biometrickým snímačom krvného riečiska a bezdotykovou RFID čítačkou (štandard MIFARE 13,56 MHz), kapacita 1 500 biometrických vzoriek, 2 000
RFID kariet, 100 000 udalostí,komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS-485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x
relé vstup odchodového tlačidla, USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, napájanie 12 V DC, odber max. 500 mA / 12 V DC (zdroj nie je
súčasťou), rozmery 202 x 85 x 103 mm, IP 43, interiérové použitie, zariadenie je kompatibilné so softvérom ZKBiosecurity 3.0

925,00

inPulse+
IP prístupová jednotka s biometrickým snímačom krvného riečiska, odtlačku prsta a bezdotykovou RFID čítačkou (štandard MIFARE 13,56MHz), kapacita 1500+1500
biometrických vzoriek, 2000 RFID kariet, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, zvuková a LED signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného
kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačidla, USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, napájanie 12VDC, odber max.
500mA/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 202 x 85 x 103 mm, IP43, interiérové použitie, zariadenie je kompatibilné so softvérom ZKBiosecurity 3.0

995,00

E UHF U1000
Kompaktná prístupová čítačka RFID UHF, dosah 5 m, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu UHF 868 MHz, EPC global UHF Class 1Gen2/ISO18000-6c, vstavaná pamäť
na 5000 kariet, vstup odchodového tlačidla, alarm, nastaviteľná IN/OUT Wiegand 26/34 komunikácia (3 vodiče) max. 100 m, 1x výstup NO/NC relé, kontinuálne čítanie max. 50x/sek. alebo
na základe trigger vstupu (napr. indukčná slučka), konfiguracia parametrov cez TCP/IP, napájanie 9-16 V DC, odporúčaný zdroj 12 V DC / 3 A, (zdroj nie je súčasťou), IP 66, exteriérové
použitie od -20 °C do +60 °C, povrchová montáž, rozmery 250 x 250 x 70 mm, kompatibilné so ZKAccess3.5 a ZKBiosecurity 3.0

860,00

E UHF U2000
Kompaktná prístupová čítačka RFID UHF, dosah 10 m, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu UHF 868 MHz, EPC global UHF Class 1Gen2/ISO18000-6c, vstavaná pamäť
na 5000 kariet, vstup odchodového tlačidla, alarm, nastaviteľná IN/OUT Wiegand 26/34 komunikácia (3 vodiče) max 100 m, 1x výstup NO/NC relé, kontinuálne čítanie max. 50x/sek. alebo na
základe trigger vstupu (napr. indukčná slučka), konfiguracia parametrov cez TCP/IP, napájanie 9-16 V DC, odporúčaný zdroj 12 V DC / 3 A (zdroj nie je súčasťou), IP 66, exteriérové použitie
od -20 °C do +60 °C, povrchová montáž, rozmery 445 x 445 x 75 mm, kompatibilné so ZKAccess3.5 a ZKBiosecurity 3.0

935,00

E KR101E Prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikácia (2 vodiče), s Entry prístupovými zariadeniami. zvuková a LED signalizácia,
napájanie 12 V DC, odber 70 mA/12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 80 x 45 x 15 mm 38,00

E KR110EM Prístupová čítačka RFID, antivandal vyhotovenie, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými zariadeniami,
zvuková a LED signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 70 mA / 12 V DC (zdroj nie je súčasťou), IP 65, IK 10, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 135 x 60 x 22 mm 75,00

Kompaktné systémy

Čítačky k prístupovým kontrolérom

EM 125 kHz

9



cena EU bez DPH 
v EUR

Platný od 17.04.2019

ProID10 BE Prístupová čítačka RFID EM, čierna, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu EM 125 kHz, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s,
zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 80 x 44 x 15 mm 45,00

ProID10 WE
Prístupová čítačka RFID EM, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu EM 125 kHz, nastaviteľná Wiegand 26/34
komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s, zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová
montáž, rozmery 80 x 44 x 15 mm

45,00

ProID20 WE-RS
Prístupová čítačka RFID EM, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu EM 125 kHz, nastaviteľná RS-485
komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s, zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová
montáž, rozmery 90 x 90 x 16 mm

59,00

ProID30 WE
Prístupová čítačka RFID EM, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet štandardu EM 125 kHz, dotyková kódová klávesnica pre
ovládanie zámku, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s, zvuková a LED signalizácia, napájanie 7�–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je
súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 90 x 90 x 16 mm

57,00

E KR611 Prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125 kHz), wiegand 26 komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými zariadeniami, zvuková a LED signalizácia,
napájanie 12 V DC, odber 80 mA/12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP 64, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 86 x 86 x 20 mm 42,00

CR12EM/PA Prístupová čítačka RFID EM, čítanie bezkontaktných kariet štandardu EM 125 kHz a formátu Paradox, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 s,
zvuková a LED signalizácia, napájanie 9–15 V DC, odber 150 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 68, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 100 x 46 x 20 mm 69,00

E FR1200 Prístupová čítačka RFID so snímačom odtlačkov prsta, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125 kHz), 2vodičová komunikácia s inBio IP systémami (RS-485), zvuková a
LED signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 100 mA / 12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP 65, interiérové použitie, povrchová montáž, rozmery 100 x 50 x 35 mm 125,00

E KR108
Prístupová čítačka s predĺženým dosahom, RFID, čítanie bezkontaktných EM 125 kHz kariet (odporúčaný typ RF Middle CARD), dosah 40–60 cm, Wiegand 26 komunikácia (2 vodiče)
s Entry prístupovými zariadeniami, zvuková signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 300 mA / 12 V DC, IP 64, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery240 x 235 x 35 mm,
vzdialenosť dosahu je závislá od spôsobu inštalácie (a na podkladovom materiáli)

177,00

ProID10 WM
Prístupová čítačka RFID MIFARE, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu MIFARE 13,56 MHz, nastaviteľná
Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové 
použitie, povrchová montáž, rozmery 80 x 44 x 15 mm

55,00

ProID30 WM
Prístupová čítačka RFID MIFARE, biela (na objednávku možné čierne prevedenie), čítanie bezkontaktných kariet štandardu MIFARE 13,56 MHz, dotyková kódová
klávesnica pre ovládanie zámku, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC,
zdroj nie je súčasťou, IP 65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 90 x 90 x 16 mm

65,00

E FR1500-WP
Prístupová čítačka RFID so snímačom odtlačkov prsta, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (MIFARE, 13,56 MHz), krytka čítačky odtlačkov prstov, 2 vodičová komunikácia s
inBio IP systémami (RS485), zvuková a LED signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 100 mA / 12 V DC, (zdroj nie je súčasťou), IP 65, exteriérové použitie, zápustná montáž, rozmery
121,3 x 77,3 x 38,0 mm

179,00

HID iClass SE R10
HID iClass SE R10 prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet (MIFARE iCLASS SE, MIFARE Classic, DESFire EV1, 13,56Mhz), ISO14443A, wiegand26
komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými zariadeniami, zvuková a LED signalizácia, napájanie 12VDC, odber 80mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP64, exteriérové použitie, povrchová
montáž, rozmery 48x103x23mm

148,00

E KR501
Univerzálna prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (13,56MHz), LEGIC SM 4200 chip, podpora štandardov Mifare, ICODE,TI-Tagit, SONY Felica, HID
iClass, INSIDE Contactless, ISO-14443A, ISO-14443B, ISO-15693, wiegand 34bit komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými kontrolérmi, zvuková a LED signalizácia, napájanie
12VDC, odber max. 110mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP64, exteriérové použitie, povrchová montáž, ABS plast, rozmery 86x86x20mm

165,00

E KR502
Univerzálna prístupová čítačka RFID s klávesnicou, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (13,56MHz), LEGIC SM 4200 chip, podpora štandardov MIFARE, ICODE,TI-Tagit,
SONY Felica, HID iClass, INSIDE Contactless, ISO-14443A, ISO-14443B, ISO-15693, wiegand 34bit komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými kontrolérmi, zvuková a LED
signalizácia, napájanie 12VDC, odber max. 110mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP64, exteriérové použitie, povrchová montáž, ABS plast, rozmery 86x86x20mm

185,00

E KR130
Prístupová čítačka s predĺženým dosahom, UHF, čítanie bezkontaktných 860 - 868Mhz kariet, dosah do 3m, snímacia rýchlosť do 120 km/h, Wiegand26 komunikácia (2 vodiče) s
Entry prístupovými zariadeniami, zvuková signalizácia, RS232 komunikácia s PC pre konfiguráciu antény, napájanie 12VDC, odber 0,5A/12VDC, IP43, exteriérové použitie -35°C až +65°C,
povrchová montáž, rozmery 250x250x60mm, použitie s RFID kartami RF long CARD

479,00

UHF2-5
Prístupová čítačka RFID UHF, dosah 6m, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu UHF 868MHz, EPC global UHF Class 1Gen2/ISO18000-6c, nastaviteľná Wiegand 26/34
komunikácia (3 vodiče) max 100m, kontinuálne čítanie max. 50x/sek. alebo na základe trigger vstupu (napr. indukčná slučka), konfiguracia parametrov cez RS232, napájanie 9-16VDC,
odporúčaný zdroj 12VDC/3A, (zdroj nie je súčasťou), IP68, exteriérové použitie -22 až +55°C, povrchová montáž, rozmery 306x306x75mm

659,00

UHF2-10
Prístupová čítačka RFID UHF, dosah 12m, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu UHF 868MHz, EPC global UHF Class 1Gen2/ISO18000-6c, nastaviteľná Wiegand 26/34
komunikácia (3 vodiče) max 100m, kontinuálne čítanie max. 50x/sek. alebo na základe trigger vstupu (napr. indukčná slučka), konfiguracia parametrov cez RS232, napájanie 9-16VDC,
odporúčaný zdroj 12VDC/3A, (zdroj nie je súčasťou), IP68, exteriérové použitie -22 až +55°C, povrchová montáž, rozmery 450x450x84 mm

759,00

MIFARE 13,56 MHz

UHF
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Receiver 433 Čítačka 4 kanálová diaľkových ovládačov, frekvencia 433MHz, IP54, Wiegand 26/30/37bit, USB, Dáta Clock, max. 90mA, napájanie 12-24VAC / DC, rozmery 140x110x40mm 265,00

RC433 Diaľkové ovládanie k čítačke Reciever 4RC, 4x programovateľné tlačidlo pre ovládanie viacerých čítačiek, identifikácia jedinečným č. užívateľa pre evidenciu v prístupovom
systéme, vyhotovenie prívesok na kľúče, biely plast, rozmery 25x50x5mm, výdrž akumulátora cca 1 rok 29,00

E QR GEN Softvér generátor QR kódov pre prístupový systém, použitie s E QR R1, generovanie QR kódu pre prístup, evidencia kódov, možnosť odoslať QR mailom príjemcovi, licencia
pre použitie na jednom počítači 200,00

E QR R1 Čítačka QR a bar kódov, výstup wiegand 26, RS232, vhodná na integráciu a zástavbu, interiérové použitie, napájanie 5-12 V DC / 250 mA , rozmery 86 x 86 x 48 mm 239,00

E C3-100

IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 2x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 1 dvier obojsmerne, kapacita 30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia
s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 1x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé vstup odchodového tlačidla, 1x relé univerzálny
AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max. 1A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 145x106x20mm (vhodná inšt. krabica KR380 +
napájací zdroj DR-15-15), interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, možnosť centrálneho ovládania viacerých kontrolérov cez softvér Entry ZKAccess 3.5 Security System
zadarmo, podpora funkcií Online monitoring, Kalendár, Priechodzia časová zóna, Anti-passback, Linkovanie Aux výstupov, Interlock, Multi card autorizácia a pod, cez
softvér EDO2 možné využiť pre spracovanie dochádzky

156,00

E C3-200

IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 2 dvier obojsmerne, kapacita 30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia
s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 2x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 2x relé vstup dverného kontaktu, 2x relé vstup odchodového tlačidla, 2x relé univerzálny AUX
vstup, 2x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max. 1A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 160x106x20mm (vhodná
inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15), interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, možnosť centrálneho ovládania viacerých kontrolérov cez softvér Entry ZKAccess 3.5
Security System zadarmo, podpora funkcií Online monitoring, Kalendár, Priechodzia časová zóna, Anti-passback, Linkovanie Aux výstupov, Interlock, Multi card
autorizácia a pod, cez softvér EDO2 možné využiť pre spracovanie dochádzky

205,00

E C3-400

IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 4 dvier jednosmerne alebo 2 dvier obojsmerne, kapacita 30 000 užívateľov,
100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 4x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 4x relé vstup dverného kontaktu, 4x relé vstup odchodového
tlačidla, 4x relé univerzálny AUX vstup, 4x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max. 1A/12VDC (zdroj nie je
súčasťou), rozmery 218x106x20mm (vhodná inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15), interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, možnosť centrálneho ovládania viacerých
kontrolérov cez softvér Entry ZKAccess 3.5 Security System zadarmo, podpora funkcií Online monitoring, Kalendár, Priechodzia časová zóna, Anti-passback, Linkovanie
Aux výstupov, Interlock, Multi card autorizácia a pod, cez softvér EDO2 možné využiť pre spracovanie dochádzky

269,00

E inbio160

IP prístupový kontrolér, pripojenie 2x RFID čítačiek (Wiegand) alebo 2x biometrických čítačiek FR1200 (RS485), ovládanie 1 dvier obojsmerne, kapacita 3 000 odtlačkov, 
30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 1x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé
vstup odchodového tlačidla, 1x relé univerzálny AUX vstup, 1x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max.
1,5A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 185x106x36mm (vhodná inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15), montáž na DIN lištu, interiérové použitie, umiestnenie v chránenej
zóne, možnosť centrálneho ovládania viacerých kontrolérov cez softvér Entry ZKAccess 3.5 Security System zadarmo, cez softvér EDO2 možné využiť pre spracovanie
dochádzky

289,00

E inbio260

IP prístupový kontrolér, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand) alebo 4x biometrických čítačiek FR1200 (RS485), ovládanie 2 dvier obojsmerne, kapacita 3 000 odtlačkov, 
30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 2x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 2x relé vstup dverného kontaktu, 2x relé
vstup odchodového tlačidla, 2x relé univerzálny AUX vstup, 2x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max.
1,5A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 185x106x36mm (vhodná inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15), montáž na DIN lištu, interiérové použitie, umiestnenie v chránenej
zóne, možnosť centrálneho ovládania viacerých kontrolérov cez softvér Entry ZKAccess 3.5 Security System zadarmo, podpora funkcií Online monitoring, Kalendár,
Priechodzia časová zóna, Anti-passback, Linkovanie Aux výstupov, Interlock, Multi card autorizácia a pod, cez softvér EDO2 možné využiť pre spracovanie dochádzky

399,00

E inbio460

IP prístupový kontrolér, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand) pre ovládanie 4 dvier jednosmerne alebo pripojenie 8x biometrických čítačiek FR1200 (RS485) pre
ovládanie 4 dvier obojsmerne, kapacita 3 000 odtlačkov, 30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 4x NO/NC relé
zámku (5A/30VDC), 4x relé vstup dverného kontaktu, 4x relé vstup odchodového tlačidla, 4x relé univerzálny AUX vstup, 4x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot
pre export udalostí, ovládací softvér súčasťou, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max. 1,5A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 226x106x36mm (vhodná inšt. krabica KR380 + napájací
zdroj DR-15-15), montáž na DIN lištu, interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, možnosť centrálneho ovládania viacerých kontrolérov cez softvér Entry ZKAccess 3.5 Security
System zadarmo, podpora funkcií Online monitoring, Kalendár, Priechodzia časová zóna, Anti-passback, Linkovanie Aux výstupov, Interlock, Multi card autorizácia a
pod, cez softvér EDO2 možné využiť pre spracovanie dochádzky

525,00

Biocam300

Autonómna prístupová jednotka s rozpoznávaním tváre, zabudovaná 1x kompaktná farebná kamera, 1,3MPx, 6mm objektív, 1/3" CMOS čip, Day/Night, IR cut filter, motion detection,
max. rozlíšenie 1280x720 px 15fps, H264 kompresia, podporované protokoly TCP/IP, HTTP, UDP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP/RTCP/RTP, ONVIF, IR LED
prisvietenie do 5-7m, dosah pre rozoznanie osoby 3m, verifikačný čas max. 1 sek., 7" informačný displej, kapacita 400 tvárí, 100000 záznamov, , 1x video výstup, 1x wiegand26
vstup pre RFID čítačku, 1x wiegand26 výstup pre pripojenie k Entry kontrolérom, 1x NO/NC relé výstup pre ovládanie zámku, 1x NO relé vstup pre odchodové tlačidlo, 1x NC relé vstup pre
dverný senzor, 1x audio výstup pre hlasové oznamy, komunikácia s PC cez TCP/IP, diaľkové ovládanie pre nastavenie súčasťou balenia, napájanie 12VDC, odber max.1,5A/12VDC (zdroj nie je
súčasťou), rozmery 178x207x191mm, rozsah prac. teplôt -10C až +50C, odporúčané interérové použitie, držiak na stenu súčasťou, konfigurácia cez webové prostredie, možné použiť ako
dochádzkový terminál pre Entry EDO2 dochádzkový softvér V balení 1ks miniatúrna IP prístupová jednotka SF100 s biometrickým snímačom odtlačku prsta a bezdotykovou
RFID čítačkou (štandard EM 125 kHZ), 2,4" OLED info displej, kapacita 1500 odtlačkov, 5 000 kariet, 80 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP, RS232/485, zvuková a LED
signalizácia, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačidla, USB port pre prenos údajov, Wiegand26 vstup/výstup pre
pripojenie externej RFID čítačky alebo SF100 ako podružnej čítačky k BioCam300, mechanický tamper, napájanie 12VDC, odber max. 230mA/12VDC (zdroj je súčasťou), rozmery
90x90x35mm, IP43, interiérové použitie

935,00

Ostatné

Kontroléry

Rozpoznávanie tváre
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MD-470
1 Mpx kamera IP dome pre rozoznávanie tváre, interiérová farebná, 1/3" CMOS čip , maximálne rozlíšenie 1280 × 720 px 15fps, citlivosť 0.1LUX/F1.4 (farba), 0.05LUX/F1.2 (B / W),
objektív 6mm , motion detect, video kompresia H.264, napájanie PoE , microSD karta, rozmery 54mm x Ø110mm, hmotnosť 0,25kg, Spracovanie detekovaných tvárí ZKiVision
softvérom, povolenie vstupu Entry kontrolérom

280,00

Entry  BioAccess
Softvér pre rozpoznanie a identifikáciu tváre v obraze, snímanie jednotlivca, rýchlosť vyhodnotenia do 1sek/max. kapacita 150 000 tvárí v databáze, lokálna/email notifikácia
alarmov pri detekcii tváre, identifikácii tváre, pdf export poplachov, možné systémové prepojenie s Entry prístupovmi kontrolérmi C3 a inBIO, licencia pre pripojenie 1ks IP
kamery (podpora štandardu ONVIF, min 1,3MPx, odporúčaná veľkosť tváre 150x150px, Postgre databaza, minimálna kofigurácia pre 1CH=Win7, CPU 4 core/4 threads/2,5GHz, RAM 4GB,
GPU GT 730, FullHD monitor

1566,00

Entry 
BioMarketing

Softvér pre vyhodnocovanie ľudí v dave, snímanie viacerých tvárí naraz, rýchlosť vyhodnotenia do 1 sek / max. kapacita 150 000 tvárí v databáze, vyhodnocovanie veku, pohlavia,
rasy a tvorba grafov, licencia pre pripojenie 1 ks IP kamery (podpora štandardu ONVIF, min. 1,3 Mpx, odporúčaná veľkosť tváre 150 x 150 px, Postgre databaza, minimálna kofigurácia
pre 1CH = Win7, CPU 4 core / 4 threads / 2,5 GHz, RAM 4 GB, GPU GT 730, Full HD monitor

2800,00

EMERGENCY 
BUTTON GREEN

Núdzové tlačidlo, zelené, poplachový výstup NC kontakt, ochranné sklíčko, inštalácia na omietku, vnútorné použitie 25,00

EMERGENCY 
BUTTON RED

Núdzové tlačidlo, červené, poplachový výstup NC kontakt, ochranné sklíčko, inštalácia na omietku, vnútorné použitie 25,00

Entry box Univerzálny plechový box pre všetky typy Entry prístupových kontrolérov, súčasťou napájací zdroj 12VDC/3,2A, uzamykateľné dvierka, povrchová montáž, miesto pre akumulátor TP
12-7, rozmery 350x280x70 mm, čierny, interiérové použitie 119,00

E Reader USB v2 Stolový USB biometrický skener otlačkov prstov, určený pre administrátorské pridávanie otlačkov do prístupového systému, zvuková a LED indikácia, napájanie cez USB, 1,5 m
pripojovací kábel súčasťou 105,00

RF ID KEY RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (EM 4100, 125kHz), plast, modrá 1,50

RF ID KEY black RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (EM 4100, 125kHZ), plast, čierna, entry logo 2,20

RF ID KEY LH RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (EM 4100, 125kHZ), kožená, hnedá, entry logo 6,40

RF ID KEY LC RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (EM 4100, 125kHZ), kožená, čierna, entry logo 5,30

RF ID CARD RFID bezkontaktná elektronická karta, EM štandard, 125 kHz, s popisom 1,50

RF Middle CARD RFID bezkontaktná elektronická karta pre predĺžený dosah, (EM4100 štandard, 125 kHz), s popisom, dosah 15 cm so štandardnými Entry čítačkami, 40–60 cm s E KR108, 
potrebná priama viditeľnosť, vzdialenosť dosahu je závislá od spôsobu inštalácie (a na podkladovom materiáli) 2,10

RF Long CARD RFID bezkontaktná elektronická karta pre dlhý dosah (UHF 868MHz, ISO 18000), odporúčaná čítacia vzdialenosť do 3m s E KR130, potrebná priama viditeľnosť 2,80

RF Long KEY RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka pre dlhý dosah (UHF 868MHz, ISO 18000), odporúčaná čítacia vzdialenosť do 3m s E KR130, potrebná priama viditeľnosť 3,30

RF Long  Label RFID bezkontaktná elektronická anténa na auto pre dlhý dosah (UHF 868MHz, ISO 18000), rozmery 130x20x14mm, odporúčaná čítacia vzdialenosť do 3m s E KR130, 
potrebná priama viditeľnosť 7,90

Príslušenstvo
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MIFARE CARD RFID bezkontaktná elektronická karta, (MIFARE Standard 1k, 13,56MHz, CRYPT1), ISO 14443-4, bez potlače 1,80

MIFARE KEY RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (MIFARE S70 Standard 1k, 13,56MHz) ISO 14443-4, šedá 2,70

HID CARD RFID bezkontaktná elektronická karta, (HID iClass 2k, 13,56MHz), ISO 14443A/B, s popisom 11,20

Card Design

Jednostranná potlač karty podľa požiadaviek zákazníka, cena za potlačenie jedného kusu,
Potlač vykonávame:

    •  len na nové, nepoužité karty.
    •  jednotnú na všetkých kartách v rámci objednávky (individuálna potlač jednotlivých kariet nie je možná ako napr. personifikácia pomocou fotiek a mien zamestnancov).
    •  len u kariet, ku ktorým zákazník zaslal vlastný grafický návrh vo formáte PDF. Grafický návrh neposkytujeme.

1,00

E CR20E Stolová USB čítačka RFID kariet a príveskov (EM, 125kHz), určená pre administrátorské pridávanie RFID užívateľov do prístupových a dochádzkových systémov, zvuková a LED
indikácia, napájanie cez USB, 1,5m pripojovací kábel súčasťou 59,00

E CR20M Stolová USB čítačka RFID kariet a príveskov (MIFARE, 13,56MHz), určená pre administrátorské pridávanie RFID užívateľov do prístupových systémov, zvuková a LED indikácia,
napájanie cez USB, 1,5 m pripojovací kábel súčasťou 65,00

E UR10 Stolová USB čítačka UHF kariet a príveskov (UHF 868MHz), určená pre administrátorské pridávanie RFID užívateľov do prístupových systémov, zvuková a LED indikácia, napájanie cez
USB, pripojovací kábel súčasťou, konfigurácia cez softvér 280,00

REX Odchodové tlačidlo k prístupovým systémom, prevedenie hliník, 1x NO tlačidlový kontakt, rozmery 50x86mm, montáž pod omietku 15,00

REX 433 Odchodové tlačidlo k prístupovým systémom, tlačidlo s vysielačom a prijímač s NO/NC kontaktom, rrozmery tlačidla 83 x 40 x 15 mm, rozmery prijímaču 50 x 35 x 15 mm, montáž na
omietku 25,00

REX P Odchodové tlačidlo k prístupovým systémom, prevedenie hliník, 1x NO tlačidlový kontakt, rozmery 31 x 81 x 25 mm, montáž na omietku 25,00

K1-2 Odchodové tlačidlo k prístupovým systémom, bezdotykové, infračervený senzor, prevedenie hliník, 1x NO tlačidlový kontakt, LED indikácia, rozmery 115x70X29mm, montáž pod omietku 47,00

REX ABK Odchodové tlačidlo k prístupovým systémom, kolískové, provedenie plast, 1x NO tlačidlový kontakt, rozmery 86x86x20mm, montáž pod omietku. Instalacna krabica na omietku sucastou 19,00

K2S
Odchodové tlačidlo k prístupovým systémom, bezdotykové, infračervený senzor, dosah 15cm, prevedenie hliník, 1x NO výstupné ovládacie relé 12/3A, LED indikácia stavu, napájanie
12VDC, rozmery 86x86x45mm, montáž pod omietku na štandardnú KO68 inštalačnú krabicu, súčasťou je diaľkové ovládanie s dosahom do 20m, pracovná frekvencia 433MHz,
exteriérové použitie

59,00

E LIGHT Semafor dvojkomorový (červená/zelená), O šošovky 120mm, použitie žiaroviek so závitom E27, napájanie 230VAC, čierny, rozmery 200x450x190mm , montáž na stenu, držiak súčasťou 
balenia 249,00

E COUNT
Elektronické počítadlo impulzov, programovateľný limitný počet, pri prekročení odpája 12 V na ovládanom výstupe a pripája 12 V na alarmový výstup, použitie pre obmedzenie
vstupov napr. na parkovisko pri prekročení jeho kapacity, možné použiť opačne - ak sa počet užívateľov aktiváciou odchodového kontaktu bude rovnať 0 (posledný odíde) spína výstup č
2, (použitie napr. na zaarmovanie objektu pri jeho opusteni a pod.), napájanie 12 VDC, interiérové použitie, rozmery 65x45x25mm, súčasťou balenia 2x relé R 1215

39,00

KR 240 Inštalačná krabica plastová, sivá, do vonkajšieho prostredia, gumová prechodka 12x ø38mm, rozmery 240x190x90mm, krytie IP55, pracovná teplota od -25°C do +60°C, uchytenie na
DIN lištu 9,00

KR 380 Inštalačná krabica plastová, sivá, do vonkajšieho prostredia, gumová prechodka 12x ø48mm, rozmery 380x300x120mm, krytie IP55, pracovná teplota od -25°C do +60°C, uchytenie na
DIN lištu 29,00
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TS1000
Prístupový turniket jednostranný, 1x vstup / 1x výstup, 3ramenný (ø 38 x 500 mm) poloautomatický mechanizmus, sklopný emergency mód ramena, LED indikácia prechodov,
riadiaca elektronika súčasťou, kapacita prechodov 48 osôb/min, životnosť 2 mil. prechodov, napájanie 12 V DC, pracovná teplota od -28 °C do +60 °C, IP 54, antikor AISI 304, rozmery 280 x
980 x 520 mm, uzamykateľný priestor pre zabudovanie čítačiek, uzamykateľný priestor pre kontrolér a príslušenstvo, zabudovaný 24 V DC napájací zdroj, 230 V AC istič a 2 m prívodný
napájací kábel, Entry kontrolér C3-200 a čítačky E KRxxx nie sú súčasťou

1499,00

E TTS-1001
Prístupový turniket jednostranný, 1x vstup / 1x výstup, 3ramenný (ø 40 x 500 mm) poloautomatický mechanizmus, sklopný emergency mód ramena, LED indikácia prechodov,
riadiaca elektronika súčasťou, kapacita prechodov 48 osôb/min, životnosť 2 mil. prechodov, napájanie 12 V DC, pracovná teplota od -28 °C do +60 °C, IP 54, antikor AISI 304, rozmery 300 x
1020 x 450 mm, uzamykateľný priestor pre zabudovanie čítačiek, uzamykateľný priestor pre kontrolér a príslušenstvo, zabudovaný 24 V DC a 12 V DC napájací zdroj, 230 V AC svorky
na prívodný kábel, Entry kontrolér C3-200 a čítačky E KRxxx nie sú súčasťou

1549,00

Praktika T-01
Prístupový turniket jednostranný, motorizovaný, 1x vstup / 1x výstup, 3ramenný (ø 38 x 500 mm) automatický mechanizmus, sklopný emergency mód ramena, diaľkové ovládanie
súčasťou, LED indikácia prechodov, riadiaca elektronika súčasťou, kapacita prechodov 30 osôb/min, životnosť 2 mil. prechodov, napájanie 12 V DC, pracovná teplota od +1 °C do +40 °C, IP
54, antikor AISI 304, rozmery 1200 x 790 x 850 mm, uzamykateľný priestor pre kontrolér a zdroj, napájací zdroj, Entry kontrolér C3-200 a čítačky E KRxxx nie sú súčasťou

2365,00

E SBT1000S
Jednokrídlová prístupová bránka, vstup/výstup, rameno z temperovaného skla, priehľadné, poloautomatický mechanizmus, sklopný emergency mód ramena, LED indikácia prechodu,
riadiaca elektronika súčasťou, kapacita prechodov 10osôb/min, čas otvorenia bránky 1sek., životnosť 2 mil. prechodov, napájanie 230VACC, pracovná teplota -10°C až +60°C, IP 54, antikor
AISI 304, rozmery 1060x1100x210mm, uzamykateľný priestor pre zabudovanie čítačiek, uzamykateľný priestor pre kontrolér a príslušenstvo, zabudovaný 24VDC a 12VDC napájací
zdroj, 230VAC istič a 2m prívodný napájací kábel, Entry kontrolér C3-200 a čítačky E KRxxx nie sú súčasťou

1749,00

T345
Prístupový turniket jednostranný, 1x vstup / 1x výstup, 3ramenný poloautomatický mechanizmus, sklopný emergency mód ramena, LED indikácia prechodov, riadiaca elektronika
súčasťou, kapacita prechodov 30 osôb/min, životnosť 2 mil. prechodov, pracovné napätie 24 V DC, pracovná teplota od -20 °C do +70 °C, IP 54, vonkajšie použitie, antikor AISI 316, 
rozmery 456 x 950 x 720 mm, uzamykateľný priestor pre zabudovanie čítačiek, kontroléra a príslušenstva, zabudovaný 24 V DC napájací zdroj, 230 V AC istič, Entry kontrolér C3-200
a čítačky E KRxxx nie sú súčasťou

2449,00

TS1200
Prístupový turniket obojstranný, 2x vstup / 2x výstup, 2x 3ramenný (ø 38 x 500 mm) poloautomatický mechanizmus, sklopný emergency mód ramena, LED indikácia prechodov,
riadiaca elektronika súčasťou, kapacita prechodov 96 osôb/min, životnosť 2 mil. prechodov, napájanie 12 V DC, pracovná teplota od -28 °C do +60 °C, IP 54, antikor AISI 304, rozmery 280 x
980 x 606 mm, uzamykateľný priestor pre zabudovanie čítačiek, uzamykateľný priestor pre kontrolér a príslušenstvo, zabudovaný 24 V DC napájací zdroj, 230 V AC istič a 2 m prívodný
napájací kábel, 2x Entry kontrolér C3-200 a čítačky E KRxxx nie sú súčasťou

2799,00

TS2000
Prístupový turniket, jednostranný, mostíkový, 1x vstup / 1x výstup, 3ramenný (ø 38 x 500 mm) poloautomatický mechanizmus, sklopný emergency mód ramena, LED indikácia
prechodov, riadiaca elektronika súčasťou, kapacita prechodov 48 osôb/min, životnosť 2 mil. prechodov, napájanie 12 V DC, pracovná teplota od -28 °C do +60 °C, IP 54, antikor AISI 304,
rozmery 320 x 980 x 1120 mm, uzamykateľný priestor pre zabudovanie čítačiek, uzamykateľný priestor pre kontrolér a príslušenstvo, zabudovaný 24 V DC napájací zdroj, 230 V AC
istič a 2 m prívodný napájací kábel, Entry kontrolér C3-200 a čítačky E KRxxx nie sú súčasťou

1899,00

TS2200
Prístupový turniket, obojstranný, mostíkový, 2x vstup / 2x výstup, 2x 3ramenný (ø 38 x 500 mm) poloautomatický mechanizmus, sklopný emergency mód ramena, LED indikácia
prechodov, riadiaca elektronika súčasťou, kapacita prechodov 96 osôb/min, životnosť 2 mil. prechodov, napájanie12 V DC, pracovná teplota od -28 °C do +60 °C, IP 54, antikor AISI 304,
rozmery 320 x 980 x 1120 mm, uzamykateľný priestor pre zabudovanie čítačiek, uzamykateľný priestor pre kontrolér a príslušenstvo, zabudovaný 24 V DC napájací zdroj, 230 V AC
istič a 2 m prívodný napájací kábel, 2x Entry kontrolér C3-200  a čítačky E KRxxx nie sú súčasťou

3419,00

FB1000
Prístupový turniket, zásuvný/krídlový, 1x vstup / 1x výstup, 2x jednotka (Master + Slave) s výsuvným skleneným krídlom, zabudované snímače pohybu, čer./zel. výstražné podsvietenie
skiel, plnoautomatický mechanizmus, emergency mód, LED a akustická indikácia prechodov, riadiaca elektronika súčasťou, kapacita prechodov 25–30 osôb/min, interval otvorenie/zatvorenia
1 sek., životnosť 2 mil. prechodov, napájanie 230 V AC, pracovná teplota od -28 °C do +60 °C, IP 43, antikor AISI 304, rozmery (pre Master/Slave) 300 x 1400 x 1008 mm, šírka prechodu
580 mm, uzamykateľný priestor pre zabudovanie čítačiek, uzamykateľný priestor pre kontrolér a príslušenstvo, Entry kontrolér C3-200  a čítačky E KRxxx nie sú súčasťou

4699,00

E FHTT-2300
Prístupový turniket celotelový, 1x vstup / 1x výstup, 3-stranný viacramenný poloautomatický mechanizmus, šírka priechodu 560 mm, pri výpadku voľne priechodný, LED indikácia
prechodov, riadiaca elektronika súčasťou, kapacita prechodov 20 osôb / min, životnosť 2 mil. prechodov, napájanie 230 V AC, pracovná teplota od -20 °C až +70 °C, IP 54, antikor AISI
304, rozmery 1350 x 2185 x 905 mm, uzamykateľný priestor pre zabudovanie čítačiek, uzamykateľný priestor pre kontrolér a príslušenstvo, Entry kontrolér C3-200 a čítačky E KRxxx nie sú
súčasťou

7595,00

E PB3010L Závora prístupová, elektromechanická, dĺžka ramena 3 m, čas otvorenia rampy 1,8 s, riadiaca elektronika súčasťou, kabinet na ľavej strane, napájanie 230 V AC, IP 54, pracovná
teplota od -20 °C do +60 °C, rozmery základne 300 x 280 x 980 mm 1599,00

E PB3010R Závora prístupová, elektromechanická, dĺžka ramena 3 m, čas otvorenia rampy 1,8 s, riadiaca elektronika súčasťou, kabinet na pravej strane, napájanie 230 V AC, IP 54,
pracovná teplota od -20 °C do +60 °C, rozmery základne 300 x 280 x 980 mm 1599,00

Park-14 Rampa prístupová elektromechanická, dĺžka ramena 3 metre, čas otvorenia rampy 1,4-1,8 sekundy, riadiaca elektronika súčasťou, integrovaný semafór, napájanie 230 V AC, IP 54,
pracovná teplota -20 °C až +60 °C, rozmery základne 350 x 350 x 1125 mm 1579,00

JK90 Kĺbová mechanika ramena pre prístupovú rampu PARK-14, mechanizmus pre nízke stropy, napr. podzemné garáže, zalomenie ramena do 90°, pri objednávke nutné uviesť výšku
stropu a dĺžku ramena 179,00

E PLOCK2 Autonómna parkovacia zábrana, automatický mechanizmus, diaľkové ovládanie 433 MHz, senzor do autozásuvky, antivandal vyhotovenie, LED indikácia, zvuková signalizácia, IP 67,
napájanie 4x D akumulátor, pracovná teplota od -10 °C do +55 °C, rozmery 460 x 460 x 75 mm, uzamykateľný kryt 360,00

Prístupové turnikety Entry
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TS 1M Oddelovacia zábrana k prístupovým turniketom, delená, ukotvenie do podlahy, antikor AISI 316, ø 40 mm, exterérové použitie, cena za meter (možnosť iného prevedenia na dopyt),
dodávka na objednávku 292,00

Reader Stand 01 Stĺpik s montážnou plochou na prístupové čítačky, antikor AISI304, 1 meter výška stĺpika, odporúčané použitie s turniketom Praktika T-01 89,00

E D3180S
Detekčný rám, obojstranne priechozia brána, 18 prekrývajúcich sa detekčných zón, optická a zvuková signalizácia, nastaviteľná citlivosť, 5,7" displej, počítadlo prechodov a alarmov,
samodiagnostika pri zapojení do siete, napájanie 230 V AC, pracovná teplota -20 °C až +50 °C, pracovná frekvencia 4–8 kHz, neškodné žiarenie, neškodí ľudskému organizmu,
tehotným ženám ani kardiostimulátorom, len pre vnútorné použitie, rozmery 2200 x 800 x 580 mm, uzamykateľný priestor s elektronikou, kábel na 230 V AC súčasťou balenia

1945,00

E D100S Detektor kovov, ručný, vhodný ako doplnenie k detektoru E D3180 ako dohľadávací prvok, zvuková, svetelná a vibračná signalizácia, nastavenie citlivosti zariadenia cez trimer, napájanie 9
V batériou (súčasť balenia), rozmery 410 x 85 x 45 mm, IP 31, vnútorné použitie, súčasťou balenia je aj kožený pásik na opasok 85,00

E K880

Dochádzkový terminál s bezdotykovou RFID čítačkou (štandard EM4100, 125 kHZ) a kódovou klávesnicou,10 000 kariet, 200 000 udalostí, 3,5" farebný grafický TFT displej,  
SK/CZ/EN jazyk, zvuková a LED signalizácia, plnohodnotné spracovanie dochádzky, 8 programovateľných tlačidiel prerušení, zabudovaná kamera pre zosnímanie zamestnanca,
komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS 485 alebo RS232. Funkcie prístupového terminálu: 1x NO/NC relé zámku, 1x NC vstupné relé dverného senzora, 1x NO výstupné relé alarmu, 1x
NO vstupné relé odchodového tlačidla, 1x kontakt pre privolanie obsluhy, 1x Wiegand 26(34)bit vstup pre pripojenie externej RFID čítačky, 1x Wiegand 26(34)bit výstup pre pripojenie
dochádzkového terminálu do Entry prístupového kontroléra, USB port pre prenos údajov a zmenu obrázka pozadia displeja, napájanie 12VDC/400mA (zdroj je súčasťou). USB port
pre prenos údajov a zmenu obrázka pozadia displeja, , rozmery 225x165x50mm, interiérové použitie. Možnosť pripojenia k terminálu cez webové prostredie pre jednoduchú
HW konfiguráciu zariadenia. Nová verzia zariadenia používa rozdielny systém prideľovania prechodov, odporúčame stiahnuť a nasledovať manuál Entry E K880
manuál úprava F-tlačidiel!

439,00

E K880 Lite PoE
Dochádzkový terminál s bezdotykovou RFID čítačkou (štandard EM4100, 125 kHZ) a kódovou klávesnicou,10 000 kariet, 200 000 udalostí, 3,5" farebný grafický TFT displej,  
SK/CZ/EN jazyk, zvuková a LED signalizácia, plnohodnotné spracovanie dochádzky, 8 programovateľných tlačidiel prerušení, zabudovaná kamera pre zosnímanie zamestnanca,
komunikácia s PC cez TCP/IP. USB port pre prenos údajov a zmenu obrázka pozadia displeja, bez funkcií prístupového terminálu, napájanie cez PoE, alebo 5 V DC (zdroj je
súčasťou), rozmery 225 x 165 x 50 mm, interiérové použitie. Možnosť pripojenia k terminálu cez webové prostredie pre jednoduchú HW konfiguráciu zariadenia

529,00

E K700

Dochádzkový terminál s biometrickým snímačom odtlačku prsta, bezdotykovou RFID čítačkou (štandard EM4100, 125 kHZ) a kódovou klávesnicou, kapacita 8000 odtlačkov, 10
000 kariet, 200 000 udalostí, 3,5" farebný grafický TFT displej, SK/CZ/EN jazyk, zvuková a LED signalizácia, plnohodnotné spracovanie dochádzky, 8 programovateľných
tlačidiel prerušení, zabudovaná kamera pre zosnímanie zamestnanca, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS 485 alebo RS232. Funkcie prístupového terminálu: 1x NO/NC relé
zámku, 1x NC vstupné relé dverného senzora, 1x NO výstupné relé alarmu, 1x NO vstupné relé odchodového tlačidla, 1x kontakt pre privolanie obsluhy, 1x Wiegand 26(34)bit vstup pre
pripojenie externej RFID čítačky, 1x Wiegand 26(34)bit výstup pre pripojenie dochádzkového terminálu do Entry prístupového kontroléra, USB port pre prenos údajov a
zmenu obrázka pozadia displeja, napájanie 12VDC/400mA (zdroj je súčasťou), zabudovaný zálohový akumulátor 2000mA, rozmery 225x165x50mm, interiérové použitie. Možnosť
pripojenia k terminálu cez webové prostredie pre jednoduchú HW konfiguráciu zariadenia

619,00

Edo2 Upgrade Upgrade na najbližšiu vyššiu verziu pre dochádzkový softvér Edo2 alebo zmenu Edo1 na Edo2,  k Entry terminálom aj ACS kontrolérom. 150,00

Edo3 25
Dochádzkový modul v.3, integračný softvér Softplus, k Entry terminálom a ACS kontrolérom, základné spracovanie dochádzky, virtuálny terminál pre PC užívateľa, nastavovanie
funkčných tlačidiel, prechody terminálom, smeny, skupiny, bilancie, exporty, licencia do 25 užívateľov. Licenciu je možné aktivovať 3x. Pred aktiváciou licencie na novom počítači je
potrebné starú licenciu vlastnoručne deaktivovať. Minimálne rozlíšenie monitoru pre EDO3 je Full HD.

150,00

Edo3 50
Dochádzkový modul v.3, integračný softvér Softplus, k Entry terminálom a ACS kontrolérom, základné spracovanie dochádzky, virtuálny terminál pre PC užívateľa, nastavovanie
funkčných tlačidiel, prechody terminálom, smeny, skupiny, bilancie, exporty, licencia do 50 užívateľov. Licenciu je možné aktivovať 3x. Pred aktiváciou licencie na novom počítači je
potrebné starú licenciu vlastnoručne deaktivovať. Minimálne rozlíšenie monitoru pre EDO3 je Full HD.

250,00

Edo3 250
Dochádzkový modul v.3, integračný softvér Softplus, k Entry terminálom a ACS kontrolérom, základné spracovanie dochádzky, virtuálny terminál pre PC užívateľa, nastavovanie
funkčných tlačidiel, prechody terminálom, smeny, skupiny, bilancie, exporty, licencia do 250 užívateľov. Licenciu je možné aktivovať 3x. Pred aktiváciou licencie na novom počítači je
potrebné starú licenciu vlastnoručne deaktivovať. Minimálne rozlíšenie monitoru pre EDO3 je Full HD.

400,00

Edo3 MAX
Dochádzkový modul v.3, integračný softvér Softplus, k Entry terminálom a ACS kontrolérom, základné spracovanie dochádzky, virtuálny terminál pre PC užívateľa, nastavovanie
funkčných tlačidiel, prechody terminálom, smeny, skupiny, bilancie, exporty, licencia do bez obmedzenia. Licenciu je možné aktivovať 3x. Pred aktiváciou licencie na novom počítači je
potrebné starú licenciu vlastnoručne deaktivovať. Minimálne rozlíšenie monitoru pre EDO3 je Full HD.

500,00

Edo3 Upgrade Upgrade na najbližšiu vyššiu verziu pre dochádzkový modul Edo3, k Entry terminálom aj ACS kontrolérom. Minimálne rozlíšenie monitoru pre EDO3 je Full HD. 150,00

Príslušenstvo pre turnikety a rampy

Detekčné rámy Entry

Dochádzkové systémy Entry

Dochádzkové terminály

Dochádzkový softvér
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Edo2 25
Dochádzkový softvér ver.2, k Entry terminálom a ACS kontrolérom, základné spracovanie dochádzky, virtuálny terminál pre PC užívateľa, nastavovanie funkčných tlačidiel, prechody
terminálom, bilancie, exporty aj do mzdových systémov Kross, Helios, Abra, Money, licencia do 25 užívateľov. Vygenerovaná licencia je neprenosná a nie je možné ju opakovane použiť
pre iný počítač. Obnovenie zakúpenej licencie je možné len v spolupráci s technickým oddelením TSS Group.

150,00

Edo2 50
Dochádzkový softvér ver.2, k Entry terminálom a ACS kontrolérom, základné spracovanie dochádzky, virtuálny terminál pre PC užívateľa, nastavovanie funkčných tlačidiel, prechody
terminálom, bilancie, exporty aj do mzdových systémov Kross, Helios, Abra, Money, licencia do 50 užívateľov. Vygenerovaná licencia je neprenosná a nie je možné ju opakovane použiť
pre iný počítač. Obnovenie zakúpenej licencie je možné len v spolupráci s technickým oddelením TSS Group.

250,00

Edo2 250
Dochádzkový softvér ver.2, k Entry terminálom a ACS kontrolérom, základné spracovanie dochádzky, virtuálny terminál pre PC užívateľa, nastavovanie funkčných tlačidiel, prechody
terminálom, bilancie, exporty aj do mzdových systémov Kross, Helios, Abra, Money, licencia do 250 užívateľov. Vygenerovaná licencia je neprenosná a nie je možné ju opakovane použiť
pre iný počítač. Obnovenie zakúpenej licencie je možné len v spolupráci s technickým oddelením TSS Group.

400,00

Edo2 MAX
Dochádzkový softvér ver.2, k Entry terminálom a ACS kontrolérom, základné spracovanie dochádzky, virtuálny terminál pre PC užívateľa, nastavovanie funkčných tlačidiel, prechody
terminálom, bilancie, exporty aj do mzdových systémov Kross, Helios, Abra, Money, licencia bez obmedzenia. Vygenerovaná licencia je neprenosná a nie je možné ju opakovane použiť pre
iný počítač. Obnovenie zakúpenej licencie je možné len v spolupráci s technickým oddelením TSS Group.

500,00

Služba EDO Služba zaradenia a inicializácia dochádzky na diaľku, zahŕňa inštaláciu serverovej časti a jedného klienta, pridanie terminálov do systému, vytvorenie pracovných smien, užívateľov a
skupín užívateľov 154,00

Support EDO Služba technickej podpory a obsluhy koncového užívateľa EDO3 na diaľku, zahŕňa kontrolu nastavení a poradenstvo obsluhe, platnosť 2 roky od dňa registrácie licencie 150,00

EdoFOOD 25plug Stravovací softvér, objednávanie jedál v grafickom prostredí, použitie technológie Entry ACS kontrolérov, identifikácia stravníkov RFID čítačkami, spoločná databáza s dochádzkovým
softvérom EDO , štatistiky a exporty obj./vydaných jedál, nadstavba pre dochádzkový softvér EDO2, licencia do 25 stravníkov 75,00

EdoFOOD 50plug Stravovací softvér, objednávanie jedál v grafickom prostredí, použitie technológie Entry ACS kontrolérov, identifikácia stravníkov RFID čítačkami, spoločná databáza s dochádzkovým
softvérom EDO, štatistiky a exporty obj./vydaných jedál, nadstavba pre dochádzkový softvér EDO2, licencia do 50 stravníkov 125,00

EdoFOOD 250plug Stravovací softvér, objednávanie jedál v grafickom prostredí, použitie technológie Entry ACS kontrolérov, identifikácia stravníkov RFID čítačkami, spoločná databáza s dochádzkovým
softvérom EDO , štatistiky a exporty obj./vydaných jedál, nadstavba pre dochádzkový softvér EDO2, licencia do 250 stravníkov 200,00

EdoFOOD 
MAXplug

Stravovací softvér, objednávanie jedál v grafickom prostredí, použitie technológie Entry ACS kontrolérov, identifikácia stravníkov RFID čítačkami, spoločná databáza s dochádzkovým
softvérom EDO , štatistiky a exporty obj./vydaných jedál, nadstavba pre dochádzkový softvér EDO2, licencia pre neobmedzený počet stravníkov 250,00

EdoFOOD 25 Stravovací softvér, objednávanie jedál v grafickom prostredí, použitie technológie Entry ACS kontrolérov, identifikácia stravníkov RFID čítačkami, spoločná databáza s dochádzkovým
softvérom EDO, štatistiky a exporty obj./vydaných jedál, licencia do 25 stravníkov 150,00

EdoFOOD 50 Stravovací softvér, objednávanie jedál v grafickom prostredí, použitie technológie Entry ACS kontrolérov, identifikácia stravníkov RFID čítačkami, spoločná databáza s dochádzkovým
softvérom EDO , štatistiky a exporty obj./vydaných jedál, licencia do 50 stravníkov 250,00

EdoFOOD 250 Stravovací softvér, objednávanie jedál v grafickom prostredí, použitie technológie Entry ACS kontrolérov, identifikácia stravníkov RFID čítačkami, spoločná databáza s dochádzkovým
softvérom EDO , štatistiky a exporty obj./vydaných jedál, licencia do 250 stravníkov 400,00

EdoFOOD MAX Stravovací softvér, objednávanie jedál v grafickom prostredí, použitie technológie Entry ACS kontrolérov, identifikácia stravníkov RFID čítačkami, spoločná databáza s dochádzkovým
softvérom EDO , štatistiky a exporty obj./vydaných jedál, licencia pre neobmedzený počet stravníkov 500,00

EdoFOOD Upgrade Upgrade na najbližšiu vyššiu verziu pre stravovací softvér EdoFOOD alebo nadstavbu EdoFOOD plug 150,00

Softvér - plugin do EDO2

Softvér - samostatná inštalácia

Stravovacie systémy Entry
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PCVS Touch 24 All In One PC s dotykovým displejom na objednávanie stravy, displej 23,8", rozlíšenie 1920 x 1080 px, antireflexná plocha, Intel Pentium Dual Core G5400T Coffee Lake, RAM 4GB
DDR4, Intel UHD Graphics 610, HDD 1TB 7200 otáčok, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth, webkamera, USB 3.1 Gen 1, HDMI, usb klávesnica a myš súčasťou balenia, Windows 10 Home 64-bit 975,00

E C3-200

IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 2 dvier obojsmerne, kapacita 30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia
s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 2x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 2x relé vstup dverného kontaktu, 2x relé vstup odchodového tlačidla, 2x relé univerzálny AUX
vstup, 2x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max. 1A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 160x106x20mm (vhodná
inšt. krabica KR380 + napájací zdroj DR-15-15), interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, možnosť centrálneho ovládania viacerých kontrolérov cez softvér Entry ZKAccess 3.5
Security System zadarmo, podpora funkcií Online monitoring, Kalendár, Priechodzia časová zóna, Anti-passback, Linkovanie Aux výstupov, Interlock, Multi card
autorizácia a pod, cez softvér EDO2 možné využiť pre spracovanie dochádzky

205,00

RF ID KEY RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (EM 4100, 125kHz), plast, modrá 1,50

E CR20E Stolová USB čítačka RFID kariet a príveskov (EM, 125kHz), určená pre administrátorské pridávanie RFID užívateľov do prístupových a dochádzkových systémov, zvuková a LED
indikácia, napájanie cez USB, 1,5m pripojovací kábel súčasťou 59,00

E UR10 Stolová USB čítačka UHF kariet a príveskov (UHF 868MHz), určená pre administrátorské pridávanie RFID užívateľov do prístupových systémov, zvuková a LED indikácia, napájanie cez
USB, pripojovací kábel súčasťou, konfigurácia cez softvér 280,00

K1-2 Odchodové tlačidlo k prístupovým systémom, bezdotykové, infračervený senzor, prevedenie hliník, 1x NO tlačidlový kontakt, LED indikácia, rozmery 115x70X29mm, montáž pod omietku 47,00

3.0C-H4VI-RO1-
IR

Avigilon video dverná jednotka, vyhotovenie antivandal, 1 tlačidlo, 3 Mpx kamera, IR prísvit, obojsmerná Full Duplex komunikácia, volanie priamo do ACC, napájanie PoE 802.3af, IK
10, rozmery 227,0 x 120,0 x 99,6 mm 1116,00

H4VI-MT-SURF1 Nadomietková krabica so strieškou pre H4 video dvernú jednotku Avigilon 219,00

H4VI-AC-RELY1 Bezpečnostné relé pre H4 video dvernú jednotku Avigilon 121,00

9151201 Analog Force dverná jednotka s jedným tlačidlom, bez kamery, s menovkou, prevedenie antivandal,  analóg komunikácia na PBX, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku 
max. 30 V / 1 A AC/DC, 12 V DC / 2 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na omietku, rozmery 217 x 109 x 83 mm 327,00

9152201 Analog Safety dverná jednotka s jedným tlačidlom, bez kamery, s menovkou, prevedenie antivandal, analóg komunikácia na PBX, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie
zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, 12 V DC / 2 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na omietku, rozmery 217 x 109 x 83 mm 320,00

Dverné jednotky Force

Dverné jednotky Safety

Video a audio vrátniky

Avigilon

Príslušenstvo

Analógové riešenie

Príslušenstvo
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9153201 Analog Uni dverná audio jednotka, jedno tlačidlo, prevedenie antikor, napojenie priamo na analógovú ústredňu , IP 54, 1x výstup NO/NC pre ovládanie zámku, max. 30 V /1 A AC/DC,
montáž pod omietku, rozmery 194 x 116 x 39 mm 169,00

9153202 Analog Uni dverná audio jednotka, dve tlačidlá, prevedenie antikor, napojenie priamo na analógovú ústredňu , IP 54, 1x výstup NO/NC pre ovládanie zámku, max. 30 V / 1 A AC/DC,
montáž pod omietku, rozmery 194 x 116 x 39 mm 176,00

9135110 Analog Vario dverná jednotka s jedným tlačidlom, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, bez kamery, predpríprava pre RFID čítačku, signalizačný protokol SIP, napojenie priamo na
analógovú ústredňu, IP 53, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, montáž na povrch, rozmery 210 x 100 x 29 mm 216,00

9135130 Analog Vario dverná jednotka s troma tlačidlami, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, bez kamery, predpríprava pre RFID čítačku, signalizačný protokol SIP, napojenie priamo na
analógovú ústredňu, IP 53, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, montáž na povrch, rozmery 210 x 100 x 29 mm 216,00

9135160 Analog Vario dverná jednotka so šesti tlačidlami, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, bez kamery, predpríprava pre RFID čítačku, signalizačný protokol SIP, napojenie priamo na
analógovú ústredňu, IP 53, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, montáž na povrch, rozmery 210 x 100 x 29 mm 244,00

9135331E IP Vario strieška pre 1 modul, niklovaná ocel, montáž na povrch, rozmery 217 x 103 x 60 mm 57,00

9135332E IP Vario strieška pre 2 moduly, niklovaná ocel, montáž na povrch, rozmery 217 x 203 x 60 mm 67,00

9135351E IP Vario inštalačná krabica pre 1 modul, niklovaná ocel, montáž pod omietku, rozmery 240 x 129 x 50 mm 63,00

9135352E IP Vario inštalačná krabica pre 2 moduly, niklovaná ocel, montáž pod omietku, rozmery 240 x 229 x 50 mm 81,00

9135361E IP Vario inštalačná krabica so strieškou pre 1 modul, niklovaná ocel, montáž pod omietku, rozmery 240 x 129 x 92 (zapustenie pod omietku 50 mm) 107,00

9135362E IP Vario inštalačná krabica so strieškou pre 2 moduly, niklovaná ocel, montáž pod omietku, rozmery 240 x 229 x 90 (zapustenie pod omietku 50 mm) 126,00

9135181E IP Vario rozširujúce tablo, 8 tlačidiel, s menovkami, vyhotovenie niklovaná ocel, montáž na omietku, napájanie zo zbernice, rozmery 210 x 100 x 29 mm 147,00

9135182E IP Vario rozširujúce tablo, 16 tlačidiel, s menovkami, vyhotovenie niklovaná ocel, montáž na omietku, napájanie zo zbernice, rozmery 210 x 100 x 29 mm 163,00

9135310E IP Vario rozširujúce tablo, infopanel, podsvietenie, rozmery 210 x 100 x 29 mm 136,00

9155301CS
IP Solo dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, farebná HD kamera, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, IR
LED prisvetlenie snímaného priestoru, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 54, IK 08, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af
alebo 12 V DC / 2 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na omietku, inštalačný rámik súčasťou balenia, rozmery 107 x 130 x 28 mm

876,00

9155301CF
IP Solo dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, farebná HD kamera, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, IR
LED prisvetlenie snímaného priestoru, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 54, IK 08, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af
alebo 12 V DC / 2 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž pod omietku, inštalačný rámik súčasťou balenia, zápustná krabica nie je súčasťou balenia, rozmery 107 x 130 x 28
mm

897,00

IP riešenie

Dverné jednotky Solo

Dverné jednotky Uni

Dverné jednotky Vario

Príslušenstvo
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9159014EU 2Wire prevodník UTP na 2 žily / coax, možnosť prevodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximálna vzdialenosť pre prenos s PoE na dvoch žilách 220 m, rozmery 40 x 40 x 75
mm, sada obsahuje 2 prevodníky, napájací zdroj 280,00

9155017 Inštalačná krabica IP Solo pre montáž pod omietku, rozmery 130 x 153 x 45 mm 24,00

9155068 Montážna podložka IP Solo, ulahčenie montáže na nerovné povrchy a sklo, rozmery 107 x 130 mm 56,00

9156111CB
IP Base dverná kamerová jednotka, možnosť výberu 1 alebo 2 tlačidlá s menovkou, prevedenie hliník a plast, farebná širokouhlá HD kamera, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez
webové rozhranie, IR LED prisvetlenie snímaného priestoru, bez možnosti rozšírenia funkcii jednotky licenciami, IP 65, IK 07, 1x výstup 12 V DC / 400 mA NO/NC pre ovládanie zámku, max.
30 V /1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 2 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na omietku, rozmery 229 x 109 x 31 mm

607,00

9159014EU 2Wire prevodník UTP na 2 žily / coax, možnosť prevodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximálna vzdialenosť pre prenos s PoE na dvoch žilách 220 m, rozmery 40 x 40 x 75
mm, sada obsahuje 2 prevodníky, napájací zdroj 280,00

9156030 IP Base modul RFID, 125 kHz, podpora štandardov EM4100, EM4102, HID prox, montáž do jednotky 83,00

9156031 IP Base modul RFID, 13,56 MHz, čítanie UID, podpora štandardov Mifare ISO 14443A, ISO 14443B, JIS X 6319, montáž do jednotky 151,00

9156020 Montážna podložka IP Base, ulahčenie montáže na nerovné povrchy a sklo, rozmery 229 x 109 mm 56,00

9151101W
IP Force dverná jednotka s jedným tlačidlom, bez kamery, s menovkou, prevedenie antivandal, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, možnosť rozšírenia funkcií
jednotky licenciami, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V /1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 2 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na
omietku, rozmery 217 x 109 x 83 mm

750,00

9151101CHW
IP Force dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, s menovkou, prevedenie antivandal, farebná HD kamera, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie,
možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 2 A (zdroj nie je
súčasťou balenia), montáž na omietku, rozmery 217 x 109 x 83 mm

1064,00

9151104W
IP Force dverná kamerová jednotka so štyrmi tlačidlami, s menovkou, prevedenie antivandal, farebná HD kamera, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie,
možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 2 A (zdroj nie je
súčasťou balenia), montáž na omietku, rozmery 217 x 109 x 83 mm

791,00

9151102CHRW
IP Force dverná kamerová jednotka s dvoma tlačidlami, s menovkou, prevedenie antivandal, farebná HD kamera, príprava pre RFID čítačku, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez
webové rozhranie, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V /1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 2 A
(zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na omietku, rozmery 217 x 109 x 83 mm

1073,00

9159014EU 2Wire prevodník UTP na 2 žily / coax, možnosť prevodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximálna vzdialenosť pre prenos s PoE na dvoch žilách 220 m, rozmery 40 x 40 x 75
mm, sada obsahuje 2 prevodníky, napájací zdroj 280,00

9151001 Inštalačná krabica IP Force pre montáž pod omietku, rozmery 223 x 132 x 83 mm 89,00

9151002 Inštalačná krabica IP Force pre montáž do sadrokartónu, rozmery 223 x 132 x 83 mm 73,00

9151017 IP Force modul RFID, 13,56 MHz, čítanie UID, podpora štandardov MIFARE ISO 14443A, ISO 14443B, JIS X 6319, rozšírenie NFC licenciou, montáž do jednotky 230,00

Dverné jednotky Force
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9152101W
IP Safety dverná jednotka s jedným tlačidlom, bez kamery, prevedenie antivandal, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, možnosť rozšírenia funkcií jednotky
licenciami, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 2 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na omietku, 
rozmery 217 x 109 x 83 mm

743,00

9152101MW
IP Safety dverná jednotka s červeným núdzovým tlačidlom, bez kamery, prevedenie antivandal, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, možnosť rozšírenia funkcií
jednotky licenciami, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 2 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na
omietku, rozmery 217 x 109 x 83 mm

773,00

9159014EU 2Wire prevodník UTP na 2 žily / coax, možnosť prevodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximálna vzdialenosť pre prenos s PoE na dvoch žilách 220 m, rozmery 40 x 40 x 75
mm, sada obsahuje 2 prevodníky, napájací zdroj 280,00

9151001 Inštalačná krabica IP Force pre montáž pod omietku, rozmery 223 x 132 x 83 mm 89,00

9151002 Inštalačná krabica IP Force pre montáž do sadrokartónu, rozmery 223 x 132 x 83 mm 73,00

9152000 Krycí rámik IP Safety pri inštalácii do steny alebo sadrokartónu, rozmery 244 x 136 x 12 mm 30,00

9153101
IP Uni dverná audio jednotka, jedno tlačidlo, prevedenie antikor, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, bez možnosti rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 54, 1x
výstup 12 V DC / 400 mA NO/NC pre ovládanie zámku, max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 1 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž pod omietku, IK 10, 
rozmery 194 x 116 x 39 mm

319,00

9153102
IP Uni dverná audio jednotka, dve tlačidlá, prevedenie antikor, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, bez možnosti rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 54, IK 10,
1x výstup 12 V DC / 400 mA NO/NC pre ovládanie zámku, max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 1 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž pod omietku, 
rozmery 194 x 116 x 39 mm

331,00

9159014EU 2Wire prevodník UTP na 2 žily / coax, možnosť prevodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximálna vzdialenosť pre prenos s PoE na dvoch žilách 220 m, rozmery 40 x 40 x 75
mm, sada obsahuje 2 prevodníky, napájací zdroj 280,00

9153003 Inštalačná krabica IP UNI pre montáž na omietku, rozmery 223 x 132 x 83 mm 73,00

9155101C
IP Verso modulárna dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, farebná HD kamera, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové
rozhranie, IR LED prisvetlenie snímaného priestoru, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 54, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE
802.3af alebo 12 V DC / 2 A (zdroj nie je súčasťou balenia), potrebný rám pre 2 moduly, inštalačný rámik nie je súčasťou balenia

821,00

9155101
IP Verso modulárna dverná jednotka s jedným tlačidlom, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, bez kamery, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, IR LED
prisvetlenie snímaného priestoru, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 54, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC
/ 2 A (zdroj nie je súčasťou balenia), potrebný rám pre 2 moduly, inštalačný rámik nie je súčasťou balenia

436,00

9155036 IP Verso dotykový displej, 4" farebný displej, telefónny zoznam, kapacita 1999 kontaktov, možnosť vyhľadávania, prístupová dotyková klávesnica, možnosť premennej klávesnice,
zobrazovanie obrázkov v stand-by, odolnosť proti mechanickému poškodeniu, IP 54, konfigurácia cez web rozhranie komunikačnej jednotky 686,00

9155045 IP Verso biometrický modul, snímanie odtlačku prsta, SILK ID technológia, odolnosť proti mech. poškodeniu, akustická a svetelná signalizácia, nahrávanie odtlačkov do zariadenia
iba cez stolovú čítačku, IP 54, konfigurácia cez web rozhranie komunikačnej jednotky 483,00

9155046 IP Verso bluetooth modul, bezkontaktné otváranie dverí cez bluetooth mobilného zariadenia, odolnosť proti mech. poškodeniu, akustická a svetelná signalizácia, IP 54, konfigurácia cez
web rozhranie komunikačnej jednotky 263,00

Príslušenstvo
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9155047 IP Verso modul dotykovej klávesnice, dotyková plocha, automatická kalibrácia, nastaviteľná intenzita podsvietenia, prístupový kód na otvorenie dverí, číselná voľba pre volanie, IP 54,
pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, napájanie zo zbernice 180,00

9155035 IP Verso modul tlačidiel, 5 mechanických tlačidiel, menovka, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, napájanie zo zbernice 91,00

9155031 IP Verso modul klávesnice, vyhotovenie niklovaná ocel, mechanické tlačidlá, prístupový kód na otvorenie dverí, číselná voľba pre volanie, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C,
napájanie zo zbernice 217,00

9155030 IP Verso infopanel, nastaviteľné podsvietenie, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, napájanie zo zbernice 81,00

9155032 IP Verso RFID 125 kHz modul, podpora štandardov EM-4100, EM-4102, HID proximity, bezkontaktné otváranie dverí RFID kartami a klúčenkami, odolnosť proti mech. poškodeniu,
akustická a svetelná signalizácia, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurácia cez web rozhranie komunikačnej jednotky, napájanie zo zbernice 117,00

9155040
IP Verso RFID 13,56 MHz modul, podpora štandardov MIFARE Classic, Desfire EV1, HID iClass, ISO 14443A-B, ISO 18092, príprava pre NFC, bezkontaktné otváranie dverí RFID kartami a
klúčenkami, odolnosť proti mech. poškodeniu, akustická a svetelná signalizácia, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurácia cez web rozhranie komunikačnej jednotky,
napájanie zo zbernice

184,00

9155081
IP Verso modul dotykovej klávesnice a kombinovanej RFID 125 kHz, 13,56 MHz a NFC, dotyková plocha, automatická kalibrácia, nastaviteľná intenzita podsvietenia, prístupový
kód na otvorenie dverí, podpora štandardov 125 kHz EM4100, EM4102, Prox, a 13,56 MHz MIFARE Classic, Desfire EV1, HID iClass, ISO14443A-B, ISO18092, bezkontaktné otváranie dverí
RFID kartami a klúčenkami, čítanie iba UID karty, číselná voľba pre volanie, IP 54, pracovná teplota od -20 °C až do +55 °C, napájanie zo zbernice

373,00

9155082
IP Verso kombinácia RFID 125 kHz, 13,56 MHz, NFC a Bluetooth, nastaviteľná intenzita podsvietenia, podpora štandardov 125 kHz EM4100, EM4102, Prox, a 13,56 MHz MIFARE
Classic, Desfire EV1, HID iClass, ISO14443A-B, ISO18092, bezkontaktné otváranie dverí RFID kartami a klúčenkami, alebo cez Bluetooth z mobilnej app, čítanie iba UID karty, IP 54,
pracovná teplota od -20 °C až do +55 °C, napájanie zo zbernice

448,00

9155083
IP Verso modul dotykovej klávesnice a kombinovanej RFID 125 kHz, 13,56 MHz a NFC, dotyková plocha, automatická kalibrácia, nastaviteľná intenzita podsvietenia, prístupový
kód na otvorenie dverí, podpora štandardov 125 kHz EM4100, EM4102, Prox, a 13,56 MHz MIFARE Classic, Desfire EV1, HID iClass, ISO14443A-B, ISO18092, bezkontaktné otváranie dverí
RFID kartami a klúčenkami, čítanie UID a PACSID karty, číselná voľba pre volanie, IP 54, pracovná teplota od -20 °C až do +55 °C, napájanie zo zbernice

429,00

9155084
IP Verso kombinácia RFID 125 kHz, 13,56 MHz, NFC a Bluetooth, nastaviteľná intenzita podsvietenia, podpora štandardov 125 kHz EM4100, EM4102, Prox, a 13,56 MHz MIFARE
Classic, Desfire EV1, HID iClass, ISO14443A-B, ISO18092, bezkontaktné otváranie dverí RFID kartami a klúčenkami, alebo cez Bluetooth z mobilnej app, čítanie UID a PACSID karty, IP
54, pracovná teplota od -20 °C až do +55 °C, napájanie zo zbernice

504,00

9155039 IP Verso zaslepovací modul, vyhotovenie čierny plast 15,00

91378100E Externý PoE injektor, napájanie pre 1 vrátnik, 1 port 15,4 W AC/DC, s napájacím káblom 53,00

9159010 Bezpečnostné relé na otváranie zámku, použitie s jednotkami Verso, Force, Safety a UNI, spárovanie s dvernou jednotkou, montáž na dve žily medzi dvernou jednotkou a zámkom 97,00

9159014EU 2Wire prevodník UTP na 2 žily / coax, možnosť prevodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximálna vzdialenosť pre prenos s PoE na dvoch žilách 220 m, rozmery 40 x 40 x 75
mm, sada obsahuje 2 prevodníky, napájací zdroj 280,00

9155021 IP Verso rám pre inštaláciu na povrch, 1 modul, pre inštaláciu rozširovacích modulov, rozmery 107 x 130 x 28 mm 49,00

9155022 IP Verso rám pre inštaláciu na povrch, 2 moduly, pre inštaláciu rozširovacích modulov, balenie obsahuje jeden zaslepovací modul 9155039, rozmery 107 x 234 x 28 mm 57,00

Príslušenstvo
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9155023 IP Verso rám pre inštaláciu na povrch, 3 moduly, pre inštaláciu rozširovacích modulov, rozmery 107 x 339 x 28 mm 67,00

9137423E IP Verso stolová čítačka odtlačkov prstov, nahrávanie odtlačkov prstov, USB rozhranie 219,00

9155011 IP Verso rám pre zápustnú montáž, 1 modul, pre inštaláciu rozširovacích modulov, rozmery 130 x 153 x 5 mm 71,00

9155014 Inštalačná krabica IP Verso pre montáž pod omietku, 1 modul, rozmery 108 x 131 x 45 mm 24,00

9155012 IP Verso rám pre zápustnú montáž, 2 moduly, pre inštaláciu rozširovacích modulov, balenie obsahuje jeden zaslepovací modul 9155039, rozmery 130 x 257 x 5 mm 81,00

9155015 Inštalačná krabica IP Verso pre montáž pod omietku, 2 moduly, rozmery 108 x 238 x 45 mm 31,00

9155013 IP Verso rám pre zápustnú montáž, 3 moduly, pre inštaláciu rozširovacích modulov, rozmery 130 x 361 x 5 mm 89,00

9155016 Inštalačná krabica IP Verso pre montáž pod omietku, 3 moduly, rozmery 108 x 343 x 45 mm 34,00

9155061 IP Verso montážna podložka pre 1 modul, ulahčenie montáže na nerovné povrchy a sklo, rozmery 107 x 130 mm 53,00

9155062 IP Verso montážna podložka pre 2 moduly, ulahčenie montáže na nerovné povrchy a sklo, rozmery 107 x 234 mm 61,00

9155063 IP Verso montážna podložka pre 3 moduly, ulahčenie montáže na nerovné povrchy a sklo, rozmery 107 x 340 mm 71,00

9155064 IP Verso montážna podložka pre 4 moduly, ulahčenie montáže na nerovné povrchy a sklo, rozmery 214 x 234 mm 90,00

9155065 IP Verso montážna podložka pre 6 modulov (3 x 2), ulahčenie montáže na nerovné povrchy a sklo, rozmery 321 x 234 mm 116,00

9155066 IP Verso montážna podložka pre 6 modulov (2 x 3), ulahčenie montáže na nerovné povrchy a sklo, rozmery 214 x 340 mm 107,00

9155034 IP Verso I/O modul, 2x vstup, 2x NO/NC výstup, konfigurácia cez webové rozhranie komunikátora, inštalácia pod moduly jednotky 43,00

9155067 IP Verso montážna podložka pre 9 modulov (3 x 3), ulahčenie montáže na nerovné povrchy a sklo, rozmery 321 x 340 mm 126,00

9155051 IP Verso záslepka pre nevyužité tlačítko, 1 tlačítko, vyhotovenie niklovaná ocel 14,00
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9137111U
IP Vario dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, bez kamery, predpríprava pre RFID čítačku, TCP/IP komunikácia, signalizačný
protokol SIP, nastavovanie cez webové rozhranie, IR LED prisvetlenie snímaného priestoru, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 53, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max.
30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 1 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na povrch, rozmery 210 x 100 x 29 mm

443,00

9137131U
IP Vario dverná kamerová jednotka s troma tlačidlami, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, bez kamery, predpríprava pre RFID čítačku, TCP/IP komunikácia, signalizačný
protokol SIP, nastavovanie cez webové rozhranie, IR LED prisvetlenie snímaného priestoru, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 53, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max.
30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 1 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na povrch, rozmery 210 x 100 x 29 mm

453,00

9137161U
IP Vario dverná kamerová jednotka so šiestimi tlačidlami, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, bez kamery, predpríprava pre RFID čítačku, TCP/IP komunikácia, signalizačný
protokol SIP, nastavovanie cez webové rozhranie, IR LED prisvetlenie snímaného priestoru, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 53, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max.
30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 1 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na povrch, rozmery 210 x 100 x 29 mm

467,00

9137111KU
IP Vario dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom a klávesnicou, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, bez kamery, klávesnica pre zadanie telefónneho čísla, možnosť
zadania prístupového kódu užívateľa pre otvorenie dverí, TCP/IP komunikácia, signalizačný protokol SIP, nastavovanie cez webové rozhranie, IR LED prisvetlenie snímaného priestoru,
možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 53, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 1 A (zdroj nie je súčasťou
balenia), montáž na povrch, rozmery 210 x 100 x 29 mm

509,00

9137111CKU
IP Vario dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom a klávesnicou, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, verzia s kamerou, klávesnica pre zadanie telefónneho čísla,
možnosť zadania prístupového kódu užívateľa pre otvorenie dverí, TCP/IP komunikácia, signalizačný protokol SIP, nastavovanie cez webové rozhranie, IR LED prisvetlenie snímaného
priestoru, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 53, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 1 A (zdroj nie je
súčasťou balenia), montáž na povrch, rozmery 210 x 100 x 29 mm

880,00

9135181E IP Vario rozširujúce tablo, 8 tlačidiel, s menovkami, vyhotovenie niklovaná ocel, montáž na omietku, napájanie zo zbernice, rozmery 210 x 100 x 29 mm 147,00

9135182E IP Vario rozširujúce tablo, 16 tlačidiel, s menovkami, vyhotovenie niklovaná ocel, montáž na omietku, napájanie zo zbernice, rozmery 210 x 100 x 29 mm 163,00

9135310E IP Vario rozširujúce tablo, infopanel, podsvietenie, rozmery 210 x 100 x 29 mm 136,00

9137160KDU
IP Vario dverná kamerová jednotka so šiestimi tlačidlami, klávesnicou a displejom, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, bez kamery, klávesnica pre zadanie telefónneho
čísla, možnosť zadania prístupového kódu užívateľa pre otvorenie dverí, TCP/IP komunikácia, signalizačný protokol SIP, nastavovanie cez webové rozhranie, IR LED prisvetlenie snímaného
priestoru, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 53, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 1 A (zdroj nie je
súčasťou balenia), montáž na povrch, rozmery 210 x 100 x 29 mm

960,00

9137160CKDU
IP Vario dverná kamerová jednotka so šiestimi tlačidlami, klávesnicou a displejom, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, verzia s kamerou, klávesnica pre zadanie
telefónneho čísla, možnosť zadania prístupového kódu užívateľa pre otvorenie dverí, TCP/IP komunikácia, signalizačný protokol SIP, nastavovanie cez webové rozhranie, IR LED prisvetlenie
snímaného priestoru, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 53, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 1 A (zdroj
nie je súčasťou balenia), montáž na povrch, rozmery 210 x 100 x 29 mm

1201,00

9137111CU
IP Vario dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, s menovkou, prevedenie niklovaná ocel, verzia s kamerou, predpríprava pre RFID čítačku, TCP/IP komunikácia, signalizačný
protokol SIP, nastavovanie cez webové rozhranie, IR LED prisvetlenie snímaného priestoru, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciami, IP 53, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku max.
30 V / 1 A AC/DC, napájanie PoE 802.3af alebo 12 V DC / 1 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na povrch, rozmery 210 x 100 x 29 mm

800,00

9159014EU 2Wire prevodník UTP na 2 žily / coax, možnosť prevodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximálna vzdialenosť pre prenos s PoE na dvoch žilách 220 m, rozmery 40 x 40 x 75
mm, sada obsahuje 2 prevodníky, napájací zdroj 280,00

9135331E IP Vario strieška pre 1 modul, niklovaná ocel, montáž na povrch, rozmery 217 x 103 x 60 mm 57,00

9135332E IP Vario strieška pre 2 moduly, niklovaná ocel, montáž na povrch, rozmery 217 x 203 x 60 mm 67,00

9135351E IP Vario inštalačná krabica pre 1 modul, niklovaná ocel, montáž pod omietku, rozmery 240 x 129 x 50 mm 63,00

9135352E IP Vario inštalačná krabica pre 2 moduly, niklovaná ocel, montáž pod omietku, rozmery 240 x 229 x 50 mm 81,00

Dverné jednotky Vario

Príslušenstvo
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9135361E IP Vario inštalačná krabica so strieškou pre 1 modul, niklovaná ocel, montáž pod omietku, rozmery 240 x 129 x 92 (zapustenie pod omietku 50 mm) 107,00

9135362E IP Vario inštalačná krabica so strieškou pre 2 moduly, niklovaná ocel, montáž pod omietku, rozmery 240 x 229 x 90 (zapustenie pod omietku 50 mm) 126,00

91378365
IP Indoor Touch handsfree videomonitor, prevedenie čierny plast, 7" farebný dotykový LCD displej s rozlíšením 1024 x 600, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, protokol SIP
2.0, grafické menu, dotykové tlačidlá, operačný systém Android 4.2.2, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciou, interkom v rámci viacerých monitorov, podpora prenosu video
hovoru/push notifikácie na Android a iOS smartfony cez internet (mobilná 2N aplikácia), slot microSD (do 16 GB), 1x RJ-45 konektor pre pripojenie do siete, ovládanie zámku,
prizvonenie od dverí, napájanie PoE 802.3af, externým zdrojom 12 V DC / 1 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na povrch, rozmery 235 x 165 x 40 mm, interiérové použitie

600,00

91378365WH
IP Indoor Touch handsfree videomonitor, prevedenie biely plast, 7" farebný dotykový LCD displej s rozlíšením 1024 x 600, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, protokol SIP 2.0,
grafické menu, dotykové tlačidlá, operačný systém Android 4.2.2, možnosť rozšírenia funkcií jednotky licenciou, interkom v rámci viacerých monitorov, podpora prenosu video
hovoru/push notifikácie na Android a iOS smartfony cez internet (mobilná 2N aplikácia), slot microSD (do 16 GB), 1x RJ-45 konektor pre pripojenie do siete, ovládanie zámku,
prizvonenie od dverí, napájanie PoE 802.3af, externým zdrojom 12 V DC / 1 A (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na povrch, rozmery 235 x 165 x 40 mm, interiérové použitie

600,00

91378390 IP Indoor Touch licencia pre aplikácie tretích strán, umožnuje inštaláciu ľubovolných Android aplikácií na zariadenie, licencia pre jedno zariadenie 57,00

91378380 Externý zdroj 12 V DC / 2 A, inštalácia pod omietku, zapustenie do inštalačnej krabice, ochrana proti skratu, preťaženiu, IP 67, napájanie monitora Indoor Touch v prípade absencie PoE
902.3af 89,00

91378401
IP Indoor Talk handsfree audio jednotka, prevedenie čierny plast, TCP/IP protokol SIP 2.0, dotykové tlačidlá, podpora prenosu video hovoru/push notifikácie na Android a iOS
smartfony cez internet (mobilná 2N aplikácia), 1x RJ-45 konektor pre pripojenie do siete, ovládanie zámku, prizvonenie od dverí, napájanie PoE 802.3af, externým zdrojom 12 V DC / 2 A
(zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na povrch, rozmery 185,0 x 128,0 x 48,2 mm, interiérové použitie, inštalácia nutná na 91378800

247,00

91378401WH
IP Indoor Talk handsfree audio jednotka, prevedenie biely plast, TCP/IP protokol SIP 2.0, dotykové tlačidlá, podpora prenosu video hovoru/push notifikácie na Android a iOS
smartfony cez internet (mobilná 2N aplikácia), 1x RJ-45 konektor pre pripojenie do siete, ovládanie zámku, prizvonenie od dverí, napájanie PoE 802.3af, externým zdrojom 12 V DC / 2 A
(zdroj nie je súčasťou balenia), montáž na povrch, rozmery 185,0 x 128,0 x 48,2 mm, interiérové použitie, inštalácia nutná na 91378800

247,00

91378800 IP Indoor Talk montážna krabica, mechanizmus finálneho umiestnenia, nutná k inštalácii monitorov Indoor Talk 25,00

91378362 IP stolový telefón Grandstream GXV3370, 7" dotykový LCD displej, rozlíšenie 1024 x 600 px, podpora 16 SIP liniek, vstavaná kamera pre interkom hovory, platforma Android, Bluetooth
4.0, Wifi 802.11a/b/g/n, 2x Ethernet port s podporou PoE 802.3af, protokol SIP, 2x USB, SD slot, mini HDMI výstup, vnútorné použitie 357,00

91378357 IP stolový telefón Grandstream GXV3240, 4,3" dotykový LCD displej, podpora 6 SIP liniek, vstavaná kamera 1 Mpx pre interkom hovory, platforma Android, Bluetooth 4.0, Wi-Fi
802.11b/g/n, 2x Ethernet port s podporou PoE 802.3af, protokol SIP, 1x USB, SD slot, mini HDMI výstup, vnútorné použitie, rozmery 196 x 206 x 85 mm 260,00

91378360 IP stolový telefón Yealink SIP-T58A, 7" dotykový LCD displej, rozlíšenie 1024 x 600, podpora 16 SIP liniek, platforma Android 5.1.1, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, 2x Ethernet port s
podporou PoE 802.3af, protokol SIP, 2x USB, SD slot, mini HDMI výstup, vnútorné použitie, rozmery 260 x 220 x 42 mm 370,00

1014176 IP stolový telefón Starpoint IP T19 PoE, 2,3" čiernobiely LCD displej, rozlíšenie 132 x 64 pix, podpora 1 SIP linky, 2x Ethernet port s podporou PoE 802.3af, protokol SIP, vnútorné
použitie 47,00

1014179 IP stolový telefón Starpoint IP T21 PoE, 2,3" čiernobiely LCD displej, rozlíšenie 132 x 64 pix, podpora 2 SIP liniek, možnosť Hands-free, 2x Ethernet port s podporou PoE 802.3af,
protokol SIP, vnútorné použitie 66,00

1014148 IP telefón Yealink W52P IP DECT, prevedenie bezdrátová rúčka, 1,8" TFT displej, vysielač pre 5 zariadení súčasťou balenia, dosah v interiéri do 50 m, exteriér do 300 m, napájacie
adaptéry súčasťou, protokol SIP, jack 2,5 mm pre slúchadlá, vnútorné použitie, rozmery telefónu 144 x 50 x 24 mm, rozmery základne 153 x 108 x 45 mm 124,00

1014182 IP telefón Yealink W52H IP DECT, prevedenie bezdrátová rúčka, 1,8" TFT displej, pripojiteľný k setu 1014148, napájací adaptér súčasťou, protokol SIP, jack 2,5 mm pre slúchadlá,
vnútorné použitie, rozmery telefónu 144 x 50 x 24 mm, rozmery základne 153 x 108 x 45 mm 93,00

Vnútorné jednotky IP

Indoor Touch

Indoor Talk

IP Phones
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9137908 Licencia Enhanced Security, povoľuje dvernej jednotke použitie tichých alarmov, omedzenie neúspešných pokusov o prístup, podpora SRTP, podpora SIPS(TLS), podpora 802.1x, pre
jedno zariadenie 79,00

9137909 Licencia Gold, obsahuje všetky prvky licencií Audio, Video, Integration, Security, pre jedno zariadenie 201,00

9137915 Licencia NFC, povoľuje dvernej jednotke využitie protokolu NFC na rozširujúcich RFID moduloch, pre jedno zariadneie 19,00

9137902 Licencia G729, povoľuje dvernej jednotke kodek G729, pre jedno zariadenie 29,00

9137910 Licencia Informacast, povoľuje dvernej jednotke použitie protokolu SingleWire InformaCast, pre jedno zariadenie 53,00

VTH1510CH

IP Dahua handsfree videomonitor, prevedenie čierny plast, 7" farebný dotykový LCD displej s rozlíšením 800x480, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, grafické menu, dotykové
tlačidlá, možnosť automatického záznamu obrázkov po zazvonení alebo videa pri zanechaní odkazu po vložení micro SD karty (nie je súčasťou balenia) , interkom v
rámci viacerých monitorov v byte (max. 6 monitorov), pripojiteľnosť až 20 dverných jednotiek a 8 ks externých CCTV Dahua IP kamier, podpora prenosu video hovoru /
push notifikácie na Android a iOS smartfony cez internet (aplikácie gDMSS Plus alebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor pre pripojenie do siete, 6x NO kontakt pre pripojenie
alarmových vstupov - funkcia EZS ústredne, 1x NO alarmový výstup, ovládanie 1 zámku, prizvonenie od dverí, napájanie externým zdrojom 12 V DC / 600 mA (zdroj nie je súčasťou
balenia), alebo Dahua PoE switchom (pre napájanie nie je možné použiť štandardný typ PoE switchu) , montáž na povrch, rozmery 200 x 136 x 22 mm, interiérové použitie

169,00

VTH1550CH

IP Dahua handsfree videomonitor, prevedenie biely plast, 7" farebný dotykový LCD displej s rozlíšením 800 x 480, H.264 kompresia,TCP/IP komunikácia, grafické menu, dotykové
tlačidlá, možnosť automatického záznamu obrázkov po zazvonení alebo videa pri zanechaní odkazu po vložení micro SD karty (nie je súčasťou balenia), interkom v rámci
viacerých monitorov v byte (max. 6 monitorov), pripojiteľnosť až 20 dverných jednotiek a 8 ks externých CCTV Dahua IP kamier, podpora prenosu videohovoru / Push
notifikácie na Android a iOS smartfony cez internet (aplikácie gDMSS Plus alebo iDMSS Plus), 1x RJ-45 konektor pre pripojenie do siete, 6x NO kontakt pre pripojenie alarmových
vstupov - funkcia EZS ústredne, 1x NO alarmový výstup, ovládanie 1 zámku, prizvonenie od dverí, napájanie externým zdrojom 12 V DC / 600 mA (zdroj nie je súčasťou balenia), alebo
Dahua PoE switchom (pre napájanie nie je možné použiť štandardný typ PoE switchu), montáž na povrch, rozmery 200 x 136 x 21 mm, interiérové použitie

223,00

DAHUA VTO6100C

IP Dahua dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, bez menovky, prevedenie biely plast, 1,3 Mpx farebná kamera, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez
webové rozhranie, LED prisvetlenie snímaného priestoru, zabudovaná RFID prístupová čítačka (Mifare standard) kapacita 1000 kariet, funkcia zanechania odkazu užívateľovi, IP
43, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku (diaľkovo aplikáciami gDMSS alebo iDMSS), 1x NO kontakt odchodového tlačidla, napájanie Dahua PoE switchom (pre napájanie nie je
možné použiť štandardný typ PoE switchu) alebo 12 V DC / 400 mA (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž pod omietku, rozmery 100 x 141 x 17 mm, inštalačná krabica 86 box pre
podomietkovú montáž nie je súčasťou

155,00

VTO6210B

IP Dahua dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, bez menovky, prevedenie čierny plast, 1,0MPx farebná kamera, H264 kompresia, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez
webové rozhranie, LED prisvetlenie snímaného priestoru, zabudovaná RFID prístupová čítačka (MIFARE standard), kapacita 1000 kariet, funkcia zanechania odkazu užívateľovi, 
IP43, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku (diaľkovo aplikáciami gDMSS alebo iDMSS), 1x NO kontakt odchodového tlačidla, 1x RS-485 pre pripojenie modulu ovládania 2.
dverného zámku DEE1010B, napájanie Dahua PoE switchom (pre napájanie nie je možné použiť štandardný typ PoE switchu), alebo 12VDC/400mA (zdroj nie je súčasťou
balenia), montáž na omietku, rozmery 114x154x43mm

160,00

VTO2000A

IP Dahua dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, podsvietená menovka, antivandal nerez prevedenie, 1,3 Mpx farebná kamera, 110° uhol pohľadu, H.264 kompresia,
TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, LED prisvetlenie snímaného priestoru, funkcia zanechania odkazu užívateľovi, IP 43, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku
(diaľkovo aplikáciami gDMSS alebo iDMSS), 1x NO kontakt odchodového tlačidla, 1x RS-485 pre pripojenie modulu ovládania 2. dverného zámku DEE1010B, napájanie Dahua
PoE switchom (pre napájanie nie je možné použiť štandardný typ PoE switchu) alebo napájanie 12 V DC / 800 mA (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž pod omietku / na
omietku, rozmery 140 x 130 x 32 mm, bez inštalačnej krabice

185,00

VTO3211D-P2

IP Dahua dverná kamerová jednotka s dvoma tlačidlami, súčasťou je integrovaná čítačka 13,56 MHz, podsvietená menovka, antivandal nerez prevedenie, 2 Mpx farebná kamera, 
140° uhol pohľadu, H264 kompresia, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, IR prisvetlenie snímaného priestoru, funkcia zanechania odkazu užívateľovi, IP65, IK08, 1x
kontakt NO/NC pre ovládanie zámku (diaľkovo aplikáciami gDMSS alebo iDMSS ), 1x NO kontakt odchodového tlačidla, 1x RS 485 pre pripojenie modulu ovládania 2. dverného zámku
DEE1010B, napájanie 12 V DC/800 mA (zdroj nie je súčasťou balenia) alebo PoE (802.3af – nie je kompatibilné s 24voltovým switchom Dahua VTNS1060), montáž na omietku,
rozmery 182 x 30 x 101 mm

224,00

VTO2111D-WP

IP Dahua dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, plastové prevedenie, 1 Mpx farebná kamera, 140° uhol pohľadu, vstavaná RFID MIFARE čítačka, H.264 kompresia,
TCP/IP komunikácia, Wi-Fi pripojenie, nastavovanie cez webové rozhranie, IR prisvetlenie snímaného priestoru, funkcia zanechania odkazu užívateľovi, IP 65, možnosť priameho
volania na mobilnú aplikáciu, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku (diaľkovo aplikáciami gDMSS alebo iDMSS ), 1x NO kontakt odchodového tlačidla, 1x RS-485 pre pripojenie modulu
ovládania 2. dverného zámku DEE1010B, napájanie 12 V DC / 800 mA (zdroj nie je súčasťou balenia) alebo PoE (802.3AF - nie je kompatibilné s DH DDZ switch 8P), montáž
na omietku, rozmery 135 x 70 x 34 mm

141,00

Vnútorné jednotky Dahua

Dverné jednotky Dahua

Licencie
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VTO1210C-X
IP Dahua dverná kamerová jednotka s numerickou klávesnicou pre priamu voľbu, 3" info displej, zabudovaná prístupová čítačka RFID (Mifare 13,56MHz), nerez
prevedenie, 1,3MPx farebná kamera, 100° uhol pohľadu, H264 kompresia, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, funkcia zanechania odkazu užívateľovi, IP43, 1x 
kontakt NO/NC pre ovládanie zámku, 1x NO kontakt odchodového tlačidla, 1x NC kontakt dverného senzora, napájanie 12VDC/800mA (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž pod omietku, 
rozmery 145x403x50mm, bez inštalačnej krabice

394,00

VTO2000A-C

IP Dahua dverná kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedným tlačidlom, podsvietená menovka, antivandal nerez prevedenie, 1,3 Mpx farebná kamera, 110°
uhol pohľadu, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, LED prisvetlenie snímaného priestoru, funkcia zanechania odkazu užívateľovi, IP 43, 1x
kontakt NO/NC pre ovládanie zámku, 1x NO kontakt odchodového tlačidla, 1x RS-485 pre pripojenie modulu ovládania 2. dverného zámku DEE 1010A, napájanie Dahua PoE
switchom (pre napájanie nie je možné použiť štandardný typ PoE switchu) alebo napájanie 12 V DC / 800 mA (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž pod omietku do
inštalačného rámika, rozmery 140 x 130 x 32 mm, bez inštalačnej krabice

188,00

VTO2000A-B Modul pre IP Dahua dvernú viactlačidlovú jednotku, 3 tlačidla, podsvietené menovky, nerez prevedenie, nastavovanie cez webové rozhranie, napájanie z dvernej jednotky,
montáž do inštalačného rámika, rozmery 110x110x25mm 42,00

VTO2000A-B5 Modul pre IP Dahua dvernú viactlačidlovú jednotku, 5 tlačidiel, podsvietené menovky, nerez prevedenie, nastavovanie cez webové rozhranie, napájanie z dvernej jednotky,
montáž do inštalačného rámika, rozmery 110 x 110 x 25 mm 48,00

VTO2000A-R Modul pre IP Dahua dvernú viactlačidlovú jednotku, RFID bezkontaktná čítačka (MIFARE 13,56MHz) pre ovládanie zámku, nerez prevedenie, nastavovanie cez webové
rozhranie, napájanie z dvernej jednotky, montáž do inštalačného rámika, rozmery 110x110x25mm 59,00

VTO2000A-E Modul pre IP Dahua dvernú viactlačidlovú jednotku, prázdny modul, vhodný pre inštaláciu RFID čítačiek tretích strán, montáž do inštalačného rámika, rozmery 110 x 110 x 25
mm 29,00

VTO2000A-K Modul pre IP Dahua dvernú viactlačidlovú jednotku, kódová klávesnica pre ovládanie zámku, nerez prevedenie, nastavovanie cez webové rozhranie, napájanie z dvernej
jednotky, montáž do inštalačného rámika, rozmery 110x110x25mm 94,00

VTO2000A-F Modul pre IP Dahua dvernú viactlačidlovú jednotku, snímač odtlačku prsta pre ovládanie zámku, nerez prevedenie, nastavovanie cez webové rozhranie, napájanie z
dvernej jednotky, montáž do inštalačného rámika, rozmery 110 x 110 x 25 mm 150,00

VTNS1060A Dahua PoE switch, 2x 10/100 Mbps + 6x 10/100 Mbps PoE (24 V/max. 45 W) pre pripojenie video monitorov, (nie je možné použiť napájanie štandardným Poe switchom) napájanie
24 V DC, napájací adaptér 24 V DC / 2,5 A nie je súčasťou (nutné dokúpiť), montáž na DIN lištu, rozmery 179 x 107 x 30 mm 45,00

DC24-2,5 Sieťový napájací zdroj Dahua switch, 24 V DC / 2500 mA 21,50

PS 12/1000 Sieťový napájací zdroj 12VDC / 1000mA 11,30

MIFARE CARD RFID bezkontaktná elektronická karta, (MIFARE Standard 1k, 13,56MHz, CRYPT1), ISO 14443-4, bez potlače 1,80

MIFARE KEY RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (MIFARE S70 Standard 1k, 13,56MHz) ISO 14443-4, šedá 2,70

DEE1010B Modul pre ovládanie 2. zámku, napájanie z dvernej jednotky, výstupné NO/NC relé, cez RS485 pripojiteľné len k dverným jednotkám VTO2000A, VTO200A-C, VTO6210B,
VTO3211D-P2, VTO2111D-WP 35,00

VTO2000A-FP2 Inštalačný rámik pre 2 moduly IP modulárneho systému Dahua, nerez, rozmery 146x255mm 71,00

VTO2000A-FP3 Inštalačný rámik pre 3 moduly IP modulárneho systému Dahua, nerez, rozmery 146x370mm 90,00

Príslušenstvo
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86 box Inštalačná krabica pod omietku vhodná pre dvernú jednotku VTO6100C a dotykový monitor VTH1560B, plastová, rozmery 80 x 75 x 50 mm 1,50

VTO2000A-BS2 Inštalačná krabica pod omietku, pre 2 moduly a rámik IP modulárneho systému Dahua, kovová, rozmery 143x255x50mm, pre inštaláciu potrebný rámik VTO200A-FP2 25,00

VTO2000A-BS3 Inštalačná krabica pod omietku, pre 3 moduly a rámik IP modulárneho systému Dahua, kovová, rozmery 143x367x50mm, pre inštaláciu potrebný rámik VTO200A-FP3 29,00

VTO2000A-RC2 Inštalačná krabica na omietku s dažďovou strieškou, pre 2 moduly a rámik IP modulárneho systému Dahua, kovová, rozmery 147x258x80mm, pre inštaláciu potrebný rámik
VTO200A-FP2 58,00

VTO2000A-RC3 Inštalačná krabica na omietku s dažďovou strieškou, pre 3 moduly a rámik IP modulárneho systému Dahua, kovová, rozmery 147x371x80mm, pre inštaláciu potrebný rámik
VTO2000A-FP3 68,00

VTOB103 Inštalačná krabica pod omietku, pre dvernú jednotku VTO1210C-X, plast , rozmery 126x385x75mm 21,00

VTOB107 Inštalačná krabica pod omietku pre dvernú jednotku VTO2000A, kovová , rozmery 125 x 135 x 56 mm 29,00

VTOB108 Inštalačná krabica na omietku s dažďovou strieškou, pre dvernú jednotku VTO2000A, kovová , rozmery 133x145x70mm 25,00

VTOB110 Inštalačná krabica na omietku, pre dvernú jednotku VTO1210C-X, nerez, rozmery 146x408x70mm 86,00

eTEL A
Easydoor audiotelefón so slúchadlom, prevedenie biely plast/hliník, bez displeja, mechanické tlačidlá, bez pamäte, skupinové volanie v rámci viacerých monitorov v byte, kontakt
prídavného zvonenia od dverí bytu, nezávislé ovládanie 2 zámkov, adresácia DIP prepínačmi, napájanie 24 V DC zo zbernice systému (odporúčaný krútený pár, min. 2x 1
mm), montáž na povrch, rozmery 97 x 187 x 33 mm, interiérové použitie

28,00

VM 43 v2
Easydoor handsfree videomonitor, prevedenie biely plast a plexisklo, dotykové ovládanie tlačidiel, 4,3" farebný LCD displej, textové menu, bez pamäte, interkom medzi bytmi,
skupinové volanie v rámci viacerých monitorov v byte, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, nezávislé ovládanie 2 zámkov, adresácia DIP prepínačmi, napájanie 24 V DC zo zbernice 
systému (odporúčaný krútený pár, min. 2 x 1 mm), montáž na povrch, rozmery 137 x 137 x 17 mm, interiérové použitie

77,00

VM 40 v2
Easydoor handset videomonitor so slúchadlom, prevedenie biely plast, dotykové ovládanie tlačidiel, 4" farebný LCD displej, textové menu, bez pamäte, interkom medzi bytmi,
skupinové volanie v rámci viacerých monitorov v byte, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, nezávislé ovládanie 2 zámkov, adresácia DIP prepínačmi, napájanie 24 V DC zo zbernice 
systému (odporúčaný krútený pár, min. 2 x 1 mm), montáž na povrch, rozmery 190 x 186 x 36 mm, interiérové použitie

85,00

VM 37TM v2
Easydoor handsfree videomonitor, slim dizajn, prevedenie biely plast, 7" farebný dotykový LCD displej, grafické menu , interná pamäť 118 snímkov pri zazvonení,
(možnosť doplnenia micro SD karty pre rozšírenie kapacity pamäte pre video záznam) interkom medzi bytmi, skupinové volanie v rámci viacerých monitorov v byte, kontakt
prídavného zvonenia od dverí bytu, 12VDC výstup na doplnkové prizvonenie, nezávislé ovládanie 2 zámkov, adresácia cez menu, znížený odber, napájanie 24VDC zo zbernice systému
(odporúčaný krútený pár, min. 2x1mm), montáž na povrch, rozmery 212x139x15mm, interiérové použitie

187,00

DJ 1T v2
Dverná jednotka, video, 1 tlačidlo, podsvietená menovka, prevedenie kov, LED prisvetlenie snímaného priestoru, farebná kamera, uhol záberu 105°, IP43, 12 VDC alebo NO/NC relé
ovládanie pre 1 zámok (možnosť pridať RLC modul pre 2. zámok), nastaviteľná dĺžka otvorenia, elektronicky nastaviteľná adresa na zbernici, rozmery 145x95x32mm, so strieškou,
montáž na omietku, napájanie 24VDC zo zbernice systému, dvojvodičový systém zapojenia - nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2x1mm

96,00

DJ 2T v2
Dverná jednotka, video, 2 tlačidlá, podsvietená menovka, prevedenie kov, LED prisvetlenie snímaného priestoru, farebná kamera, uhol záberu 105°, IP43, 12 VDC alebo NO/NC relé
ovládanie pre 1 zámok (možnosť pridať RLC modul pre 2. zámok), nastaviteľná dĺžka otvorenia, elektronicky nastaviteľná adresa na zbernici, rozmery 145x95x32mm, so strieškou,
montáž na omietku, napájanie 24VDC zo zbernice systému, dvojvodičový systém zapojenia - nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2x1mm

101,00

Vnútorné jednotky

Vnútorné jednotky-audio

Vnútorné jednotky-video

Dverné jednotky

Dverné jednotky-video
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DJ 1TF v2
Dverná jednotka, video, 1 tlačidlo, antivandal, podsvietená menovka, prevedenie antikor, biele LED prisvetlenie snímaného priestoru, farebná kamera, uhol záberu 105°, krytie IP43,
12 VDC alebo NO/NC relé ovládanie pre 1 zámok (možnosť pridať RLC modul pre 2. zámok), nastaviteľná dĺžka otvorenia 1-30sek, rozmery 113x195x42mm, montáž pod omietku,
kovová inšt. krabica súčasťou, rozmer inštalačnej krabice 91x170x40mm, napájanie 24VDC zo zbernice systému, dvojvodičový systém zapojenia - nepolarizovaný, odporúčaný netienený
krútený pár, min. 2x1mm

99,00

DJ 2TF v2
Dverná jednotka, video, 2 tlačidlá, antivandal, podsvietená menovka, prevedenie antikor, biele LED prisvetlenie snímaného priestoru, farebná kamera, uhol záberu 105°, krytie IP43,
12 VDC alebo NO/NC relé ovládanie pre 1 zámok (možnosť pridať RLC modul pre 2. zámok), nastaviteľná dĺžka otvorenia 1-30sek, rozmery 113x195x42mm, montáž pod omietku,
kovová inšt. krabica súčasťou, napájanie 24VDC zo zbernice systému, dvojvodičový systém zapojenia - nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2x1mm

109,00

DJ 1T ID v2
Dverná kamerová jednotka farebná s jedným tlačidlom a 125 kHz RFID čítačkou, kapacita 320 kariet, podsvietená menovka a LED indikácia, prevedenie kov, prisvetlenie
snímaného priestoru, širokouhlá kamera 170°, IP 43, 12 V DC alebo relé ovládanie pre 1 zámok, pridávanie/odoberanie kariet cez master karty, rozmery 179 x 94 x 42 mm, so strieškou,
napájanie 24 V DC zo zbernice systému, montáž na omietku, dvojvodičový systém zapojenia – nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2x 1 mm

120,00

DJ 2T ID v2
Dverná kamerová jednotka farebná s dvoma tlačidlami a 125 kHz RFID čítačkou, kapacita 320 kariet, podsvietená menovka a LED indikácia, prevedenie kov, prisvetlenie
snímaného priestoru, širokouhlá kamera 170°, IP 43, 12 V DC alebo relé ovládanie pre 1 zámok, pridávanie/odoberanie kariet cez master karty, rozmery 179 x 94 x 42 mm, so strieškou,
napájanie 24 V DC zo zbernice systému, montáž na omietku, dvojvodičový systém zapojenia – nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2x 1 mm

125,00

DJ 4T ID v2

Dverná jednotka, video, 4 tlačidlá, antivandal, podsvietené menovky, indikácia stavu hovoru, povrchová úprava - hliník, biele LED prisvetlenie snímaného priestoru, farebná kamera, uhol
záberu 105°, krytie IP 43, 12 V DC alebo NO/NC relé ovládanie pre 1 zámok, (možnosť pridať RLC modul pre 2. zámok), nastaviteľná dĺžka otvorenia 1–99 s, zabudovaná RFID čítačka
kariet 125 kHz (kapacita 1000 užívateľov, možnosť priradenia a editácie kľúčenky ku konkrétnemu bytu), rozmery 124 x 308 x 65 mm, montáž pod omietku, inšt. krabica súčasťou,
napájanie 24 V DC zo zbernice systému, dvojvodičový systém zapojenia - nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2 x 1 mm, pre správnu funkčnosť systému je potrebné
použiť napájací zdroj PS5-24

147,00

DJ 8T ID v2

Dverná jednotka, video, 8 tlačidiel, antivandal, podsvietené menovky, indikácia stavu hovoru, povrchová úprava - hliník, biele LED prisvetlenie snímaného priestoru, farebná kamera, uhol
záberu 105°, krytie IP 43, 12 V DC alebo NO/NC relé ovládanie pre 1 zámok, (možnosť pridať RLC modul pre 2. zámok), nastaviteľná dĺžka otvorenia 1–99 s, zabudovaná RFID čítačka
kariet 125 kHz (kapacita 1000 užívateľov, možnosť priradenia a editácie kľúčenky ku konkrétnemu bytu), rozmery 124 x 308 x 65 mm, montáž pod omietku, inšt. krabica súčasťou,
napájanie 24 V DC zo zbernice systému, dvojvodičový systém zapojenia - nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2 x 1 mm, pre správnu funkčnosť systému je potrebné
použiť napájací zdroj PS5-24

158,00

DJ 12T EXT v2 Rozširujúce tablo s 12 tlačidlami, povrchová úprava - hliník, montáž pod omietku, podomietková inštalačná krabica súčasťou, krytie IP 43, rozmery 124 x 308 x 65 mm, určené pre
doplnenie DJ 4T ID v2 (nie je kompatibilné s DJ 4T ID) 51,00

DJ 24T EXT Rozširujúce tablo s 24 tlačidlami, povrchová úprava - hliník, montáž pod omietku, podomietková inštalačná krabica súčasťou, krytie IP 43, rozmery 124 x 308 x 65 mm, určené pre
doplnenie DJ 8T ID, DJ 8T ID v2 58,00

DJ 4T ID C
Dverná kamerová jednotka farebná so štyrmi tlačidlami a 125 kHz RFID čítačkou, kapacita 320 kariet, podsvietená menovka a LED indikácia, prevedenie kov, prisvetlenie
snímaného priestoru, širokouhlá kamera 170°, IP 54, 12 V DC alebo relé ovládanie pre 1 zámok, pridávanie/odoberanie kariet cez master karty, rozmery 179 x 94 x 42 mm, so strieškou,
napájanie 24 V DC zo zbernice systému, montáž na omietku, dvojvodičový systém zapojenia – nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2x 1 mm

129,00

DJ 4T ID F

Dverná jednotka, video, 4 tlačidlá, antivandal, podsvietené menovky, indikácia stavu hovoru, prevedenie antikor, biele LED prisvetlenie snímaného priestoru, farebná kamera, uhol 
záberu 105°, krytie IP 43, 12 V DC alebo NO/NC relé ovládanie pre 1 zámok, (možnosť pridať RLC modul pre 2. zámok), nastaviteľná dĺžka otvorenia 1–99 s, zabudovaná RFID
čítačka kariet 125 kHz (kapacita 1000 užívateľov, možnosť priradenia a editácie kľúčenky ku konkrétnemu bytu), rozmery 133 x 316 x 52 mm, montáž pod omietku, inšt. krabica súčasťou,
napájanie 24 V DC zo zbernice systému, dvojvodičový systém zapojenia - nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2 x 1 mm, pre správnu funkčnosť systému je potrebné
použiť napájací zdroj PS5-24

159,00

DJ 12T EXT F Rozširujúce tablo s 12 tlačidlami, antivandal, prevedenie antikor, montáž pod omietku, inštalačná krabica súčasťou, krytie IP 43, rozmery 133 x 316 x 52 mm, určené pre doplnenie
DJ 4T ID F 65,00

DJ 8T ID F

Dverná jednotka, video, 8 tlačidiel, antivandal, podsvietené menovky, indikácia stavu hovoru, prevedenie antikor, biele LED prisvetlenie snímaného priestoru, farebná kamera, uhol 
záberu 105°, krytie IP 43, 12 V DC alebo NO/NC relé ovládanie pre 1 zámok, (možnosť pridať RLC modul pre 2. zámok), nastaviteľná dĺžka otvorenia 1–99 s, zabudovaná RFID
čítačka kariet 125 kHz (kapacita 1000 užívateľov, možnosť priradenia a editácie kľúčenky ku konkrétnemu bytu), rozmery 133 x 316 x 52 mm, montáž pod omietku, inšt. krabica súčasťou,
napájanie 24 V DC zo zbernice systému, dvojvodičový systém zapojenia - nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2 x 1 mm, pre správnu funkčnosť systému je potrebné
použiť napájací zdroj PS5-24

169,00

DJ 32T ID F

Dverná jednotka, video, 32 tlačidiel, antivandal, podsvietené menovky, indikácia stavu hovoru, prevedenie antikor, biele LED prisvetlenie snímaného priestoru, farebná kamera, uhol 
záberu 105°, krytie IP 43, 12 V DC alebo NO/NC relé ovládanie pre 1 zámok, (možnosť pridať RLC modul pre 2. zámok), nastaviteľná dĺžka otvorenia 1–99 s, zabudovaná RFID
čítačka kariet 125 kHz (kapacita 1000 užívateľov, možnosť priradenia a editácie kľúčenky ku konkrétnemu bytu), rozmery 257 x 316 x 52 mm, montáž pod omietku, 2x inšt. krabica
súčasťou, napájanie 24 V DC zo zbernice systému, dvojvodičový systém zapojenia - nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2 x 1 mm, pre správnu funkčnosť systému je
potrebné použiť napájací zdroj PS5-24

259,00

HDR-60-24 Napájací zdroj 24 V DC / 2,5 A, inštalácia na DIN lištu (5 modulov), plynulá regulácia trimrom 19,5 - 27,5 V DC 34,00

SP 18 Separátor napájania zbernice, 1x výstup pre vetvu monitorov, 1x výstup pre vetvu dverných jednotiek, napájanie z centrálneho 24VDC zdroja, rozmery 69x93x45mm, inštalácia na DIN
lištu (5 pozícií), vnútorné použitie pozn. SP 18 musí byť súčasťou každého easydoor zapojenia 16,00

Príslušenstvo
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SP 15 Separátor napájania zbernice so vstavaným zdrojom, 1x výstup pre vetvu monitorov, 1x výstup pre vetvu dverných jednotiek, napájanie 230 V AC, rozmery 140 x 90 x 63 mm,
inštalácia na DIN lištu, vnútorné použitie pozn. SP 18 / SP 15 musí byť súčasťou každého easydoor zapojenia 33,00

ACC Prevodník wiegand26 signálu, 2x vstup / výstup pre pripojenie na zbernicu, 1x wiegand26 výstup pre zapojenie do existujúceho prístupového systému, rozmery 45 x 45 x 16 mm,
vnútorné použitie, podporované modely: DJ 4T (8T) ID v2, DJ 4T (8T) ID F, DJ 32T ID F, DJ 1T ID v2, DJ 2T ID v2, DJ 4T ID C 16,00

VD 02 Video distribútor zbernice, 2x výstup pre odbočenie zbernice a zapojenie monitorov / audio telefónov / dverných jednotiek do hviezdy (na 1 ks VD 02 nie je možné pripájať
kombinácie uvedených komponentov), rozmery 45 x 45 x 16 mm, vnútorné použitie 12,00

VD 04 Video distribútor zbernice, 4x výstup pre odbočenie zbernice a zapojenie monitorov / audio telefónov / dverných jednotiek do hviezdy (na výstupy 1ks VD 04 nie je možné
pripájať kombinácie uvedených komponentov), rozmery 69x93x45mm, inštalácia na DIN lištu (5 pozícií), vnútorné použitie 23,00

VD 2KR Modul pre pripojenie CCTV kamier, 2x vstup pre analógové kamery, 2x vstup pre easydoor kamery DJ CAM, LED indikácia, rozmery: 72x90x60 mm, prevedenie na DIN lištu 55,00

BDU Modul pre zosilnenie videosignálu, slúži pre predĺženie dosahu 2 vodičovej zbernice, potrebné pripojenie ďalšou napájacou zostavou (PS5-24 + SP18), rozmery: 72x90x60 mm,
prevedenie na DIN lištu 55,00

RLC Modul zbernice pre spínanie relé, použitie pre možnosť ovládania 2. zámku pri dverných jednotkách s jedným zámkom, NO/NC kontakt, nastavenie dĺžky zopnutia kontaktu, adresácia DIP
prepínačmi, rozmery 69 x 93 x 45 mm, inštalácia na DIN lištu (5 pozícií), vnútorné použitie 21,00

RF ID KEY RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (EM 4100, 125kHz), plast, modrá 1,50

RF ID KEY black RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (EM 4100, 125kHZ), plast, čierna, entry logo 2,20

RF ID KEY LH RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (EM 4100, 125kHZ), kožená, hnedá, entry logo 6,40

RF ID KEY LC RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (EM 4100, 125kHZ), kožená, čierna, entry logo 5,30

RF ID CARD RFID bezkontaktná elektronická karta, EM štandard, 125 kHz, s popisom 1,50

eRAIN 48 Protidažďový kryt pre Easydoor dverné jednotky DJ 4T ID, DJ 8T ID, DJ 12T EXT, DJ 24T EXT, prevedenie plechový rámik, montáž rámika medzi podomietkovú inštalačnú krabicu a dvernú
jednotku, rozmery 145x323x50 mm 39,00

eRAIN 48P Protidažďový kryt pre Easydoor dverné jednotky DJ 4T ID, DJ 8T ID, DJ 12T EXT, DJ 24T EXT, prevedenie kovová krabica, montáž na povrch, rozmery 128x313x70 mm 25,00

easy STAND Držiak na stôl pre easydoor vnútorné jednotky eTEL A, VM 35, VM 40, VM47 BM, VM47 WM, VM 37TM, farba čierna, vnútorné vedenie káblov, rozmery 160x145x155 mm 21,00

easy STAND W Držiak na stôl pre easydoor vnútorné jednotky eTEL A, VM 35, VM 40, VM47 BM, VM47 WM, VM 37TM, farba biela, vnútorné vedenie káblov, rozmery 160x145x155 mm 21,00

PS5-24 Napájací spínaný zdroj 24 V DC / 4,5 A, bez krytia (potrebná inšt. krabica), rozmery 160 x 100 x 30 mm, určený pre systém easydoor používajúci dverné jednotky DJ LCD ID,
DJ 4T ID, DJ 8T ID, plynulá regulácia trimrom 19,5–27,5 V DC, držiak na DIN lištu súčasťou 51,00

DDZ kab 2x1,5 Komunikačný kábel pre 2-vodičové systémy Easydoor a Comelit, krútený pár, prierez 2x1,5mm2 (O1,4mm AWG 15), CU lanko, PVC izolácia, balenie 100m/cievka 0,79
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KAE5061
Inštalačná sada audio vrátnika KAE5061 pre 1 užívateľa, 1x dverová jednotka ET5001 s 1 tlačidlom, oceľové prevedenie, rozmery 95 x 135 x 6,5 mm, 12 V AC výstup pre
ovládanie 1 el. zámku, montáž pod omietku / nad omietku, inštalačné krabice súčasťou, 1x handset audiotelefón 2701W, nastavenie hlasitosti, tlačidlo ovládania el. zámku, rozmery 105
x 191 x 28 mm, 1x napájací zdroj 12 V AC 900 mA, montáž na DIN lištu (3 pozície), zapojenie n+4 vodič (5 vodičov) , možnosť rozšírenia o ďalšie paralelne zapojené
audiotelefóny 2702W (celkom max. 3 ks) 

61,00

KAE5062
KAE5062 Dverová audio montážna sada pre 2 užívateľov, 1x dverová jednotka ET5002 s 2 tlačidlami, dizajn ocele, rozmery 95 x 135 x 6,5 mm, výstup 12 V AC pre ovládanie 1
el. Zabudovanie / zapustenie, komponenty inštalačného boxu, 2x audiotelefón slúchadiel 2701W, nastavenie hlasitosti, el. 105 x 191 x 28 mm, 1x napájací zdroj 12 V AC 900 mA,
zapojenie n + 4 vodičov (5 vodičov), rozšírenie na ďalšie paralelné telefóny s rozlíšením 2702W (max. 3 kusy)

94,00

2702W Audio telefón 2702W pre rozšírenie n+4 vodičových sád Comelit 827x, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 1x voľné tlačidlo spínaného kontaktu, biely, montáž na omietku, rozmery
105 x 190 x 28 mm 30,00

YDKITV1
Inštalačná sada video vrátnika YDKITV1 pre 1 užívateľa s možnosťou rozšírenia vstupov aj monitorov, 1x dverná jednotka YDPE1 s 1 tlačidlom, farebná kamera s LED
prisvietením, hliníkové prevedenie s kaleným sklom, rozmery 57 x 127 x 37 mm, relé výstup pre ovládanie 1. zámku, inštalácia na omietku, 1x biely videomonitor YDPI1, (možnosť
rozšírenia o ďalšie 4 monitory, farebný 7" display, nastavenie hlasitosti hovoru a zvonenia, jasu, 1x tlačidlo pre prijatie hovoru, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, rozmery 193 x 123 x 12 mm,
inštalácia na omietku, 1x napájací zdroj YDAL1, 2 vodičové zapojenie

263,00

YDPI1
Video monitor YDPI1, handsfree vyhotovenie, iba pre YOU DO IT zostavy, 7" farebný displej, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, tlačidlá zdvihnutia a ukončenia hovoru,
monitoring a interkom, nastavenie hlasitosti a obrazu, rôzne vyzváňacie melódie, napájanie zo zdroja, biely, montáž na omietku (bez potreby doplnkového inšt. rámika), rozmery 193 x 123
x 12 mm

200,00

8461M

Inštalačná sada video vrátnika 8461M pre 1 užívateľa s možnosťou rozšírenia vstupov aj monitorov, 1x dverná jednotka Quadra 4893 s 1 tlačidlom (vnútornym
prepinačom možná zmena na 2 tl. alebo 4 tlačidlo), farebná kamera s LED prisvietením, hliníkové prevedenie, rozmery 95x195x23mm, 12VDC výstup pre ovládanie 1. zámku, reléový NO/NC
kontakt pre ovládanie 2. zámku, inštalácia na omietku, 1x biely videomonitor Mini 6701W, (možnosť rozšírenia o ďaľšie 3 SBC monitory alebo telefóny pre vyzvonenie 1 tlačidlom,
celkovo max. 16ks pre 4 tlačidlovú úpravu), farebný 4,3" display, nastavenie hlasitosti hovoru a zvonenia, jasu, 1x tlačidlo pre prijatie hovoru, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 2x voľné
programovateľné dotykové tlačidlá, rozmery 175x160x22 mm, inštalácia na omietku, 1x napájací zdroj 1209 (31VDC/500mA), montáž na DIN lištu (6 pozícií), 2 vodičové zapojenie

385,00

8461V

Inštalačná sada video vrátnika 8461V pre 1 užívateľa s možnosťou rozšírenia vstupov aj monitorov, 1x dverná jednotka Quadra 4893 s 1 tlačidlom (vnútornym
prepinačom možná zmena na 2 tl. alebo 4 tlačidlo), farebná kamera s LED prisvietením, hliníkové prevedenie, rozmery 95x195x23mm, 12VDC výstup pre ovládanie 1. zámku, reléový NO/NC
kontakt pre ovládanie 2. zámku, inštalácia na omietku, 1x biely handsfree videomonitor Mini 6721W, (možnosť rozšírenia o ďaľšie 3 SBC monitory alebo telefóny pre vyzvonenie 1
tlačidlom, celkovo max. 16ks pre 4 tlačidlovú úpravu), farebný 4,3" display, nastavenie hlasitosti hovoru a zvonenia, jasu, 1x tlačidlo pre prijatie hovoru, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 2x
voľné programovateľné dotykové tlačidlá, rozmery 115x160x22 mm, inštalácia na omietku, 1x napájací zdroj 1209 (31VDC/500mA), montáž na DIN lištu (6 pozícií), 2 vodičové
zapojenie

416,00

Quadra 4893
Video dverná jednotka Quadra 4893 s dotykovými nastaviteľnými 1, 2 alebo 4 tlačidlami, farebná kamera s nočným LED prisvietením, 12VDC/300mA výstup pre ovládanie 1x el.
zámku, NO/NC kontakt pre ovládanie 2. zámku, nastaviteľná hlasitosť reproduktora a citlivosť mikrofónu, napájanie zo zbernice (potrebné použiť 31VDC napájací zdroj 1209
určený pre sady), inštalácia na omietku, hliníkové prevedenie, nárazová odolnosť IK10, rozmery 95x195x23mm, 2 vodičové zbernicové zapojenie (možnosť rozšírenia o ďalší 1ks
dvernej jednotky v zostave, cez rozbočovač 1405)

259,00

1209 Napájací zdroj pre video sady s Quadra dvernou jednotkou, výstup 31VDC/500mA max., ochrana proti preťaženiu a skratu, rozmery105x85x85mm, inštalácia na DIN lištu (6 pozícií) 61,00

1405 Prepínacia jednotka 1405 pre zapojenie 2 dverných jednotiek (max.) Quadra 4893, do sady 8461M, napájanie zo zbernice, rozmery 35x90x58mm, inštalácia na DIN lištu (2
pozície) 106,00

8501HIM
IP inštalačná sada video vrátnika 8501HIM pre 1 užívateľa s PC, 1x dverná jednotka IKALL Metal 4894HIM s 1 tlačidlom, elektronikou 4682HKC (TCP/IP), video kompresia
H.264, farebná kamera s LED prisvietením, 12VDC výstup pre ovládanie 1. zámku, reléový NO/NC kontakt pre ovládanie 2. zámku, hliníkové prevedenie, rozmery 125x125x25mm, inštalácia
pod omietku (podomietková inšt. krabica 3110/1 súčasťou), 1x napájací zdroj 1595 (33VDC), 1x hardwérová licencia na USB 1454K, pre inštaláciu PC aplikácie ako monitora,
možnosť rozšírenia o ďalšie komponenty radu Comelit VIP, možnosť monitorovania externých pripojených IP kamier podporujúcich videokompresiu H.264 a RTSP stream

913,00

8513HIM

IP inštalačná sada video vrátnika 8513HIM pre 1 užívateľa so smartfónom, bez potreby video monitora, 1x dverná jednotka IKALL Metal 4894HIM s 1 tlačidlom,
elektronikou 4682HKC (TCP/IP), video kompresia H.264, farebná kamera s LED prisvietením, 12VDC výstup pre ovládanie 1. zámku, reléový NO/NC kontakt pre ovládanie 2. zámku, hliníkové
prevedenie, rozmery 125x125x25mm, inštalácia pod omietku (podomietková inšt. krabica 3110/1 súčasťou), 1x napájací zdroj 1595 (33VDC), 1x gateway 1456 master pre
pripojenie video dvernej jednotky cez router do internetu alebo 3G siete, zvonenie a video komunikácia free aplikáciou až na 15 smartfonoch/tabletoch, (súčasne max. 4x audio
video streamy), napájanie 48VDC, rozmery 70x90x62mm , montáž na DIN lištu (4 pozície), 1x napájací zdroj 1441B, výstup 48VDC/30W, rozmery 72x93x56mm, montáž na DIN lištu (4
pozície), možnosť rozšírenia o ďalšie komponenty radu Comelit VIP, možnosť monitorovania externých pripojených IP kamier podporujúcich videokompresiu H.264 a RTSP
stream

1388,00

Video sady - Simple Bus Color (2-vodič)

Video sady (TCP/IP)

Inštalačné sady

Audio sady - Traditional (n+4)

Video sada - You Do It
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KITVISTO/C
Inštalačná sada video vrátnika VISTO, 1x dverná jednotka VISTO s 1 tlačidlom, farebná kamera s IR LED prisvietením, funkcia motion detect, Wi-Fi pripojenie, možnosť zdielania na
4 mobilné zariadenia, aplikácia voľne stiahnuteľná, rozmery 45 x 135 x 27 mm, relé výstup pre ovládanie 1 zámku, inštalácia na omietku, 1x napájací zdroj 3534, 1x vnútorný zvonček
3532, 433 MHz pripojenie, montáž na omietku, batérie pre vnútorný zvonček 3532 nie sú súčasťou balenia

337,00

2708W Audio telefón so slúchadlom 2708W, určený len pre SB audio 2vodičový systém, tlačidlo pre ovládanie zámku, programovateľné tlačidlo, programovanie DIP, kontakt prídavného
zvonenia od dverí bytu, napájanie zo zbernice, biely, montáž na omietku, 105 x 190 x 28 mm 26,00

6228W
Audio telefón handsfree 6228W, určený pre SB a SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 1x tlačidlo prijatia hovoru, 1x tlačidlo pre
spínanie relé actuátora, ovládanie hlasitosti, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229, programovanie DIP, napájanie zo zbernice, biely, montáž na omietku, 90x160x28
mm

52,00

1622
IKALL Simple Bus audio elektronika 1622, pre SB audio 2-vodičový systém, nastaviteľná citlivosť mikrofónu a hlasitosť reproduktora, 8xDIP switch pre nastavenia, prepínač
podsvietenia tlačidiel, 12VDC/3A výstup pre ovládanie 1. zámku, reléový NO/NC kontakt (10A) pre ovládanie 2. zámku, kontakt odchodového tlačidla, napájanie 33VDC
napájacím zdrojom 1595

92,00

DDZ kab 2x1,5 Komunikačný kábel pre 2-vodičové systémy Easydoor a Comelit, krútený pár, prierez 2x1,5mm2 (O1,4mm AWG 15), CU lanko, PVC izolácia, balenie 100m/cievka 0,79

1595 Napájací zdroj 1595 pre IKALL a IKALL METAL SB, SBC, VIP dverné jednotky, výstup 33VDC/500mA max., ochrana proti preťaženiu a skratu, rozmery72x90x62mm, inštalácia na
DIN lištu (4 pozície) 45,00

1224A Prepínacia jednotka 1224A pre SB, SBC, rozšírenie počtu dverných jednotiek, potrebné zapojenie 1ks medzi každé 2 dverné jednotky, napájanie 12VAC zdrojom 1200, rozmery
60x85x35mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície) 131,00

1424 Prepínacia jednotka 1424 pre SB, SBC, rozšírenie počtu sekundárnych dverných jednotiek, zapojenie ako odbočka zo zbernice, možnosť vytvoriť hviezdicovú topológiu
zapojenia zbernice, napájanie 12VAC zdrojom 1200, rozmery 60x85x35mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície) 154,00

1200 Napájací zdroj 1200 pre SB, SBC, výstup 12 V AC / 900 mA, určený pre prepínacie jednotky 1214A, inštalácia na DIN lištu (3 pozície) 34,00

1256 Aktuátor/relé 1256, pre SB, SBC, ovládanie 1x relé z monitora, max 10A, napájanie 12VAC zdrojom 1200, rozmery 60x85x35mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície) 151,00

2904 Modul telefónny pre paralelné volanie audio telefónu/video monitora na ľubovoľný štandardný telefón (DECT) alebo do pobočkovej ústredne, možnosť diaľkového ovládania zámku,
napájanie 12VAC zdrojom 1200, rozmery 60x85x35mm, montáž na DIN lištu (4 pozície) 436,00

1229 Externé prizvonenie 1229 pre SB, SBC , VIP, pripojenie priamo k video monitorom a telefónom , aktivácia kontaktmi S- a S+ , rozmery 110x75x29mm, interiérové použitie 20,00

1229A Externé prizvonenie 1229A pre vnútorné jednotky v systéme SB a SBC, pripojenie k zbernici ako slave adresa telefónu , rozmery 125 x 95 x 24 mm, interiérové použitie 44,00

2738W Audio telefón so slúchadlom 2738W, určený pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 1x voľné tlačidlo (spínaný kontakt),
programovanie DIP, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, napájanie zo zbernice, biely, montáž na omietku, rozmery 105 x 190 x 28 mm 34,00

Dverné jednotky - SB - audio

Príslušenstvo pre SB systém

Modulárny SBC systém

Vnútorné jednotky - SBC - audio

Video sada - Visto

Modulárny SB systém

Vnútorné jednotky - SB - audio
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2628 Audio telefón Elegance, určený pre zmiešané systémy audio/video, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 1x voľné tlačidlo, 8x voľná pozícia pre doplnkové tlačidlá, programovanie DIP, kontakt
prídavného zvonenia od dverí bytu, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229, biely, montáž na omietku, rozmery 95x215x58mm 70,00

6228W
Audio telefón handsfree 6228W, určený pre SB a SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 1x tlačidlo prijatia hovoru, 1x tlačidlo pre
spínanie relé actuátora, ovládanie hlasitosti, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229, programovanie DIP, napájanie zo zbernice, biely, montáž na omietku, 90x160x28
mm

52,00

Mini 6701W
Video monitor Mini 6701W, so slúchadlom, pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 4,3" širokouhlý farebný display16:9, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, 2x
programovateľné tlačidlo, nastavenie hlasitosti a obrazu, rôzne vyzváňacie melódie, indikačné LED, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, programovanie DIP, možnosť výmeny
predného krytu na verziu6733W s 8 programovateľnými tlačidlami, napájanie zo zbernice, biely, montáž na omietku (bez potreby doplnkového inšt. rámika), rozmery 175x160x22mm

152,00

Mini 6721W
Video monitor Mini 6721W, handsfree, pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 4,3" širokouhlý farebný display 16:9, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, 2x
programovateľné tlačidlo, nastavenie hlasitosti a obrazu, rôzne vyzváňacie melódie, indikačné LED, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, programovanie DIP, napájanie zo zbernice,
biely, montáž na omietku (bez potreby doplnkového inšt. rámika), rozmery 115x160x22mm

164,00

Mini 6741W
Videomonitor Mini 6741W, handsfree, pre SBC 2vodičový zmiešaný audio/video systém, Wi-Fi pripojenie, zabudovaná Slave gateway pre volanie na mobil
prostredníctvom mobilnej dátovej siete, 4,3" širokouhlý farebný display 16:9, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, 2x programovateľné tlačidlo, nastavenie hlasitosti a obrazu,
rôzne vyzváňacie melódie, indikačné LED, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, OSD menu, programovanie DIP, napájanie zo zbernice, biely, montáž na omietku (bez potreby
doplnkového inšt. rámika), rozmery 115 x 160 x 22 mm

348,00

Icona 6601W
Video monitor Icona 6601W, handsfree, pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 4,3" farebný širokouhlý display 16:9, dotykové tlačidlá, 1x tlačidlo pre prijatie hovoru,
1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 7x programovateľné tlačidlo, programovanie DIP, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229,
napájanie zo zbernice, biely , montáž na omietku (inštalačný rámik 6620W súčasťou), rozmery 142x147x23mm

269,00

Maxi 6801W
Video monitor Maxi 6801W, handsfree, pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 7" farebný dotykový display, dotykové tlačidlá, 1x tlačidlo pre prijatie hovoru, 1x
tlačidlo pre ovládanie zámku, 4x programovateľné tlačidlo, programovanie DIP, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229,
napájanie zo zbernice, biely , montáž na omietku (inštalačný rámik 6820 súčasťou), rozmery 223x124x25mm

324,00

4680C
IKALL Simple Bus video elektronika 4680C, pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, farebná 1/4" kamera, 90°st. uhol pohľadu, biele LED nočné prisvietenie,
nastaviteľná citlivosť mikrofónu a hlasitosť reproduktora, 8xDIP switch pre nastavenia, prepínač podsvietenia tlačidiel, 12VDC/3A výstup pre ovládanie 1. zámku, reléový NO/NC
kontakt (10A) pre ovládanie 2. zámku, kontakt odchodového tlačidla, napájanie 33VDC napájacím zdrojom 1595

377,00

DDZ kab 2x1,5 Komunikačný kábel pre 2-vodičové systémy Easydoor a Comelit, krútený pár, prierez 2x1,5mm2 (O1,4mm AWG 15), CU lanko, PVC izolácia, balenie 100m/cievka 0,79

1595 Napájací zdroj 1595 pre IKALL a IKALL METAL SB, SBC, VIP dverné jednotky, výstup 33VDC/500mA max., ochrana proti preťaženiu a skratu, rozmery72x90x62mm, inštalácia na
DIN lištu (4 pozície) 45,00

1212/B Napájací zdroj 1212/B pre SBC, napájanie viacerých paralelne pripojených monitorov na jednu adresu, 20VDC/15VA, inštalácia na DIN lištu (4 pozície) 66,00

4888C Mixér - zbernicový distribútor 4888C pre SBC, max 100 užívateľov (4 stúpačky x 25 užívateľov) , napájanie 230VAC, rozmery 140x140x67mm, inštalácia na DIN lištu (8 pozícií) 208,00

1224A Prepínacia jednotka 1224A pre SB, SBC, rozšírenie počtu dverných jednotiek, potrebné zapojenie 1ks medzi každé 2 dverné jednotky, napájanie 12VAC zdrojom 1200, rozmery
60x85x35mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície) 131,00

1424 Prepínacia jednotka 1424 pre SB, SBC, rozšírenie počtu sekundárnych dverných jednotiek, zapojenie ako odbočka zo zbernice, možnosť vytvoriť hviezdicovú topológiu
zapojenia zbernice, napájanie 12VAC zdrojom 1200, rozmery 60x85x35mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície) 154,00

4834/9 Zbernicový koncentrátor 4834/9 pre SBC, 1x vstup z dvernej jednotky, 9x výstup pre pripojenie mixérov 4888C, rozšírenie hviezdicového vetvenia sytému, napájanie zo
zbernice, rozmery 60x85x35mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície) 124,00

1200 Napájací zdroj 1200 pre SB, SBC, výstup 12 V AC / 900 mA, určený pre prepínacie jednotky 1214A, inštalácia na DIN lištu (3 pozície) 34,00

1256 Aktuátor/relé 1256, pre SB, SBC, ovládanie 1x relé z monitora, max 10A, napájanie 12VAC zdrojom 1200, rozmery 60x85x35mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície) 151,00

Dverné jednotky - SBC - video

Príslušenstvo pre SBC systém

Vnútorné jednotky - SBC - video
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2904 Modul telefónny pre paralelné volanie audio telefónu/video monitora na ľubovoľný štandardný telefón (DECT) alebo do pobočkovej ústredne, možnosť diaľkového ovládania zámku,
napájanie 12VAC zdrojom 1200, rozmery 60x85x35mm, montáž na DIN lištu (4 pozície) 436,00

1229 Externé prizvonenie 1229 pre SB, SBC , VIP, pripojenie priamo k video monitorom a telefónom , aktivácia kontaktmi S- a S+ , rozmery 110x75x29mm, interiérové použitie 20,00

1229A Externé prizvonenie 1229A pre vnútorné jednotky v systéme SB a SBC, pripojenie k zbernici ako slave adresa telefónu , rozmery 125 x 95 x 24 mm, interiérové použitie 44,00

2738W Audio telefón so slúchadlom 2738W, určený pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 1x voľné tlačidlo (spínaný kontakt),
programovanie DIP, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, napájanie zo zbernice, biely, montáž na omietku, rozmery 105 x 190 x 28 mm 34,00

2628 Audio telefón Elegance, určený pre zmiešané systémy audio/video, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 1x voľné tlačidlo, 8x voľná pozícia pre doplnkové tlačidlá, programovanie DIP, kontakt
prídavného zvonenia od dverí bytu, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229, biely, montáž na omietku, rozmery 95x215x58mm 70,00

6228W
Audio telefón handsfree 6228W, určený pre SB a SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 1x tlačidlo prijatia hovoru, 1x tlačidlo pre
spínanie relé actuátora, ovládanie hlasitosti, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229, programovanie DIP, napájanie zo zbernice, biely, montáž na omietku, 90x160x28
mm

52,00

Mini 6701W
Video monitor Mini 6701W, so slúchadlom, pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 4,3" širokouhlý farebný display16:9, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, 2x
programovateľné tlačidlo, nastavenie hlasitosti a obrazu, rôzne vyzváňacie melódie, indikačné LED, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, programovanie DIP, možnosť výmeny
predného krytu na verziu6733W s 8 programovateľnými tlačidlami, napájanie zo zbernice, biely, montáž na omietku (bez potreby doplnkového inšt. rámika), rozmery 175x160x22mm

152,00

Mini 6721W
Video monitor Mini 6721W, handsfree, pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 4,3" širokouhlý farebný display 16:9, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, 2x
programovateľné tlačidlo, nastavenie hlasitosti a obrazu, rôzne vyzváňacie melódie, indikačné LED, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, programovanie DIP, napájanie zo zbernice,
biely, montáž na omietku (bez potreby doplnkového inšt. rámika), rozmery 115x160x22mm

164,00

Mini 6741W
Videomonitor Mini 6741W, handsfree, pre SBC 2vodičový zmiešaný audio/video systém, Wi-Fi pripojenie, zabudovaná Slave gateway pre volanie na mobil
prostredníctvom mobilnej dátovej siete, 4,3" širokouhlý farebný display 16:9, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, 2x programovateľné tlačidlo, nastavenie hlasitosti a obrazu,
rôzne vyzváňacie melódie, indikačné LED, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, OSD menu, programovanie DIP, napájanie zo zbernice, biely, montáž na omietku (bez potreby
doplnkového inšt. rámika), rozmery 115 x 160 x 22 mm

348,00

Icona 6601W
Video monitor Icona 6601W, handsfree, pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 4,3" farebný širokouhlý display 16:9, dotykové tlačidlá, 1x tlačidlo pre prijatie hovoru,
1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 7x programovateľné tlačidlo, programovanie DIP, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229,
napájanie zo zbernice, biely , montáž na omietku (inštalačný rámik 6620W súčasťou), rozmery 142x147x23mm

269,00

Maxi 6801W
Video monitor Maxi 6801W, handsfree, pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 7" farebný dotykový display, dotykové tlačidlá, 1x tlačidlo pre prijatie hovoru, 1x
tlačidlo pre ovládanie zámku, 4x programovateľné tlačidlo, programovanie DIP, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229,
napájanie zo zbernice, biely , montáž na omietku (inštalačný rámik 6820 súčasťou), rozmery 223x124x25mm

324,00

1621
IKALL Simple Bus 2W audio elektronika 1621, pre SB 2W audio 2-vodičový systém, nastaviteľná citlivosť mikrofónu a hlasitosť reproduktora, 8 x DIP switch pre nastavenia,
prepínač podsvietenia tlačidiel, 12 V DC / 3 A výstup pre ovládanie 1. zámku, reléový NO / NC kontakt (10 A) pre ovládanie 2. zámku, kontakt odchodového tlačidla, napájanie
zo zbernice

96,00

4681
IKALL Simple Bus video elektronika 4681, pre SB 2W 2vodičový audio video systém, farebná 1/4" kamera, 90° uhol pohľadu, biele LED nočné prisvietenie, nastaviteľná citlivosť
mikrofónu a hlasitosť reproduktora, 8x DIP switch pre nastavenia, prepínač podsvietenia tlačidiel, 12 V DC / 3 A výstup pre ovládanie 1. zámku, reléový NO / NC kontakt (10 A)
pre ovládanie 2. zámku, kontakt odchodového tlačidla, napájanie zo zbernice

325,00

DDZ kab 2x1,5 Komunikačný kábel pre 2-vodičové systémy Easydoor a Comelit, krútený pár, prierez 2x1,5mm2 (O1,4mm AWG 15), CU lanko, PVC izolácia, balenie 100m/cievka 0,79

1210 Napájací zdroj pre video zostavy SB 2W, napájanie celej zbernice, výstup 34 V DC / 500 mA max., ochrana proti preťaženiu a skratu, rozmery105 x 85 x 85 mm, inštalácia na DIN
lištu (6 pozícií) 119,00

Dverné jednotky - SBC 2W - audio

Dverné jednotky - SBC 2W - video

Príslušenstvo pre SBC 2W systém

Modulárny SBC 2W systém

Vnútorné jednotky - SBC 2W - audio

Vnútorné jednotky - SBC 2W - video
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1404 Prepínacia jednotka 1404 pre zapojenie 2 dverných jednotiek Simplebus 2W, napájanie zo zbernice, rozmery 35 x 90 x 58 mm, inštalácia na DIN lištu (2 pozície) 152,00

1200 Napájací zdroj 1200 pre SB, SBC, výstup 12 V AC / 900 mA, určený pre prepínacie jednotky 1214A, inštalácia na DIN lištu (3 pozície) 34,00

1256 Aktuátor/relé 1256, pre SB, SBC, ovládanie 1x relé z monitora, max 10A, napájanie 12VAC zdrojom 1200, rozmery 60x85x35mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície) 151,00

2904 Modul telefónny pre paralelné volanie audio telefónu/video monitora na ľubovoľný štandardný telefón (DECT) alebo do pobočkovej ústredne, možnosť diaľkového ovládania zámku,
napájanie 12VAC zdrojom 1200, rozmery 60x85x35mm, montáž na DIN lištu (4 pozície) 436,00

1229 Externé prizvonenie 1229 pre SB, SBC , VIP, pripojenie priamo k video monitorom a telefónom , aktivácia kontaktmi S- a S+ , rozmery 110x75x29mm, interiérové použitie 20,00

1229A Externé prizvonenie 1229A pre vnútorné jednotky v systéme SB a SBC, pripojenie k zbernici ako slave adresa telefónu , rozmery 125 x 95 x 24 mm, interiérové použitie 44,00

6203W Audio telefón handsfree 6203W, pre VIP (TCP/IP) systém, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 1x tlačidlo prijatia hovoru, 6x programovateľné tlačidlo, ovládanie hlasitosti, napájanie
switchom 1440 alebo PoE, biely, montáž na omietku, 90x160x28 mm 125,00

2633 Audio telefón so slúchadlom 2633, pre VIP (TCP/IP) systém, tlačidlo pre ovládanie zámku, 8x programovateľné tlačidlo, napájanie switchom 1440 alebo PoE, biely, montáž na
omietku, 95X215X58 mm 171,00

1454 Video virtuálny monitor 1454 - aplikácia na PC, pre VIP (TCP/IP) systém, voliteľné tlačidlá, telefónny zoznam, zobrazovanie externých kamier, TCP/IP komunikácia v LAN, podpora
Windows, MAC OS 277,00

Mini 6722W
Videomonitor Mini 6722W, handsfree, pre VIP IP audio/video systém, 4,3" širokouhlý farebný display 16:9, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, 4x programovateľné tlačidlo,
OSD menu, nastavenie hlasitosti a obrazu, rôzne vyzváňacie melódie, indikačné LED, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, programovanie cez VIP manager, napájanie switchom 1440
alebo PoE 802.3af, biely, montáž na omietku (bez potreby doplnkového inšt. rámika), rozmery 115 x 160 x 22 mm

234,00

Mini 6742W
Videomonitor Mini 6742W, handsfree, pre VIP IP audio/video systém, Wi-Fi modul, vstavaný gateway 1456S pre slave pripojenie mobilných zariadení, 4,3" širokouhlý farebný
display 16:9, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, 4x programovateľné tlačidlo, OSD menu, nastavenie hlasitosti a obrazu, rôzne vyzváňacie melódie, indikačné LED, kontakt prídavného
zvonenia od dverí bytu, programovanie cez VIP manager, napájanie switchom 1440 alebo PoE 802.3af, biely, montáž na omietku (bez potreby doplnkového inšt. rámika), rozmery 115 x 160 x
22 mm

336,00

Icona 6602W
Video monitor Icona 6602W, handsfree, pre VIP (TCP/IP) systém, 4,3" farebný širokouhlý display 16:9, dotykové tlačidlá, 1x tlačidlo pre prijatie hovoru, 1x tlačidlo pre ovládanie
zámku, 7x programovateľné tlačidlo, OSD menu, programovanie DIP, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229, podpora
zobrazenia pripojených H264 kamier (320x240px), slot pre micro SD kartu, napájanie switchom 1440 alebo PoE 802.3af, biely , montáž na omietku (inštalačný rámik 6620W súčasťou),
rozmery 142x147x23mm

385,00

Maxi 6802W
Video monitor Maxi 6802W, handsfree, pre VIP (TCP/IP) systém, 7" farebný dotykový display, dotykové tlačidlá, 1x tlačidlo pre prijatie hovoru, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku,
4x programovateľné tlačidlo, OSD menu, programovanie DIP, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229, podpora zobrazenia
pripojených H264 kamier (320x240px), napájanie switchom 1440 alebo PoE 802.3af, biely , montáž na omietku (inštalačný rámik 6820 súčasťou), rozmery 223x124x25mm

443,00

4894E
EASYCALL 4894E, interiérová audio dverná jednotka pre interkom s obsluhou, TCP/IP komunikácia s Comelit VIP systémom, 1x volacie tlačidlo, nastaviteľná citlivosť mikrofónu a
hlasitosť reproduktora, smerovanie hovoru na operátora, PC call centra, alebo aplikáciu na smartfóne, kovové prevedenie, napájanie POE switchom 1440, rozmery 90x160x28mm, inštalácia
na omietku

213,00

1682 IKALL VIP audio elektronika 1682, pre VIP (TCP/IP) audio video systém, nastaviteľná hlasitosť reproduktora, pripojovacia svorkovnica TCP/IP, 12VDC/3A výstup pre ovládanie
1. zámku, reléový NO/NC kontakt (10A) pre ovládanie 2. zámku, kontakt odchodového tlačidla, napájanie 33VDC napájacím zdrojom 1595 480,00

Vnútorné jednotky - VIP - video

Dverné jednotky - VIP - audio

Modulárny VIP systém

Vnútorné jednotky - VIP - audio
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4682HD
IKALL VIP video elektronika 4682HD, pre VIP (TCP/IP) audio video systém, farebná HD kamera, 110° uhol pohľadu, IR LED nočné prisvietenie, nastaviteľná hlasitosť
reproduktora, pripojovacia svorkovnica TCP/IP, 12 V DC / 3 A výstup pre ovládanie 1. zámku, reléový NO/NC kontakt (10 A) pre ovládanie 2. zámku, kontakt odchodového
tlačidla, napájanie 33 V DC napájacím zdrojom 1595, alebo PoE switch 1440

640,00

1595 Napájací zdroj 1595 pre IKALL a IKALL METAL SB, SBC, VIP dverné jednotky, výstup 33VDC/500mA max., ochrana proti preťaženiu a skratu, rozmery72x90x62mm, inštalácia na
DIN lištu (4 pozície) 45,00

1443 Aktuátor/relé 1443, pre VIP, ovládanie 1x relé z monitora, max 10A, napájanie 12VAC zdrojom 1200, rozmery 60x85x35mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície) 114,00

1440 Switch 1440 pre VIP, pripojenie PC /dvernej jednotky /ďalšieho switchu 2x RJ45 nenapájaný 100Mb port, 4x RJ 45 10Mb (56VDC pasívne PoE napájaný) port pre pripojenie a
napájanie VIP video monitorov a telefónov, napájanie zdrojom 1441, rozmery 66x85x35mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície) 120,00

1441 Napájací zdroj pre VIP switch 1440 a Gateway 1456, 230VAC/55VDC, rozmery 99x93x53mm, inštalácia na DIN lištu (6 pozícií) 113,00

1456
Master gateway apartment 1456 pre VIP systém (s licenciou pre 1 užívateľa), bez potreby lokálneho video monitora, pripojenie vzdialeného užívateľa smartfónu/tabletu
(max 15 paralelných súčasne, z toho 4 video prenosy, ostatní audio, všetci interkom) bezplatnou aplikáciou ComelitVIP Remote, pripojenie do LAN/WiFi/3G, 1x RJ45 port pre
prepoj do Comelit VIP siete, 1x RJ45 port (Comelit PoE) pre pripojenie ďalších zariadení v sieti, 2x RJ45 port (vypnuteľné Comelit PoE) pre pripojenie ďalších zariadení v sieti, 1x RJ45 port
(bez Comelit PoE) pre pripojenie do routra, napájanie zdrojom 1441, rozmery 70x90x62mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície)

540,00

1456S
Slave gateway apartment 1456S pre VIP systém (s licenciou pre 1 užívateľa), s potrebou lokálneho video monitora, pripojenie vzdialeného užívateľa smartfónu/tabletu
(max 15 paralelných súčasne, z toho 4 video prenosy, ostatní audio, všetci interkom) bezplatnou aplikáciou ComelitVIP Remote, pripojenie do LAN/WiFi/3G, 1x RJ45 port pre
prepoj do Comelit VIP siete, 1x RJ45 port (Comelit PoE) pre pripojenie ďalších zariadení v sieti, 2x RJ45 port (vypnuteľné Comelit PoE) pre pripojenie ďalších zariadení v sieti, 1x RJ45 port
(bez Comelit PoE) pre pripojenie do routra, napájanie zdrojom 1441, rozmery 70x90x62mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície)

279,00

1456B
Multi gateway 1456B pre VIP systém (pre viac užívateľov, potrebné príslušné licencie), pripojenie vzdialených mobilov, smartfonov alebo tabletov cez LAN/WiFi/3G, 1x RJ45 port
pre prepoj do Comelit VIP siete, 1x RJ45 port (Comelit PoE) pre pripojenie ďalších zariadení v sieti, 2x RJ45 port (vypnuteľné Comelit PoE) pre pripojenie ďalších zariadení v sieti, 1x RJ45
port (bez Comelit PoE) pre pripojenie do routra, napájanie zdrojom 1441, rozmery 70x90x62mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície)

422,00

1456B/M1 Licencia 1456B/M1 pre 1 vzdialeného audio/video užívateľa multi gateway 1456B pre VIP systém, Master (bez potreby lokálneho video monitora), pripojenie užívateľa
smartfonu/tabletu (max 15 paralelných) bezplatnou aplikáciou ComelitVIP Remote, aktivácia z USB licenčného kľúča 145,00

1456B/M100 Licencia 1456B/M100 pre 100 vzdialených audio/video užívateľov multi gateway 1456B pre VIP systém, Master (bez potreby lokálneho video monitora), pripojenie
užívateľov smartfonu/tabletu (max 15 paralelných na 1 užívateľa) bezplatnou aplikáciou ComelitVIP Remote, aktivácia z USB licenčného kľúča 10436,00

1456B/S1 Licencia 1456B/S1 pre 1 vzdialeného audio/video užívateľa multi gateway 1456B pre VIP systém, Slave (potrebný pripojený lokálny video monitor), pripojenie užívateľa
smartfonu/tabletu (max 15 paralelných) bezplatnou aplikáciou ComelitVIP Remote, aktivácia z USB licenčného kľúča 38,00

1456B/S100 Licencia 1456B/S100 pre 100 vzdialených audio/video užívateľov multi gateway 1456B pre VIP systém, Slave (potrebný pripojený lokálny video monitor), pripojenie
užívateľov smartfonu/tabletu (max 15 paralelných na 1 užívateľa) bezplatnou aplikáciou ComelitVIP Remote, aktivácia z USB licenčného kľúča 2979,00

1456B/T1 Licencia 1456B/T1 pre 1 vzdialeného audio užívateľa multi gateway 1456B pre VIP systém, pripojenie užívateľa GSM mobilu alebo pevnej linky cez SIP poskytovateľa VOIP služby,
aktivácia z USB licenčného kľúča 25,00

1456B/T100 Licencia 1456B/T100 pre 100 vzdialených audio užívateľov multi gateway 1456B pre VIP systém, pripojenie užívateľa GSM mobilu alebo pevnej linky cez SIP poskytovateľa VOIP
služby, aktivácia z USB licenčného kľúča 1154,00

33400 Modul krytu 33400, pre IKALL SB, VIP audio elektroniky, bez tlačidiel, rozmery do inšt. rámika 112x90x32mm, plastové prevedenie 23,00

33401 Modul krytu 33401, pre IKALL SB, VIP audio elektroniky, 1x vyzváňacie tlačidlo, podsvietenie menoviek, rozmery do inšt. rámika 112x90x32mm, plastové prevedenie 37,00

Moduly IKALL

Dverné jednotky - VIP - video

Príslušenstvo pre VIP systém

Príslušenstvo k modulárnym systémom
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33402 Modul krytu 33402, pre IKALL SB, VIP audio elektroniky, 2x vyzváňacie tlačidlo, podsvietenie menoviek, rozmery do inšt. rámika 112x90x32mm, plastové prevedenie 48,00

33410 Modul krytu 33410, pre IKALL SBC, VIP video elektroniky, bez tlačidiel, rozmery do inšt. rámika 112x90x32mm, plastové prevedenie 25,00

33411 Modul krytu 33411, pre IKALL SBC, VIP video elektroniky, 1x vyzváňacie tlačidlo, podsvietenie menoviek, rozmery do inšt. rámika 112x90x32mm, plastové prevedenie 37,00

33412 Modul krytu 33412, pre IKALL SBC, VIP video elektroniky, 2x vyzváňacie tlačidlo, podsvietenie menoviek, rozmery do inšt. rámika 112x90x32mm, plastové prevedenie 53,00

33433 Modul tlačidlový 33433 pre IKALL SB, SBC, VIP, 3x vyzváňacie tlačidlo, rozmery do inšt. rámika 112x90x40mm, podsvietené menovky, plastové prevedenie 82,00

33434 Modul tlačidlový 33434 pre IKALL SB, SBC, VIP, 4x vyzváňacie tlačidlo, rozmery do inšt. rámika 112x90x40mm, podsvietené menovky, plastové prevedenie 88,00

33436 Modul tlačidlový 33436 pre IKALL SB, SBC, VIP, 6x vyzváňacie tlačidlo, rozmery do inšt. rámika 112x90x40mm, podsvietené menovky, plastové prevedenie 61,00

3334 Prázdny modul pre IKALL vstupný panel, čierny, rozmery 112 x 89 x 22 mm 25,00

3336 Modul popisovací (možné použiť ako zaslepovací pre prázdne miesto v rámiku) 3336 pre IKALL SB, SBC, VIP, podsvietená popisová plocha, rozmery do inšt. rámika
112x90x40mm, plastové prevedenie 39,00

3348B
Modul kódového zámku 3348B pre IKALL SB, SBC, VIP, alebo ako autonómne zariadenie, podsvietené dotykové tlačidlá, nezávislé ovládanie 2 zámkov, LED indikácia
otvorenia, kapacita 400 kódov, 2x NO/NC (max 100 mA / 24 V DC) relé výstupy, 1x 12 V DC / 250 mA ovládaný výstup, čas otvorenia 1-99 sek., napájanie 12 V DC, alebo z IKALL elektroniky
dvernej jednotky, rozmery do inšt. rámika 112 x 90 x 40 mm, plastové prevedenie

232,00

3360B
Modul telefónneho zoznamu a kódového zámku 3360B pre IKALL SB, SBC, VIP, info LCD display 128x64, podsvietená 21 tlačidlová dotyková klávesnica, nezávislé ovládanie 2
zámkov, režim listovania a vyhľadávania mien (kapacita 3500 mien), režim priameho volania účastníka, kapacita 6000 užívateľských kódov pre ovládanie 1.zámku, LED indikácia, 1x
12VDC/250mA výstup ovládania 1. zámku, 1x NO/NC (max 100mA/24VDC) relé výstup ovládania 2. zámku, čas otvorenia 1-99 sek., napájanie z IKALL elektroniky dvernej jednotky, rozmery
do 2 inšt. rámikov 112x1800x40mm, plastové prevedenie, softvér 1249B a USB kábel pre nahrávanie mien súčasťou

282,00

33400M Modul krytu 33400M pre IKALL METAL SB, VIP audio elektroniky, bez tlačidiel, rozmery do inšt. rámika 112x90x32mm, antikor prevedenie 79,00

33401M Modul krytu 33401M pre IKALL METAL SB, VIP audio elektroniky, 1x vyzváňacie tlačidlo, rozmery do inšt. rámika 112x90x32mm, antikor prevedenie 88,00

33402M Modul krytu 33402M pre IKALL METAL SB, SBC, VIP audio elektroniky, 2x vyzváňacie tlačidlo, podsvietenie menoviek, rozmery do inšt. rámika 112x90x32mm, antikor
prevedenie 90,00

33410M Modul krytu 33410M pre IKALL METAL SBC, VIP video elektroniky, bez tlačidiel, rozmery do inšt. rámika 112x90x32mm, antikor prevedenie 79,00

33411M Modul krytu 33411M pre IKALL METAL SBC, VIP video elektroniky, 1x vyzváňacie tlačidlo, podsvietenie menoviek, rozmery do inšt. rámika 112x90x32mm, antikor prevedenie 88,00

Moduly IKALL METAL
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33412M Modul krytu 33412M pre IKALL METAL SBC, VIP video elektroniky, 2x vyzváňacie tlačidlo, podsvietenie menoviek, rozmery do inšt. rámika 112x90x32mm, antikor prevedenie 92,00

33433M Modul tlačítkový 33433M pre IKALL METAL SB, SBC, VIP, 3x vyzváňacie tlačidlo, rozmery do inšt. rámika 112x90x40mm, podsvietené menovky, antikor prevedenie 119,00

33434M Modul tlačítkový 33434M pre IKALL METAL SB, SBC, VIP, 4x vyzváňacie tlačidlo, rozmery do inšt. rámika 112x90x40mm, podsvietené menovky, antikor prevedenie 122,00

33436M Modul tlačítkový 33436M pre IKALL METAL SB, SBC, VIP, 6x vyzváňacie tlačidlo, rozmery do inšt. rámika 112x90x40mm, podsvietené menovky, antikor prevedenie 124,00

3334M Modul zaslepovací 3334M pre IKALL METAL SB, SBC, VIP, rozmery do inšt. rámika 112x90x22mm, antikor prevedenie 62,00

3336M Modul popisovací 3336M pre IKALL METAL SB, SBC, VIP, podsvietená popisová plocha, rozmery do inšt. rámika 112x90x40mm, antikor prevedenie 102,00

3348BM Modul kódového zámku 3348BM pre IKALL METAL SB, SBC, VIP, podsvietené dotykové tlačidlá, LED indikácia otvorenia, kapacita 400 kódov, 2x NO/NC (max 100mA/24VDC)
spoločný relé výstup, čas otvorenia 1-99 sek., napájanie z IKALL METAL elektroniky dvernej jednotky, rozmery do inšt. rámika 112x90x40mm, antikor prevedenie 281,00

3360BM
Modul telefónneho zoznamu a kódového zámku 3360BM pre IKALL METAL SB, SBC, VIP, info LCD display 128x64, podsvietená 21 tlačidlová dotyková klávesnica, nezávislé 
ovládanie 2 zámkov, režim listovania a vyhľadávania mien (kapacita 3500 mien), režim priameho volania účastníka, kapacita 6000 užívateľských kódov pre ovládanie 1.zámku, LED
indikácia, 1x 12VDC/250mA výstup ovládania 1. zámku, 1x NO/NC (max 100mA/24VDC) relé výstup ovládania 2. zámku, čas otvorenia 1-99 sek., napájanie z IKALL METAL elektroniky dvernej
jednotky, rozmery do 2 inšt. rámikov 112x180x40mm, antikor prevedenie, softvér 1249B a USB kábel pre nahrávanie mien súčasťou

445,00

3311/1S Inštalačný rámik 3311/1S pre 1x modul, hliník , farba strieborná, rozmery 125x125x38mm 38,00

3311/2S Inštalačný rámik 3311/2S pre 2x modul, hliník, farba strieborná, rozmery 125x215x38mm 38,00

3311/3S Inštalačný rámik 3311/3S pre 3x modul, hliník, farba strieborná, rozmery 125x305x38mm 47,00

3311/4S Inštalačný rámik 3311/4S pre 4x modul, hliník, farba strieborná, rozmery 125x395x38mm 57,00

3110/1 Inštalačná krabica 3110/1 pod omietku, pre 1 modul, plastová, rozmery 118x118x45mm, potrebný inštalačný rámik 3311/1S 6,70

3110/2 Inštalačná krabica 3110/2 pod omietku, pre 2 moduly, plastová, rozmery 118x207x45mm, potrebný inštalačný rámik 3311/2S 7,10

3110/3 Inštalačná krabica 3110/3 pod omietku, pre 3 moduly, plastová, rozmery 118x297x45mm, potrebný inštalačný rámik 3311/3S 7,10

3110/4 Inštalačná krabica 3110/4 pod omietku, pre 4 moduly, plastová, rozmery 118x387x45mm, potrebný inštalačný rámik 3311/4S 11,40

31161 Inštalačná krabica 31161 na omietku, pre 1x modul, protidažďová strieška, hliník, rozmery 154x152x85mm, potrebný inštalačný rámik 3311/1A 110,00
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31162 Inštalačná krabica 31162 na omietku, pre 2x modul, protidažďová strieška, hliník, rozmery 154x242x85mm, potrebný inštalačný rámik 3311/2A 131,00

31163 Inštalačná krabica 31163 na omietku, pre 3x modul, protidažďová strieška, hliník, rozmery 154x332x85mm, potrebný inštalačný rámik 3311/3A 161,00

31164L Inštalačná krabica 31164L na omietku, pre 4x modul, protidažďová strieška, hliník, rozmery 154x422x85mm, potrebný inštalačný rámik 3311/4A 167,00

4894E
EASYCALL 4894E, interiérová audio dverná jednotka pre interkom s obsluhou, TCP/IP komunikácia s Comelit VIP systémom, 1x volacie tlačidlo, nastaviteľná citlivosť mikrofónu a
hlasitosť reproduktora, smerovanie hovoru na operátora, PC call centra, alebo aplikáciu na smartfóne, kovové prevedenie, napájanie POE switchom 1440, rozmery 90x160x28mm, inštalácia
na omietku

213,00

3460HA
HELP POINT 3460HA, audio dverná jednotka pre spojenie s informátorom, TCP/IP komunikácia s Comelit VIP systémom, 1x volacie tlačidlo, nastaviteľná citlivosť mikrofónu a
hlasitosť reproduktora, smerovanie hovoru na operátora, PC call centra, alebo aplikáciu na smartfóne, LED indikácia volania, LED indikácia nadviazania hovoru, antivandal antikor AISI 316
2,5mm prevedenie, napájanie 33VDC zdrojom 1595, rozmery 178x229mm, inštalácia pod omietku

844,00

3460EA
EMERGENCY PANEL 3460EA, audio dverná jednotka s panik tlačidlom pre núdzové spojenie, TCP/IP komunikácia s Comelit VIP systémom, 1x volacie tlačidlo, označenie
braillovým písmom, nastaviteľná citlivosť mikrofónu a hlasitosť reproduktora, smerovanie hovoru na operátora, PC pultu ochrany, alebo aplikáciu na smartfóne, LED indikácia volania, LED
indikácia nadviazania hovoru, antivandal antikor AISI 316 2,5mm prevedenie, napájanie 33VDC zdrojom 1595, rozmery 178x229mm, inštalácia pod omietku

844,00

3460HHV
HELP POINT 3460HHV, video dverná jednotka pre spojenie s informátorom, TCP/IP komunikácia s Comelit VIP systémom, 1x volacie tlačidlo, farebná 1/4" kamera, 90°st. uhol
pohľadu, biele LED nočné prisvietenie, nastaviteľná citlivosť mikrofónu a hlasitosť reproduktora, smerovanie hovoru na operátora, PC call centra, alebo aplikáciu na smartfóne, LED indikácia
volania, LED indikácia nadviazania hovoru, antivandal antikor AISI 316 2,5mm prevedenie, napájanie 33VDC zdrojom 1595, rozmery 178x229mm, inštalácia pod omietku

1108,00

3460HEV
EMERGENCY PANEL 3460HEV, video dverná jednotka s panik tlačidlom pre núdzové spojenie, TCP/IP komunikácia s Comelit VIP systémom, 1x volacie tlačidlo, označenie
braillovým písmom, farebná 1/4" kamera, 90°st. uhol pohľadu, biele LED nočné prisvietenie, nastaviteľná citlivosť mikrofónu a hlasitosť reproduktora, smerovanie hovoru na operátora, PC
pultu ochrany, alebo aplikáciu na smartfóne, LED indikácia volania, LED indikácia nadviazania hovoru, antivandal antikor AISI 316 2,5mm prevedenie, napájanie 33VDC zdrojom 1595,
rozmery 178x229mm, inštalácia pod omietku

1108,00

3461 Inštalačná krabica na omietku pre Emergency panely a Help pointy Comelit, nerez, rozmery 176x227x57mm 111,00

1595 Napájací zdroj 1595 pre IKALL a IKALL METAL SB, SBC, VIP dverné jednotky, výstup 33VDC/500mA max., ochrana proti preťaženiu a skratu, rozmery72x90x62mm, inštalácia na
DIN lištu (4 pozície) 45,00

ALES 60
Infrazávora 2-lúčová, (1x vysielač TX + 1x prijímač RX, single beam), dosah 60m vonkajší / 250m vnútorný, IP 54, bez vyhrievania, optické zarovnanie pomocou test tlačidla a
vysokosvietivých LED , akustická signalizácia, paralelné IR pulzujúce lúče 950 NM, AND logika, asférické 35mm šošovky minimalizujúce útlm IR lúča, vertikálne/horizontálne nastavenie lúča
20°/180°, optická synchronizácia 4 kanály, Vysielač: 1x NC relé tamper, Prijímač: 1x NC relé alarm, 1x OC výstup hmlového filtra, 1x NC relé tamper, rozsah pracovných teplôt -25 až +65°C
(možnosť dokúpiť vyhrievanie ALES TS), napájanie 12 VDC, odber 90mA/12VDC/pár,  rozmery 78x185x78mm, uchytenie na stenu/stĺpik(držiak súčasťou), cena za pár

125,00

ALES 120
Infrazávora 2-lúčová, (1x vysielač TX + 1x prijímač RX, single beam), dosah 120m vonkajší / 480m vnútorný, IP 54, bez vyhrievania, optické zarovnanie pomocou test tlačidla a
vysokosvietivých LED , akustická signalizácia, paralelné IR pulzujúce lúče 950 NM, AND logika, asférické 35mm šošovky minimalizujúce útlm IR lúča, vertikálne/horizontálne nastavenie lúča
20°/180°, optická synchronizácia 4 kanály, Vysielač: 1x NC relé tamper, Prijímač: 1x NC relé alarm, 1x OC výstup hmlového filtra, 1x NC relé tamper, rozsah pracovných teplôt -25 až
+65°C, (možnosť dokúpiť vyhrievanie ALES TS), napájanie 12 VDC, odber 90mA/12VDC/pár,  rozmery 78x185x78mm, uchytenie na stenu/stĺpik (držiak súčasťou), cena za pár

169,00

Dual PB-60D
Infrazávora 2lúčová, dosah 60 m vonkajšie, 180 m vnútorný, nastavenie pomocou displeja a DIP prepínače, 4CH synchronizácia pre väčšiu odolnosť voči rušeniu, rozsah pracovných
teplôt od -25 °C do +55 °C, IP 65, napájanie 12–24 V DC, odber 75 mA / 12 V DC / pár, NO/NC reléový výstup, NC tamperový výstup, uchytenie na stenu/stĺpik, rozmery 80 x 75 x 212 mm,
balenie obsahuje dva kusy bariér

79,00

Video
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Triple PB-150D2
Infrazávora 3lúčová, dosah 150 m vonkajšie, 450 m vnútorný, nastavenie pomocou displeja a DIP prepínače, 4CH synchronizácia pre väčšiu odolnosť voči rušeniu, rozsah pracovných
teplôt od -25 °C do +55 °C, IP 65, napájanie 12–24 V DC, odber 90 mA / 12 V DC / pár, NO/NC reléový výstup, NC tamperový výstup, uchytenie na stenu/stĺpik, rozmery 92 x 90 x 291 mm,
balenie obsahuje dva kusy bariér

189,00

BIRIS II
Infrazávora 4lúčová, (2x vysielač TX + 2x prijímač RX, dosah 180 m vonkajší / 200 m vnútorný, IP 65, s výhrevom, optické zarovnanie pomocou test tlačidla a vysokosvietivých LED,
akustická signalizácia, paralelné IR pulzujúce lúče 950 nm, AND logika, asférické 35 mm šošovky minimalizujúce útlm IR lúča, vertikálne/horizontálne nastavenie lúča 10°/90°, optická
synchronizácia 4 kanály, vysielač 1x NC relé tamper, prijímač 1x NC relé alarm, 1x OC výstup hmlového filtra, 1x NC relé tamper, rozsah pracovných teplôt od -30 °C do +70 °C, napájanie 12
V DC, odber 500 mA /12 V DC / kus, rozmery 118 x 422 x 118 mm, uchytenie na stenu/stĺpik, cena za pár

512,00

SADRIN 250
Infrazávora okenná 4-lúčová, výška 0,5m (2x vysielač TX + 2x prijímač RX, double beam) dosah 15m vonkajší / 30m vnútorný, IP 54, bez vyhrievania, paralelné IR pulzujúce lúče
950 NM, režimy AND ( prerušenie 2 lúčov, delay 500ms), FAST (prerušenie 1 lúča, delay 100ms), NORMAL (prerušenie 1 lúča, delay 250ms), synchronizácia 2 vodičmi, Vysielač: 1x NC relé
tamper, Prijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC relé tamper, rozsah pracovných teplôt -10 až +65°C, (možnosť dokúpiť vyhrievanie SADRINKIT THER 205), napájanie 13,8 VDC, odber
60mA/12VDC/pár,  rozmery 25x500x25mm, uchytenie na stenu (potrebné použiť držiak SADRIN SD) , cena za pár

149,00

SADRIN 410
Infrazávora okenná 8-lúčová, výška 1m (4x vysielač TX + 4x prijímač RX, double beam) dosah 15m vonkajší / 30m vnútorný, IP 54, bez vyhrievania, paralelné IR pulzujúce lúče
950 NM, režimy AND ( prerušenie 2 lúčov, delay 500ms), FAST (prerušenie 1 lúča, delay 100ms), NORMAL (prerušenie 1 lúča, delay 250ms), synchronizácia 2 vodičmi, Vysielač: 1x NC relé
tamper, Prijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC relé tamper, rozsah pracovných teplôt -10 až +65°C, (možnosť dokúpiť vyhrievanie SADRINKIT THER 410), napájanie 13,8 VDC, odber
90mA/12VDC/pár,  rozmery 25x1000x25mm, uchytenie na stenu (potrebné použiť držiak SADRIN SD), cena za pár

209,00

SADRIN 620
Infrazávora okenná 12-lúčová, výška 2m (6x vysielač TX + 6x prijímač RX, double beam) dosah 15m vonkajší / 30m vnútorný, IP 54, bez vyhrievania, paralelné IR pulzujúce lúče
950 NM, režimy AND ( prerušenie 2 lúčov, delay 500ms), FAST (prerušenie 1 lúča, delay 100ms), NORMAL (prerušenie 1 lúča, delay 250ms), synchronizácia 2 vodičmi, Vysielač: 1x NC relé
tamper, Prijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC relé tamper, 1x OC výstup hmlového filtra, rozsah pracovných teplôt -10 až +65°C, (možnosť dokúpiť vyhrievanie SADRINKIT THER 620),
napájanie 13,8 VDC, odber 120mA/12VDC/pár,  rozmery 25x2000x25mm, uchytenie na stenu (potrebné použiť držiak SADRIN SD), cena za pár

299,00

SANDOR DUAL 
SMA 805

Infrazávora exteriérová 4 lúčová, výška 0,5m (2x vysielač TX + 2x prijímač RX, double beam) dosah 100m vonkajší / 400m vnútorný, IP 54, vyhrievanie, diagonálne IR
pulzujúce lúče 950 NM, režimy AND ( prerušenie 2 lúčov), OR (prerušenie 1 lúča, nastaviteľné oneskorenie do 500ms), asférické 35mm šošovky minimalizujúce útlm IR lúča, 
vertikálne/horizontálne nastavenie lúča 20°/180°, optická synchronizácia 4 kanály, synchronizácia opticky alebo 2 vodičmi, Vysielač: 1x NC relé tamper, Prijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC
relé tamper, rozsah pracovných teplôt -25 až +65°C, napájanie 12 VDC, odber 135mA/12VDC/pár, rozmery 60x500x60mm, uchytenie na stenu/stĺpik (potrebné použiť držiaky SAN /PL alebo
SAN /SD), cena za pár

289,00

SANDOR DUAL 
SMA 810

Infrazávora exteriérová 4-lúčová, výška 1m (2x vysielač TX + 2x prijímač RX, double beam) dosah 100m vonkajší / 400m vnútorný, IP 54, vyhrievanie, diagonálne IR
pulzujúce lúče 950 NM, režimy AND ( prerušenie 2 lúčov), OR (prerušenie 1 lúča, nastaviteľné oneskorenie do 500ms), asférické 35mm šošovky minimalizujúce útlm IR lúča, 
vertikálne/horizontálne nastavenie lúča 20°/180°, optická synchronizácia 4 kanály, synchronizácia opticky alebo 2 vodičmi, Vysielač: 1x NC relé tamper, Prijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC
relé tamper, rozsah pracovných teplôt -25 až +65°C, napájanie 12VDC, odber 135mA/12VDC/pár, rozmery 60x1000x60mm, uchytenie na stenu/stĺpik (potrebné použiť držiaky SAN /PL alebo
SAN /SD), cena za pár

399,00

SANDOR QUAD 
SMA 8020

Infrazávora exteriérová 16-lúčová, výška 2 m (4x vysielač TX + 4x prijímač RX, double beam), dosah 100 m vonkajší / 400 m vnútorný, IP 54, integrované vyhrievanie,
diagonálne IR pulzujúce lúče 950 nm, režimy AND (prerušenie 2 lúčov), OR (prerušenie 1 lúča, nastaviteľné oneskorenie do 500 ms), asférické 35mm šošovky minimalizujúce útlm IR
lúča, vertikálne/horizontálne nastavenie lúča 20°/180°, optická synchronizácia 4 kanály, synchronizácia opticky alebo 2 vodičmi, vysielač: 1x NC relé tamper, prijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC
relé tamper, rozsah pracovných teplôt od -25 °C do +65 °C, napájanie 12 V DC, odber 135 mA / 12 V DC / pár, rozmery 60 x 2000 x 60 mm, uchytenie na stenu/stĺpik (potrebné použiť
držiaky SAN/PL alebo SAN/SD), cena za pár

799,00

PARVIS MES SMA 
9120

Infrazávora stĺpová 2-lúčová, výška 1,2m (2x vysielač TX + 2x prijímač RX, double beam), rohová montáž skrytá v záhradnom svietidle 230V, dosah 100m vonkajší / 400m
vnútorný, IP 54, vyhrievanie, paralelné IR pulzujúce lúče 950 NM, režimy AND ( prerušenie 2 lúčov), OR (prerušenie 1 lúča, nastaviteľné oneskorenie do 500ms), asférické 35mm
šošovky minimalizujúce útlm IR lúča, vertikálne/horizontálne nastavenie lúča 20°/180°, optická synchronizácia 4 kanály, synchronizácia opticky alebo 2 vodičmi, Vysielač: 1x NC relé tamper,
Prijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC relé tamper, rozsah pracovných teplôt -25 až +65°C, napájanie 12 VDC, odber 135mA/12VDC/pár, rozmery f80x1200mm, cena za kus

899,00

SADRIN SD Sada upevňovacích držiakov pre montáž IR bariéry SADRIN na stenu, horizontálne nastavenie bariéry 180°, kompletné balenie pre vysielač aj prijímač 49,00

SAN/PL Upevňovací držiak pre montáž IR bariéry SANDOR na stĺp do ø50mm, v balení 2x diely pre uchytenie 1ks bariéry v jednom bode, (pre dlhšie prevedenie infrazávory a celý set vysielač
+ prijímač je potrebné viacero držiakov) 39,00

SAN/SD Sada upevňovacích držiakov pre montáž IR bariéry SANDOR na stenu, v balení 2x diely pre uchytenie 1 ks bariéry, (pre celý set vysielač + prijímač je potrebné viacero sád podľa
veľkosti) 39,00

ALES TS Sada (pár) vyhrievania pre IR bariéry ALES, termostat, napájanie 12VDC/400mA alebo 24VDC/200mA 39,00

SADRINKIT THER 
205

Sada vyhrievania pre IR bariéry SADRIN 250, 2 telesá, termostat, napájanie (pár)  12 VDC/560mA 55,00

SADRINKIT THER 
410

Sada (pár) vyhrievania pre IR bariéry SADRIN 410, 4 telesá, termostat, napájanie (pár) 12 VDC/1,6A 75,00
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SADRINKIT THER 
620

Sada (pár) vyhrievania pre IR bariéry SADRIN 620, 6 telies, termostat, napájanie 12 VDC/2,8A 95,00

Ganitor 30/3 I/O modul pre monitoring vstupov a riadenie v systéme C4 cez Ethernet, 30x vstup NO/NC spínaný kontakt alebo napätie 8–20 V, 3x relé výstup (zaťaženie max. 5 A / 60 V DC), 1x
RJ-45, 7–36 V DC (adaptér nie je súčasťou), odber max. 350 mA / 12 V DC, prevedenie plošný spoj, pracovná teplota od -20 °C do +60 °C, rozmery 176,5 x 96,5 x 20 mm 579,00

NC IP
Sada prevodníkov pre 1:1 prenos NC/NO poplachových stavov cez Ethernet, full duplex, 4 x spínaný napäťový vstup (8-12VDC), 4x NC/NO reléový výstup (zaťaženie max
5A/12VDC), 1x RJ45 konektor, konfigurácia cez web rozhranie, napájanie 7 - 36 VDC (adaptér nie je súčasťou), odber max. 400mA/12VDC, prevedenie plošný spoj, pracovná teplota
od -20°C do +60°C, rozmery 140x100x20 mm

459,00

KR 240 Inštalačná krabica plastová, sivá, do vonkajšieho prostredia, gumová prechodka 12x ø38mm, rozmery 240x190x90mm, krytie IP55, pracovná teplota od -25°C do +60°C, uchytenie na
DIN lištu 9,00

KR 380 Inštalačná krabica plastová, sivá, do vonkajšieho prostredia, gumová prechodka 12x ø48mm, rozmery 380x300x120mm, krytie IP55, pracovná teplota od -25°C do +60°C, uchytenie na
DIN lištu 29,00

PIRAMID 
CONNECT SDI-
78XL2-B-Grey

Mikrovlnná bariéra s PIR, monostatická, pracovná frekvencia 10,51 GHz, nastaviteľná detekčná vzdialenosť do 30 m, šírka pokrytia 10 m, komunikácia cez Bluetooth na
konfiguračnú aplikáciu, alebo zbernica Maxibus, nastaviteľné režimy citlivosti, napájanie 10-20 V DC, odber 80 mA, relé výstup poplachu, antimaskingu, tamper, vonkajšie použitie, IP 65,
pracovná teplota -20 °C až + 60 °C, uchytenie na stenu/stĺpik súčasťou

865,00

MANA MW 10250 
12V

Mikrovlnná bariéra stĺpová, (1x vysielač + 1x prijímač), cena za pár, pracovná frekvencia 24 GHz ( 4 modulačné frekvencie), detekčná šírka/ výška cca 4m, dosah 250m vonkajší /
650m vnútorný, IP 54, vertikálne/horizontálne nastavenie antény 20°/20°, optické zarovnanie pomocou zabudovaného displeja s voltmetrom, Vysielač: 1x NC relé tamper, Prijímač: 1x NC
relé alarm, 1x NC relé tamper, rozsah pracovných teplôt -25 až +65°C, napájanie 12VDC, odber 400mA/12VDC/pár, rozmery 250x1000x200mm, priestor pre umiestnenie 7Ah AKU a GSM
komunikátora

1650,00

Forteza 300
MW bariéra v pásme 24 GHz - sada prijímač a vysielač, maximálna odporúčaná detekčná vzdialenosť 270 m, detekčná šírka max. 1 m, detekčná výška max 1,4 m,
elektromagnetické detekčné pole tvaru predĺženého splošteného elipsoidu, imunita voči vplyvu silných elektromagnetických polí do 500 kV, imunita voči zvieratám a porastu do 50 cm a
snehovej pokrývke do 80 cm, konfigurácia cez PC, napájanie 10–30 V DC, max. 45 mA, reléový výstup, tamper, pracovná teplota od -40 °C do + 80 °C, rozmery 601 x 150 x 170 mm, krytie
IP55

1499,00

Forteza 200
MW bariéra v pásme 24 GHz - sada prijímač a vysielač, maximálna odporúčaná detekčná vzdialenosť 180 m, detekčná šírka max. 1 m, detekčná výška max. 1,4 m,
elektromagnetické detekčné pole tvaru predĺženého splošteného elipsoidu, imunita voči vplyvu silných elektromagnetických polí do 500 kV, imunita voči zvieratám a porastu do 50 cm a
snehovej pokrývke do 80 cm, konfigurácia cez PC, napájanie 10–30 V DC, max. 45 mA, reléový výstup, tamper, pracovná teplota od -40 °C do + 80 °C, rozmery 211 x 130 x 105 mm, krytie
IP 55

899,00

Forteza 100
MW bariéra v pásme 24 GHz - sada prijímač a vysielač, maximálna odporúčaná detekčná vzdialenosť 80 m, detekčná šírka max. 1 m, detekčná výška max. 1,4 m,
elektromagnetické detekčné pole tvaru predĺženého splošteného elipsoidu, imunita voči vplyvu silných elektromagnetických polí do 500 kV, imunita voči zvieratám a porastu do 50 cm a
snehovej pokrývke do 80 cm, konfigurácia cez PC, napájanie 10–30 V DC, max. 45 mA, reléový výstup, tamper, pracovná teplota od -40 °C do + 80 °C, rozmery 211 x 130 x 105 mm, krytie
IP55

869,00

Forteza 50
MW bariéra v pásme 24 GHz - sada prijímač a vysielač, maximálna odporúčaná detekčná vzdialenosť 40 m, detekčná šírka max. 1m, detekčná výška max 1,4m,
elektromagnetické detekčné pole tvaru predĺženého splošteného elipsoidu, imunita voči vplyvu silných elektromagnetických polí do 500 kV, imunita voči zvieratám a porastu do 50 cm a
snehovej pokrývke do 80 cm, konfigurácia cez PC, napájanie 10–30 V DC, max. 45 mA, reléový výstup, tamper, pracovná teplota od -40 °C do +80 °C, rozmery 211 x 130 x 105 mm, krytie IP
55

849,00

POB 30 Držiak pre upevnenie mikrovlnnej bariéry MANA, umiestnenie do zeme, otáčanie stĺpa mikrovlnnej bariéry o 360 °, korekcia náklonu, priechodky pre vedenie kabeláže, rozmery
300x300x300 mm 99,00

USB/RS485 Prevodník RS485/USB pre lokálnu PC konfiguráciu Umirs zariadení cez zbernicu RS485, vnútorné použitie, prevedenie plošný spoj, rozmery 90x35x9 mm, napájanie cez USB, 
odporučené umiestnenie do inšt. krabice, káblik mini USB/ USB súčasťou balenia 119,00

RS485 IP Prevodník RS485/Ethernet pre diaľkovú PC konfiguráciu Umirs zariadení cez Ethernet , v páre možné použiť ako predĺženie zbernice RS485 cez LAN, konfigurácia prevodníka cez web
rozhranie, LED indikácia stavov, napájanie 5 - 30 VDC (adaptér nie je súčasťou), odber 80mA/12VDC, vnútorné použitie, rozmery 63x24x33 mm 189,00

Ganitor 30/3 I/O modul pre monitoring vstupov a riadenie v systéme C4 cez Ethernet, 30x vstup NO/NC spínaný kontakt alebo napätie 8–20 V, 3x relé výstup (zaťaženie max. 5 A / 60 V DC), 1x
RJ-45, 7–36 V DC (adaptér nie je súčasťou), odber max. 350 mA / 12 V DC, prevedenie plošný spoj, pracovná teplota od -20 °C do +60 °C, rozmery 176,5 x 96,5 x 20 mm 579,00

Mikrovlnné bariéry

Príslušenstvo k mikrovlnným bariéram
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cena EU bez DPH 
v EUR

Platný od 17.04.2019

NC IP
Sada prevodníkov pre 1:1 prenos NC/NO poplachových stavov cez Ethernet, full duplex, 4 x spínaný napäťový vstup (8-12VDC), 4x NC/NO reléový výstup (zaťaženie max
5A/12VDC), 1x RJ45 konektor, konfigurácia cez web rozhranie, napájanie 7 - 36 VDC (adaptér nie je súčasťou), odber max. 400mA/12VDC, prevedenie plošný spoj, pracovná teplota
od -20°C do +60°C, rozmery 140x100x20 mm

459,00

KR 240 Inštalačná krabica plastová, sivá, do vonkajšieho prostredia, gumová prechodka 12x ø38mm, rozmery 240x190x90mm, krytie IP55, pracovná teplota od -25°C do +60°C, uchytenie na
DIN lištu 9,00

KR 380 Inštalačná krabica plastová, sivá, do vonkajšieho prostredia, gumová prechodka 12x ø48mm, rozmery 380x300x120mm, krytie IP55, pracovná teplota od -25°C do +60°C, uchytenie na
DIN lištu 29,00

QUADROSENSE
Plotový detekčný systém, 4 x samostatné alarmové vstupy pre použitie triboelektrických detekčných káblov (max. 250m/vstup), celková dĺžka chránenej zóny max. 1000m, 4x
NC reléový výstup, komunikácia s PC cez RS 485 (255 adries) softvér pre konfiguráciu cez PC je súčasťou, použitie do vonkajšieho prostredia, IP65, napájanie 9-36VDC (zdroj nie je
súčasťou), odber max 1A/12VDC (odporúčaný zdroj: DR-45-24), prevádzková teplota -45°C až +65°C, rozmery s inštalačnou krabicou 146x220x85mm

1230,00

QUADROSENSE 
wire

Quadrosense vysoko citlivý detekčný triboelektrický kábel pre plotovú ochranu, koaxiálna štruktúra vodičov (max 250m dĺžka na každý alarmový vstup), extrémne nízky šum,
odolnosť voči UV žiareniu, vysoká životnosť, balenie 250m, cena za bežný meter 2,70

QUADROSENSE 
FTP wire

Quadrosense štandardný detekčný triboelektrický kábel pre plotovú ochranu, FTP štruktúra vodičov 4x2x0,5 mm (max 250m dĺžka na každý alarmový vstup), odolnosť voči UV
žiareniu, balenie 305m, cena za meter 1,19

QUADROSENSE 
DC wire

Quadrosense prepojovací kábel pre prepojenie vyhodnocovacej jednotky so vzdialeným detekčným káblom (max. dĺžka spojnice 250m), koaxiálna štruktúra vodičov , balenie 
100m, cena za meter 2,20

Connection/End 
sleeve

Quadrosense prepojovací / ukončovací izolačný člen pre plotový detekčný systém, určený pre ukončenie detekčného kábla (na strane vyhodnocovacej jednotky nie je potrebný)
jeho nadpojenie, alebo spojenie detekčného kábla s DC prepojovacím káblom vedúcim do vyhodnocovacej jednotky, vodotesné prevedenie 21,00

USB/RS485 Prevodník RS485/USB pre lokálnu PC konfiguráciu Umirs zariadení cez zbernicu RS485, vnútorné použitie, prevedenie plošný spoj, rozmery 90x35x9 mm, napájanie cez USB, 
odporučené umiestnenie do inšt. krabice, káblik mini USB/ USB súčasťou balenia 119,00

RS485 IP Prevodník RS485/Ethernet pre diaľkovú PC konfiguráciu Umirs zariadení cez Ethernet , v páre možné použiť ako predĺženie zbernice RS485 cez LAN, konfigurácia prevodníka cez web
rozhranie, LED indikácia stavov, napájanie 5 - 30 VDC (adaptér nie je súčasťou), odber 80mA/12VDC, vnútorné použitie, rozmery 63x24x33 mm 189,00

Ganitor 30/3 I/O modul pre monitoring vstupov a riadenie v systéme C4 cez Ethernet, 30x vstup NO/NC spínaný kontakt alebo napätie 8–20 V, 3x relé výstup (zaťaženie max. 5 A / 60 V DC), 1x
RJ-45, 7–36 V DC (adaptér nie je súčasťou), odber max. 350 mA / 12 V DC, prevedenie plošný spoj, pracovná teplota od -20 °C do +60 °C, rozmery 176,5 x 96,5 x 20 mm 579,00

NC IP
Sada prevodníkov pre 1:1 prenos NC/NO poplachových stavov cez Ethernet, full duplex, 4 x spínaný napäťový vstup (8-12VDC), 4x NC/NO reléový výstup (zaťaženie max
5A/12VDC), 1x RJ45 konektor, konfigurácia cez web rozhranie, napájanie 7 - 36 VDC (adaptér nie je súčasťou), odber max. 400mA/12VDC, prevedenie plošný spoj, pracovná teplota
od -20°C do +60°C, rozmery 140x100x20 mm

459,00

KR 240 Inštalačná krabica plastová, sivá, do vonkajšieho prostredia, gumová prechodka 12x ø38mm, rozmery 240x190x90mm, krytie IP55, pracovná teplota od -25°C do +60°C, uchytenie na
DIN lištu 9,00

KR 380 Inštalačná krabica plastová, sivá, do vonkajšieho prostredia, gumová prechodka 12x ø48mm, rozmery 380x300x120mm, krytie IP55, pracovná teplota od -25°C do +60°C, uchytenie na
DIN lištu 29,00

Plotová ochrana  zónová

Príslušenstvo k plotovej ochrane zonovej
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GF3000

Kontrolér pre adresný plotový perimetrický systém, použitie pre vonkajšie oplotenie stráženého objektu, detekcia preliezania, prestrihávania, otrasov a inej
mechanickej manipulácie, 2x vstup pre pripojenie 100 m detekčného káblového setu s pevne zabudovanými 40 snímačmi (celková ochrana perimetra 2 x 1 x 100 m)
vetvu je možné nadpájať bežným prepojovacím káblom max. o 50 m, predĺženie musí byť ohraničené UR/UT, 2x NC relé AUX vstup pre poplach z externého zdroja (PIR a pod.), 1x zbernicový
RS485 BUS výstup pre komunikáciu s riadiacou jednotkou MAXIBUS 0xx a SW nastavenie, integrované solárne napájanie s akumulátorom, možnosť externého napájania 12VDC, IP 55,
pracovná teplota -35 ° C až +70 ° C MAXIBUS umožňuje pripojiť cez RS485 zbernicu max. 16 kusov GF 3000, (celková ochrana perimetra 16 x 2 x 1 x 100 m = 3200 m)

1600,00

GF600Z

Kontrolér pre 10 zónový plotový perimetrický systém, použitie pre vonkajšie oplotenie stráženého objektu, detekcia preliezania, prestrihávania, otrasov a inej
mechanickej manipulácie, 2x vstup pre pripojenie 3x za sebou 100 m detekčného káblového setu s pevne zabudovanými 40 snímačmi (celková ochrana perimetra 2 x 3 x 100 m ) každú
vetvu je možné nadpájať bežným prepojovacím káblom max. o 200 m, predĺženie musí byť ohraničené UR/UT), 10x NC relé 1A/30VDC pre alarmové výstupy zo zón, (ako zónu je možné
nastaviť maximálne 10 ľubovoľných úsekov so softvérovo pridelenými snímačmi), 1x NC relé 1A/30VDC pre alarm z prestrihnutia kábla alebo odpojenia napájania, 1x NC relé 1A/30VDC pre
tamper alarm, základné nastavenie parametrov priamo na zariadení, TCP/IP komunikácia, embedded web server, SW nastavenie, kalibrácia každého senzora, história udalostí, napájanie
12VDC, odber 182mA/12V, IP 55, pracovná teplota -35 ° C až +70 ° C

1615,00

SENZOR 3000 Otrasový snímač perimetrického systému, 1 ks s prívodným káblom (cca 2x 1,5 m), pre nadpojenie káblového setu o požadovanú dĺžku alebo ako náhradný diel, individuálne
nastaviteľná citlivosť , IP 65, pracovná teplota od -35 °C do +70 °C 48,00

SENZOR 600Z Otrasový snímač perimetrického systému, 1 ks s prívodným káblom (cca 2x 1,5 m), pre nadpojenie káblového setu o požadovanú dĺžku alebo ako náhradný diel, individuálne
nastaviteľná citlivosť , IP 65, pracovná teplota od -35 °C do +70 °C 22,60

SENSCAB 3000
Set detekčného kábla pre adresný plotový perimetrický systém cca 100 m, 120 m balenie, osadené akcelerometrické snímače (40 ks x 3 m), s detekčným dosahom cca 3
x 3 m, každý má individuálne nastaviteľnú citlivosť ,čierny, IP 65, pracovná teplota -35 ° C až +70 ° C, pre systém možné použiť max. 2 káblové sety (2 x 100 m), každý kábel musí
byť ukončený/nadpojený UR/UT modulom pozn.: na objednávku je možné dodať vo vyhotovení s rozdielnou roztečou snímačov

1823,00

SENSCAB 600Z
Set detekčného kábla pre zónový plotový perimetrický systém cca 100 m, 120 m balenie, osadené akcelerometrické snímače (40 ks x 3 m) s detekčným dosahom cca 3 x
3 m, každý má individuálne nastaviteľnú citlivosť, zelený, IP 65, pracovná teplota -35 °C až +70 °C, pre systém možné použiť max. 6 káblových setov (6x 100 m), každý kábel musí
byť ukončený/napojený UR/UT modulom, pozn.: na objednávku je možné dodať vo vyhotovení s rozdielnou roztečou snímačov

881,00

MAXIBUS 001
Riadiaca jednotka adresného plotového perimetrického systému, max detekčných 64 zón, 8x slot pre rozširujúce I/O karty, 1x komunikačný BUS port pre pripojenie
1x max. 3200 m kábla s detekčnými snímačmi (na každom až 16 x kontrolér GF3000), redundantné kruhové zapojenie linky, 1x ethernet port pre TCP/IP komunikáciu s ďalšími
zariadeniami, komunikačné protokoly Contact ID a CESA pre alarmové prepojenie s EZS, Linux embedded web server, max detekčných 64 zón, napájanie 12 V DC, zdroj nie je
súčasťou balenia, IP 43

1358,00

MAXIBUS 002
Riadiaca jednotka adresného plotového perimetrického systému, max. detekčných 64 zón, 8x slot pre rozširujúce I/O karty, 4x komunikačný BUS port pre pripojenie
4x max. 3200 m káblov s detekčnými snímačmi (na každom až 16x kontrolér GF3000), redundantné kruhové zapojenie linky, 1x ethernet port pre TCP/IP komunikáciu s ďalšími
zariadeniami, komunikačné protokoly Contact ID a CESA pre alarmové prepojenie s EZS, Linux embedded web server, max. detekčných 64 zón, napájanie 12 V DC, zdroj nie je
súčasťou balenia, IP 43 Pozn. Pri sieťovaní s ďalšou jednotkou Maxibus cez MODBUS RTU protokol je kapacita zariadenia len 3x komunikačný BUS port pre pripojenie

2157,00

MAXIBUS 011
Riadiaca jednotka adresného plotového perimetrického systému, max. detekčných 128 zón,16x slot pre rozširujúce I/O karty, 1x komunikačný BUS port pre
pripojenie 1x max. 3200 m kábla s detekčnými snímačmi (na každom až 16x kontrolér GF3000), redundantné kruhové zapojenie linky, 1x ethernet port pre TCP/IP komunikáciu
s ďalšími zariadeniami, komunikačné protokoly Contact ID a CESA pre alarmové prepojenie s EZS, Linux embedded web server, napájanie 12 V DC, zdroj nie je súčasťou balenia, IP
43

1605,00

MAXIBUS 012
Riadiaca jednotka adresného plotového perimetrického systému, max detekčných 128 zón,16x slot pre rozširujúce I/O karty, 4x komunikačný BUS port pre pripojenie
4x max. 3200 m káblov s detekčnými snímačmi (na každom až 16 x kontrolér GF3000), redundantné kruhové zapojenie linky, 1x ethernet port pre TCP/IP komunikáciu s ďalšími
zariadeniami, komunikačné protokoly Contact ID a CESA pre alarmové prepojenie s EZS, Linux embedded web server, napájanie 12 V DC, zdroj nie je súčasťou balenia, IP 43 Pozn.
Pri sieťovaní s ďalšou jednotkou MAXIBUS cez MODBUS RTU protokol je kapacita zariadenia len 3x komunikačný BUS port pre pripojenie

2408,00

GFENCE Softvér pre grafické spracovanie alarmových výstupov Sorhea systémov, logovanie udalostí, online zobrazenie pripojených CCTV kamier, mapový mód atď. licencia pre
manažment jedného kontroléra GFENCE 705,00

OVERV Prepaťová ochrana RS485 BUS zbernice, odporúčané umiestniť medzi GF3000 a MAXIBUS 205,00

UR/UT 3000 Prepojovací/ukončovací člen detekčných káblov GFENCE 3000, potrebný pre ukončenie alebo nadpojenie linky setu detekčného kábla, IP 55, pracovná teplota -35°C až +70°C 299,00

Príslušenstvo k plotovej ochrane adresnej

Plotová ochrana adresná

Nadstavbový softvér
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UR/UT 600Z Prepojovací/ukončovací člen detekčných káblov GFENCE 600Z, potrebný pre ukončenie alebo nadpojenie linky setu detekčného kábla, IP 55, pracovná teplota -35°C až +70°C 299,00

8REL Rozširujúca I/O karta do MAXIBUS, 8 x alarmový NO/NC výstup, napájanie 12 VDC 209,00

PS22 Napájací zdroj pre adresný plotový perimetrický systém, 110/230VAC / 13,6 VDC/2,2A, rozmery 200 x 150 x 80 mm, outdoor prevedenie, IP56 247,00

Ganitor 30/3 I/O modul pre monitoring vstupov a riadenie v systéme C4 cez Ethernet, 30x vstup NO/NC spínaný kontakt alebo napätie 8–20 V, 3x relé výstup (zaťaženie max. 5 A / 60 V DC), 1x
RJ-45, 7–36 V DC (adaptér nie je súčasťou), odber max. 350 mA / 12 V DC, prevedenie plošný spoj, pracovná teplota od -20 °C do +60 °C, rozmery 176,5 x 96,5 x 20 mm 579,00

NC IP
Sada prevodníkov pre 1:1 prenos NC/NO poplachových stavov cez Ethernet, full duplex, 4 x spínaný napäťový vstup (8-12VDC), 4x NC/NO reléový výstup (zaťaženie max
5A/12VDC), 1x RJ45 konektor, konfigurácia cez web rozhranie, napájanie 7 - 36 VDC (adaptér nie je súčasťou), odber max. 400mA/12VDC, prevedenie plošný spoj, pracovná teplota
od -20°C do +60°C, rozmery 140x100x20 mm

459,00

KR 240 Inštalačná krabica plastová, sivá, do vonkajšieho prostredia, gumová prechodka 12x ø38mm, rozmery 240x190x90mm, krytie IP55, pracovná teplota od -25°C do +60°C, uchytenie na
DIN lištu 9,00

KR 380 Inštalačná krabica plastová, sivá, do vonkajšieho prostredia, gumová prechodka 12x ø48mm, rozmery 380x300x120mm, krytie IP55, pracovná teplota od -25°C do +60°C, uchytenie na
DIN lištu 29,00

GWALL

Kontrolér pre 2 zónový stenový perimetrický systém (plech, tehly, drevo, panel...), použitie pre vnútorné opláštenie hál, budov, detekcia búrania, vŕtania, otrasov a
inej mechanickej manipulácie, 2x vstup pre pripojenie detekčných káblových setov (max. zostava do 3x100m káblový set (obsahuje 20 snímačov) pre každý vstup
(vetvu),vetvu je možné predĺžiť, nadpájať bežným prepojovacím káblom max. o 200m), 2x NC relé 1A/30VDC pre alarmové výstupy zo zón, (ako zónu je možné nastaviť len celú
vetvu so softvérovo pridelenými snímačmi), 1x NC relé 1A/30VDC pre alarm z prestrihnutia kábla alebo odpojenia napájania, 1x NC relé 1A/30VDC pre tamper alarm, základné
nastavenie parametrov priamo na zariadení, RS485 / TCPIP komunikácia, embedded web server, SW nastavenie, kalibrácia každého senzora, história udalostí, napájanie 12VDC, odber
72mA/12V, IP 55, pracovná teplota -35°C až +70°C pozn.: na objednávku je možné dodať vo vyhotovení s 10x NC alarmovým výstupom pre detailnejsiu identifikáciu
miesta narušenia

759,00

SENZOR GWALL Otrasový snímač perimetrického systému, 1 ks s prívodným káblom (cca 2x 2,5 m), pre nadpojenie káblového setu o požadovanú dĺžku alebo ako náhradný diel, individuálne
nastaviteľná citlivosť , IP 65, pracovná teplota od -35 °C do +70 °C 42,00

SENSCAB GWALL
Set detekčného kábla pre zónový stenový perimetrický systém, 100m balenie, osadené akcelerometrické snímače (20ks x 5m) s detekčným dosahom cca 5x 5m, každý 
má individuálne nastaviteľnú citlivosť, šedý, IP 65, pracovná teplota -35 ° C až +70 ° C, pre systém možné použiť max. 6 káblových setov (6x100m), každý kábel musí byť
ukončený/nadpojený UR/UT modulom pozn.: na objednávku je možné dodať vo vyhotovení s rozdielnou roztečou snímačov

825,00

UR/UT GWALL Prepojovací/ukončovací člen detekčných káblov GWALL, potrebný pre ukončenie alebo nadpojenie linky setu detekčného kábla, IP55, pracovná teplota -35 ° C až +70 ° C 139,00

SENSCAB FIXKIT Set pre uchytenia 100 m detekčného kábla a snímačov 113,00

PS22 Napájací zdroj pre adresný plotový perimetrický systém, 110/230VAC / 13,6 VDC/2,2A, rozmery 200 x 150 x 80 mm, outdoor prevedenie, IP56 247,00

Ganitor 30/3 I/O modul pre monitoring vstupov a riadenie v systéme C4 cez Ethernet, 30x vstup NO/NC spínaný kontakt alebo napätie 8–20 V, 3x relé výstup (zaťaženie max. 5 A / 60 V DC), 1x
RJ-45, 7–36 V DC (adaptér nie je súčasťou), odber max. 350 mA / 12 V DC, prevedenie plošný spoj, pracovná teplota od -20 °C do +60 °C, rozmery 176,5 x 96,5 x 20 mm 579,00

Plášťová ochrana

Príslušenstvo k plášťovej ochrane
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NC IP
Sada prevodníkov pre 1:1 prenos NC/NO poplachových stavov cez Ethernet, full duplex, 4 x spínaný napäťový vstup (8-12VDC), 4x NC/NO reléový výstup (zaťaženie max
5A/12VDC), 1x RJ45 konektor, konfigurácia cez web rozhranie, napájanie 7 - 36 VDC (adaptér nie je súčasťou), odber max. 400mA/12VDC, prevedenie plošný spoj, pracovná teplota
od -20°C do +60°C, rozmery 140x100x20 mm

459,00

KR 240 Inštalačná krabica plastová, sivá, do vonkajšieho prostredia, gumová prechodka 12x ø38mm, rozmery 240x190x90mm, krytie IP55, pracovná teplota od -25°C do +60°C, uchytenie na
DIN lištu 9,00

KR 380 Inštalačná krabica plastová, sivá, do vonkajšieho prostredia, gumová prechodka 12x ø48mm, rozmery 380x300x120mm, krytie IP55, pracovná teplota od -25°C do +60°C, uchytenie na
DIN lištu 29,00

RF 6 Čítačka obchôdzkových bodov RFID, 125 kHz technológia, kapacita 60 000 záznamov, OLED display indikácia, vibrovanie, kompas, 1150 mAh akumulátor, IP 65, pogumované
oceľové prevedenie, prevádzková teplota od -45 °C do +85 °C, rozmery 45 x 34 x 145 mm, nabíjačka a softvér pre správu systému súčasťou 255,00

RF 6 Base Základňa pre zber dát RF 6 čítačky, prepojenie s PC cez USB, prepojovací kábel súčasťou, napájanie z PC, LED indikácia, rozmery 160x95x45mm, hmotnosť 250g 175,00

RF 5000
Čítačka obchôdzkových bodov RFID, kapacita 15 000 záznamov, vibračná a LED indikácia stavov, PANIC tlačidlo, prepojenie s PC cez USB kábel alebo online GPRS prenos
zozbieraných údajov cez 3G sieť operátora, slot na SIM kartu, dobíjateľný 3,7 V lítiový akumulátor, IP 65, pogumované ABS plastové prevedenie, prevádzková teplota -25°C
až +85°C, rozmery 110x60x25 mm, softvér pre správu systému súčasťou

631,00

DA Button ID Obchôdzkový bod s plastovým úchytom, Dallas čip 5,00

RF Tag Obchôdzkový bod s plastovým úchytom, bezkontaktná RFID komunikácia (EM štandard 125kHz) 5,00

RF Tag color Obchôdzkový bod s plastovým úchytom, farba modrá, bezkontaktná RFID komunikácia (EM 4100, 125kHz), rozmery 75x55x10mm 6,00

RF Tube Tag Obchôdzkový bod pre zapustenú montáž, bezkontaktná RFID komunikácia (EM štandard 125kHz) 5,00

RF ID KEY RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (EM 4100, 125kHz), plast, modrá 1,50

TP 12-1.3 Akumulátor 12 V - 1.3 Ah - rozmer 97 x 43 x 52 mm, hmotnosť 0,56 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 6,70

TP 12-2.2 Akumulátor 12 V - 2.2 Ah - rozmer 175 x 34 x 61 mm, hmotnosť 0,9kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 10,60

Offline bezkontaktné - RFID technológia

Online bezkontaktné - RFID technológia

Príslušenstvo k DA 7200

Príslušenstvo k RF6 a RF5000

Akumulátory a UPS
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TP 12-4 Akumulátor 12 V - 4 Ah - rozmer 89 x 70 x 100 mm, hmotnosť 1,24 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 10,40

TP 12-7 Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm, hmotnosť 2,06 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 15,40

TP 12-9U Akumulátor 12 V - 9 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm, hmotnosť 2,45 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS a ako náhrada do UPS systémov 20,50

TP 12-12 Akumulátor 12 V - 12 Ah - rozmer 150x 97 x 93 mm, hmotnosť 3,58 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 32,30

TP 12-18 Akumulátor 12 V - 18 Ah - rozmer 180 x 75 x 166 mm, hmotnosť 4,9 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 42,00

TP 12-26 Akumulátor 12 V - 26 Ah - rozmer 165 x 175 x 124 mm, hmotnosť 8,0 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 73,00

TP 12-40 Akumulátor 12 V - 40 Ah - rozmer 196 x 164 x 170 mm, hmotnosť 12,48 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 107,00

TP 12-65 Akumulátor 12 V - 65 Ah - rozmer 350 x 167 x 181 mm, hmotnosť 19,5 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 150,00

TP 12-100L Akumulátor 12 V - 100 Ah rozmer 329 x 172 x 217 mm, hmotnosť 32 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v EPS a HSP 265,00

PU650VA
Off line UPS zdroj nepretržitého napájania 230VAC, výkon 650VA, max. odber 350W, 1x akumulátor TP12-7Ah, 1x výstup štandardná 230V zásuvka, rýchlosť nábehu -
max. 10ms, ochrana proti úplnému vybitu, ochrana proti skratu na výstupe, bez displeja, konfigurácia softvérom cez USB, rozmery 90x291x145mm, hmotnosť 4,5kg, stolové prevedenie,
farba čierna, testovaná výdrž 70 minut pri záťaži 30W

75,00

PS1101S
Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230VAC, výkon 1100VA (800W), 3x akumulátor TP12-7Ah, 2x výstup štandardná 230V zásuvka, rýchlosť nábehu - priebežne, 
ochrana proti úplnému vybitu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom cez USB, rozmery 144x236x350mm, hmotnosť 12kg, stolové prevedenie, farba čierna,
testovaná výdrž 140 minut pri záťaži 30W

293,00

PR1101S
Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230VAC, výkon 1100VA (800W), 3x akumulátor TP12-7Ah, 2x výstup štandardná 230V zásuvka, rýchlosť nábehu - priebežne, 
ochrana proti úplnému vybitu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom cez USB, umiestnenie do rackového rozvádzača (2U), rozmery 482x89x450mm,
hmotnosť 18kg, farba čierna, testovaná výdrž 140 minut pri záťaži 30W

367,00

PR1103L
Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 3000 VA (2400 W), 8x akumulátor TP12-7Ah (96 VDC), 2x výstup štandardná 230 V zásuvka, rýchlosť nábehu -
priebežne, ochrana proti úplnému vybitu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom cez USB, umiestnenie do rackového rozvádzača (4U), samostatná
jednotka s riadiacou elektronikou 2U + battery pack 2U, rozmery 482 x 178 x 450 mm, hmotnosť 15+21 kg, farba čierna, testovaná výdrž 6,5 hodiny pri záťaži 30 W

893,00

PS1103S
Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 3000 VA (2400 W), 6x akumulátor TP12-7Ah (96 V DC), 2x výstup štandardná 230 V zásuvka, 1x svorkovnica
výstup, rýchlosť nábehu - priebežne, ochrana proti úplnému vybitu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom cez USB, vyhotovenie Tower, rozmery 420 x
320 x 190 mm, hmotnosť 27 kg, farba čierna, testovaná výdrž 6,5 hodiny pri záťaži 30 W

559,00

ARKA 100 Line-interactive zdroj nepretržitého napájania 230VAC, výkon 1000VAi (480W), 4x výstup, LCD informačný panel, USB vstup pre prepojenie s PC (kábel súčasťou), možnosť
spravovania pomocou bezplatného softvéru, rozmery 100x140x285 mm, hmotnosť 5kg, akumulátor 12V-7Ah súčasťou 139,00
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ACAR 504WF
Prepäťová ochrana ACAR 504WF s varistory, filtrom rušenie a dvoma rýchlymi tavnými poistkami pre istenie 5 zásuviek s ochranným kolíkom 10 A / 230 V, podsvieteným sieťovým vypínačom
indikujúcim prítomnosť napätia možné naraz odpojiť všetkých 5 zásuviek, reakčná doba 25 ns, zariadenie je možné inštalovať do 19" rack skríňí, 1,5U – súčasťou balenia vana 19"
rozvádzače, prívodný kábel 3 m, telo ochrany je vyrobené zo samozhášavého plastu. Rozmery 385 x 59 x 55 / 43 mm, hmotnosť 0,8 kg

37,00

RF BAT Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy 0,32

BAT faston Konektor pre akumulátor 18 Ah, redukcia z očka 5 mm na Faston 4,8 mm 0,17

KAB UPS Pripojovací kábel z UPS do PC 3,90

MULTI/IEC Pripojovací kábel el. zariadení do UPS, 5x IEC dvojkolíková zásuvka, 1,5 mm 25,00

AWO402 Veľký univerzálny plechový box pre batérie 1x 44 Ah, 1x 28 Ah, 2x 17 Ah, 2x 7 Ah, dvierka s nasúvacími pántami, povrchová montáž, zemniace svorky s kabelážou podľa normy,
dvierka možno zaskrutkovať, TAMPER, rozmery 230 x 200 x 183 mm 35,00

AWO403 Veľký univerzálny plechový box pre batérie 1x 65 Ah, 1x 44 Ah, 2x 28 Ah, 4x 17 Ah, 4x 7 Ah, dvierka s nasúvacími pántami, povrchová montáž, zemniace svorky s kabelážou podľa
normy, dvierka možno zaskrutkovať , TAMPER, rozmery 390 x 200 x 183 mm 39,00

TP 12-1.3 Akumulátor 12 V - 1.3 Ah - rozmer 97 x 43 x 52 mm, hmotnosť 0,56 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 6,70

TP 12-2.2 Akumulátor 12 V - 2.2 Ah - rozmer 175 x 34 x 61 mm, hmotnosť 0,9kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 10,60

TP 12-4 Akumulátor 12 V - 4 Ah - rozmer 89 x 70 x 100 mm, hmotnosť 1,24 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 10,40

TP 12-7 Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm, hmotnosť 2,06 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 15,40

TP 12-9U Akumulátor 12 V - 9 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm, hmotnosť 2,45 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS a ako náhrada do UPS systémov 20,50

TP 12-12 Akumulátor 12 V - 12 Ah - rozmer 150x 97 x 93 mm, hmotnosť 3,58 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 32,30

TP 12-18 Akumulátor 12 V - 18 Ah - rozmer 180 x 75 x 166 mm, hmotnosť 4,9 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 42,00

TP 12-26 Akumulátor 12 V - 26 Ah - rozmer 165 x 175 x 124 mm, hmotnosť 8,0 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 73,00

Príslušenstvo pre akumulátory a zdroje

Akumulátory a UPS
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TP 12-40 Akumulátor 12 V - 40 Ah - rozmer 196 x 164 x 170 mm, hmotnosť 12,48 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 107,00

TP 12-65 Akumulátor 12 V - 65 Ah - rozmer 350 x 167 x 181 mm, hmotnosť 19,5 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 150,00

TP 12-100L Akumulátor 12 V - 100 Ah rozmer 329 x 172 x 217 mm, hmotnosť 32 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v EPS a HSP 265,00

PU650VA
Off line UPS zdroj nepretržitého napájania 230VAC, výkon 650VA, max. odber 350W, 1x akumulátor TP12-7Ah, 1x výstup štandardná 230V zásuvka, rýchlosť nábehu -
max. 10ms, ochrana proti úplnému vybitu, ochrana proti skratu na výstupe, bez displeja, konfigurácia softvérom cez USB, rozmery 90x291x145mm, hmotnosť 4,5kg, stolové prevedenie,
farba čierna, testovaná výdrž 70 minut pri záťaži 30W

75,00

PS1101S
Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230VAC, výkon 1100VA (800W), 3x akumulátor TP12-7Ah, 2x výstup štandardná 230V zásuvka, rýchlosť nábehu - priebežne, 
ochrana proti úplnému vybitu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom cez USB, rozmery 144x236x350mm, hmotnosť 12kg, stolové prevedenie, farba čierna,
testovaná výdrž 140 minut pri záťaži 30W

293,00

PR1101S
Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230VAC, výkon 1100VA (800W), 3x akumulátor TP12-7Ah, 2x výstup štandardná 230V zásuvka, rýchlosť nábehu - priebežne, 
ochrana proti úplnému vybitu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom cez USB, umiestnenie do rackového rozvádzača (2U), rozmery 482x89x450mm,
hmotnosť 18kg, farba čierna, testovaná výdrž 140 minut pri záťaži 30W

367,00

PR1103L
Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 3000 VA (2400 W), 8x akumulátor TP12-7Ah (96 VDC), 2x výstup štandardná 230 V zásuvka, rýchlosť nábehu -
priebežne, ochrana proti úplnému vybitu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom cez USB, umiestnenie do rackového rozvádzača (4U), samostatná
jednotka s riadiacou elektronikou 2U + battery pack 2U, rozmery 482 x 178 x 450 mm, hmotnosť 15+21 kg, farba čierna, testovaná výdrž 6,5 hodiny pri záťaži 30 W

893,00

PS1103S
Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 3000 VA (2400 W), 6x akumulátor TP12-7Ah (96 V DC), 2x výstup štandardná 230 V zásuvka, 1x svorkovnica
výstup, rýchlosť nábehu - priebežne, ochrana proti úplnému vybitu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom cez USB, vyhotovenie Tower, rozmery 420 x
320 x 190 mm, hmotnosť 27 kg, farba čierna, testovaná výdrž 6,5 hodiny pri záťaži 30 W

559,00

ARKA 100 Line-interactive zdroj nepretržitého napájania 230VAC, výkon 1000VAi (480W), 4x výstup, LCD informačný panel, USB vstup pre prepojenie s PC (kábel súčasťou), možnosť
spravovania pomocou bezplatného softvéru, rozmery 100x140x285 mm, hmotnosť 5kg, akumulátor 12V-7Ah súčasťou 139,00

ACAR 504WF
Prepäťová ochrana ACAR 504WF s varistory, filtrom rušenie a dvoma rýchlymi tavnými poistkami pre istenie 5 zásuviek s ochranným kolíkom 10 A / 230 V, podsvieteným sieťovým vypínačom
indikujúcim prítomnosť napätia možné naraz odpojiť všetkých 5 zásuviek, reakčná doba 25 ns, zariadenie je možné inštalovať do 19" rack skríňí, 1,5U – súčasťou balenia vana 19"
rozvádzače, prívodný kábel 3 m, telo ochrany je vyrobené zo samozhášavého plastu. Rozmery 385 x 59 x 55 / 43 mm, hmotnosť 0,8 kg

37,00

RF BAT Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy 0,32

BAT faston Konektor pre akumulátor 18 Ah, redukcia z očka 5 mm na Faston 4,8 mm 0,17

KAB UPS Pripojovací kábel z UPS do PC 3,90

MULTI/IEC Pripojovací kábel el. zariadení do UPS, 5x IEC dvojkolíková zásuvka, 1,5 mm 25,00

AWO402 Veľký univerzálny plechový box pre batérie 1x 44 Ah, 1x 28 Ah, 2x 17 Ah, 2x 7 Ah, dvierka s nasúvacími pántami, povrchová montáž, zemniace svorky s kabelážou podľa normy,
dvierka možno zaskrutkovať, TAMPER, rozmery 230 x 200 x 183 mm 35,00

AWO403 Veľký univerzálny plechový box pre batérie 1x 65 Ah, 1x 44 Ah, 2x 28 Ah, 4x 17 Ah, 4x 7 Ah, dvierka s nasúvacími pántami, povrchová montáž, zemniace svorky s kabelážou podľa
normy, dvierka možno zaskrutkovať , TAMPER, rozmery 390 x 200 x 183 mm 39,00

Príslušenstvo pre akumulátory a zdroje
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HDR-60-24 Napájací zdroj 24 V DC / 2,5 A, inštalácia na DIN lištu (5 modulov), plynulá regulácia trimrom 19,5 - 27,5 V DC 34,00

PS 12/1000 Sieťový napájací zdroj 12VDC / 1000mA 11,30

PS 12/2000 Sieťový napájací zdroj 12VDC / 2000mA 17,70

PS 12/5000 Sieťový napájací zdroj 12VDC / 5000mA 20,20

APV-25-12 Napájací zdroj, 12 V / 2100mA, prevedenie do kamerového krytu 14,00

DR-15-15 Napájací zdroj 15VDC/1A , inštalácia na DIN lištu (1 modul), plynulá regulácia trimrom 13,5-16,5VDC 23,00

DR-30-15 Napájací zdroj 15VDC/2A , inštalácia na DIN lištu (5 modulov), plynulá regulácia trimrom 13,5-16,5VDC 28,00

P 60 Napájací spínaný zdroj 12 V DC/6 A, bez krytia (potrebná inštalačná krabica), plynulá regulácia trimrom 11,5-13,8VDC, rozmery 200x70x40mm, poistka proti prepätiu, poistka proti skratu,
poistka proti preťaženiu 30,00

PA 60 Napájací spínaný zdroj 13,8VDC/3,5A, bez krytia (potrebná inšt. krabica), + výstup na akumulátor 13,8VDC/0,23A, plynulá regulácia trimrom 11,5-13,8VDC, rozmery 160x100x40mm,
poistka proti prepätiu, poistka proti skratu, poistka proti preťaženiu 39,00

12VDC-5A8P B Napájací zdroj 12VDC / 5A v inštalačnej krabici s vypínačom, 8x výstup s elektronickou poistkou na 1,1A / výstup, hlavná poistka F3A, LED indikácia výstupov, hlavný vypínač,
priestor na akumulátor TP 12-7, rozmery 286x255x79 mm 76,00

S 150 Napájací spínaný zdroj 12VDC/12,5A, bez krytia (potrebná inšt. krabica) 12VDC/12.5A (vstup 230V~ AC/ 50Hz), plynulá regulácia trimrom 11,5-13,8VDC, poistka proti prepätiu, poistka
proti skratu, poistka proti preťaženiu, rozmery 199 x 98 x 38 mm 44,00

PA 120 Napájací spínaný zdroj 12VDC/10A bez krytia (potrebná inšt. krabica) + výstup na akumulátor 13,8VDC/0,5A, plynulá regulácia trimrom 11,5-13,8VDC 58,00

12VDC-10A9P-B Napájací zdroj 12VDC/10A v inšt. krabici s vypínačom, 9x výstup s elektronickou poistkou na 1,6A / výstup, hlavná poistka F3A, LED indikácia výstupov, hlavný vypínač, priestor na
akumulátor TP 12-7, rozmery 286x255x79 mm 88,00

APS-412
Pulzný zálohovaný spínaný napájací zdroj, 12 V DC, sumárny výkon zdroja 4 A (3 A ak je pripojený akumulátor), zhoda s normou EN 50131-6 Grade 2, zabezpečenie proti skratu a
preťaženiu, prúd nabíjania akumulátora 0,5 A / 1 A, sústava nabíjania akumulátora s reguláciou prúdu, zabezpečenie pred úplným vybitím akumulátora, optická signalizácia a 3 výstupy typu
OC na signalizáciu preťaženia zdroja / stave akumulátora / stave napájania, zaťažiteľnosť výstupov OC 50 mA, akustická signalizácia poruchy, konektor pre napájanie expandérov a zistenie
stavu zdroja na ústredni, rozmery 122 x 59 x 77

57,00

APS-612
Pulzný zálohovaný spínaný napájací zdroj, 12 V DC, sumárny výkon zdroja 6 A (3 A pre napájanie zariadení, 3 A pre nabíjanie akumulátora), zhoda s normou EN50131-3 Grade 3,
EN60950-1, EN55011 Class B, zabezpečenie proti skratu a preťaženiu, prúd nabíjania akumulátora 1,5 A / 3 A, sústava nabíjania akumulátora s reguláciou prúdu, zabezpečenie pred
úplným vybitím akumulátora, výstupný filter prosti rušeniu, optická signalizácia a 4 výstupy typu OC na signalizáciu preťaženia zdroja / stave akumulátora / stave napájania / teploty,
zaťažiteľnosť výstupov OC 50 mA, akustická signalizácia poruchy, konektor pre napájanie expandérov a zistenie stavu zdroja na ústredni, rozmery 122 x 84 x 78 mm

260,00

12 VDC
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PS5-24 Napájací spínaný zdroj 24 V DC / 4,5 A, bez krytia (potrebná inšt. krabica), rozmery 160 x 100 x 30 mm, určený pre systém easydoor používajúci dverné jednotky DJ LCD ID,
DJ 4T ID, DJ 8T ID, plynulá regulácia trimrom 19,5–27,5 V DC, držiak na DIN lištu súčasťou 51,00

DAHUA PWR 24 Napájací zdroj 24VAC , vstup 230V/50Hz , výstup 24VAC / 3 A 30,00

24VAC-4A4P-W Napájací zdroj 24 V AC / 4 A v kryte s vypínačom, 4x výstup s elektronickou poistkou na 1,6 A / výstup, hlavná poistka F3A, krytie IP 66, prevádzková teplota od -10 °C do +40 °C,
polykarbonátový kryt, farba šedá, rozmery 270 x 150 x 89 mm 69,00

NDR-120-48 Napájací zdroj 48 V DC / 2,5 A, vstupné napätie 176–264 V AC, inštalácia na DIN lištu, ochrana proti skratu, proti preťaženiu, proti prepätiu, teplotná ochrana, prevádzková teplota
od -10 °C do +60 °C, rozmery 66,5 x 125,2 x 100 mm 54,00

EFP 511 Elektrický zámok s nízkym odberom, napájanie 8VAC/220mA, 12VAC/230mA, 12VDC 360mA, rozmery: 90x20x28 mm 33,00

DORCAS 41-
2N412 Flex

Elektrický zámok štandardný, úzky, nastaviteľná západka, napájanie 12VDC/400mA, rozmery: 16,4x67x28mm, bez lišty bez lišty, záruka 5 rokov 26,00

DORCAS 41Aa 
Flex

Elektrický zámok so skrytým momentovým kolíkom (zámok ostáva odistený až do opätovného privretia dverí), nastaviteľná západka, napájanie 6–12 V DC/AC 1500 mA, rozmery: 16,4
x 67 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 rokov 28,00

DORCAS 41NDF 
na 6-12V

Elektrický zámok s mechanickou blokáciou (po manuálnom prepnutí zámok ostáva odistený až do opätovného manuálneho prepnutia páčky), nastaviteľná západka, napájanie 6-
12VAC/DC 1500 mA, rozmery 16,4 x 67 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 rokov 28,00

DORCAS 41-
2N512 Flex

Elektrický zámok reverzný (trvalo pripojené napájanie, k odisteniu potrebné odpojenie napájania) nastaviteľná západka, napájanie 12 V DC / 200 mA, rozmery: 16,4 x 67 x 28 mm,
bez lišty, záruka 5 rokov 35,00

DORCAS 50N412 
Flex

Elektrický zámok so zvýšenou odolnosťou, použitie do namáhaného prostredia (800 kg), napájanie 12 V DC, odber 12 V DC / 400 mA, rozmery 21 x 75 x 28 mm, bez lišty, záruka 5
rokov 38,00

DORCAS 52N Flex Elektrický zámok do protipožiarnych dverí (namáhanie do 1000kg), homologizovaný čas odolnosti 120 min, napájanie 6-12VAC (je možné pripojiť aj VDC), odber
12VAC/400mA, rozmery: 21x75x28mm, bez lišty, záruka 5 rokov 149,00

DORCAS LD Lišta pre elektrický zámok, dlhá , ocel, šedá, rozmery25x250x3mm 4,00

DORCAS LK Lišta pre elektrický zámok, krátka , ocel, šedá, rozmery 25x100x3mm 2,00

DORCAS LR L Lišta pre elektrický zámok, rohová ľavá , dlhá, ocel, šedá, rozmery 25x250x32mm 8,00

DORCAS LR P Lišta pre elektrický zámok, rohová pravá , dlhá, ocel, šedá, rozmery 25x250x32mm 8,00

24 VAC

48 VDC

24 VDC
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ELMAG 280 Elektrický prídržný magnet, prídržná sila do 280 kg, určený pre odomknutie odpojením napájania (napr. sklenené dvere, požiarne dvere a pod.), napájanie 12/24VDC, odber
12VDC/500mA, povrchová montáž, interiérové použitie, rozmery 253x25x48mm, 3ks inštalačná lišta súčasťou balenia 114,00

ELMAG 280 V Elektrický prídržný magnet, prídržná sila do 280 kg, určený pre odomknutie odpojením napájania (napr. sklenené dvere, požiarne dvere a pod.), 1x výstup signalizácia
zatvorených dverí, napájanie 12 / 24 V DC, odber 12 V DC / 500 mA, povrchová montáž, interiérové použitie, rozmery 253 x 25 x 48 mm, 3 ks inštalačná lišta súčasťou balenia 125,00

ZAP PFM900-E Zapožičanie integrovaného testera Dahua PFM900-E 30,00

ZAP PFM906 Zapožičanie integrovaného testera Dahua PFM906 50,00

ZAP SM50 Zapožičanie merača zrozumiteľnosti reči STIPA Simple SM50. 50,00

TSS FTP
FTP úložný priestor s kapacitou 200 MB pre ukladanie časozberných snímok z kamier Dahua. Po uhradení služby získa zákazník IP adresu a prihlasovacie údaje k nášmu FTP serveru, ktoré
použije pri nastavení kamery. Snímky sa budú následne ukladať vo zvolenom intervale raz za 12 hodín, v priebehu celého predplateného obdobia. Zákazník od nás dostane výsledné
časozberné video vo formáte AVI. Uvedená cena je za jeden mesiac. Službu nutné predplatiť na rok dopredu.

3,00

LPR SETUP Oživenie systému LPR na diaľku alebo mieste inštalácie, cena nezahŕňa cestovné náklady, bez možnosti uplatnenia dílerskej zľavy 160,00

Služba EDO Služba zaradenia a inicializácia dochádzky na diaľku, zahŕňa inštaláciu serverovej časti a jedného klienta, pridanie terminálov do systému, vytvorenie pracovných smien, užívateľov a
skupín užívateľov 154,00
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Technická podpora:     HOTLINE        +421 32 32 12345
▪  DDZ, ACS, PER  |  Radoslav Koyš, koys@tssgroup.sk, mob.: +421 915 831 749, tel.: +421 32 770 42 18

Obchod:

▪  BA, TT, NR kraj  |  Richard Bella, bella@tssgroup.sk, tel.: +421 911 975 550

▪  BA, TT, NR kraj  |  Gregor Šiškovič, siskovic@tssgroup.sk, tel.: +421 911 740 039

▪  ZA, BB, TN kraj  |  Tomáš Mašán, masan@tssgroup.sk, tel.: +421 911 794 082

▪  KE, PO kraj  |  Rastislav Mašlár, maslar@tssgroup.sk, tel.: +421 903 474 680

▪  Pobočka Bratislava  |  Lukáš Marcinek, bratislava@tssgroup.sk, tel.: +421 948 378 477

▪  Pobočka Košice  |  Miroslava Palinská, kosice@tssgroup.sk, tel.: +421 911 853 439

Centrála:

TSS Group a. s. 
Továrenská 4201/50
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 32 744 5921
tssgroup@tssgroup.sk

Pobočky:

TSS Group a. s. 
Mlynské nivy 58
827 05 Bratislava
tel.: +421 2 534 174 15
bratislava@tssgroup.sk

Reklamácie:

▪  reklamacie@tssgroup.sk, tel.: +421 32 770 4231

www.tssgroup.sk

TSS Group a. s. 
Rozvojová 2
040 11 Košice
tel.: +421 55 381 29 07
kosice@tssgroup.sk

Doručenie do druhého dňa
u objednávok do 14 hod.

 Doprava zadarmo
zmluvným partnerom

Technická podpora
zadarmo

Sme 17 rokov
na trhu

24h 17

Centrála: Pobočky:




