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cena EU bez DPH 
v CZK

PERFECTA 16 CZ

Zabezpečovací ústředna - 8 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 16 vstupů, 4 výstupy na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, možnost rozdělení na 2 skupiny, 1
sběrnice pro klávesnice PRF-LCD (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS a INT-RX-S (přijímač dálkových ovladačů, od verze firmwaru ústředny 1.02 a více), zabudovaný GSM/GPRS
komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerů, paměť na 3584 událostí, 15 uživatelských kódů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131, rozměry 160 x 68 mm,
max. proudový odběr ústředny 180 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA, doporučená kovová skříňka OMI-2, OMI-3,
plastová OPU-4 P, OPU -4 PW, OPU-3 P, skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA, bez GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo ANT-
OBU-Q

2581,00

PERFECTA 16/A 
SET CZ

Set ústředny PERFECTA 16, GSM antény ANT-GSM-I a plastové skříňky OPU-4 P, skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA, Zabezpečovací ústředna -
8 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 16 vstupů, 4 výstupy na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, možnost rozdělení na 2 skupiny, 1 sběrnice pro klávesnice PRF-LCD
(max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS a INT-RX-S (přijímač dálkových ovladačů, od verze firmwaru ústředny 1.02 a více), zabudovaný GSM/GPRS komunikátor, 2x slot na SIM,
zabudovaný hlasový modul, 8 timerů, paměť na 3584 událostí, 15 uživatelských kódů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131, rozměry 160 x 68 mm, max. proudový odběr ústředny
180 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA

3268,00

PERFECTA 16-
WRL CZ

Zabezpečovací ústředna - 8 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 16 vstupů, 4 výstupy na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, zabudovaná bezdrátová nádstavba
433 MHz, možnost rozdělení na 2 skupiny, 1 sběrnice pro klávesnice PRF-LCD nebo bezdrátové klávesnice PRF-LCD-WRL (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS, zabudovaný 
GSM/GPRS komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerů, paměť na 3584 událostí, 15 uživatelských kódů, 15 dálkových ovladačů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle
EN50131, rozměry 160 x 110 mm, max. proudový odběr ústředny 240 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA, doporučená
plastová skříňka OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P, skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA, bez GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo
ANT-OBU-Q

4583,00

PERFECTA 16-
WRL/A SET CZ

Set ústředny PERFECTA 16-WRL, GSM antény ANT-GSM-I a plastové skříňky OPU-4 P, skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA, Zabezpečovací 
ústředna - 8 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 16 vstupů, 4 výstupy na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, zabudovaná bezdrátová nádstavba 433 MHz, 
možnost rozdělení na 2 skupiny, 1 sběrnice pro klávesnice PRF-LCD nebo bezdrátové klávesnice PRF-LCD-WRL (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS, zabudovaný GSM/GPRS
komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 časovačů, paměť na 3584 událostí, 15 uživatelských kódů, 15 dálkových ovladačů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131,
rozměry 160 x 110 mm, max. proudový odběr ústředny 240 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA

5210,00

PERFECTA 32 CZ

Zabezpečovací ústředna - 8 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 32 vstupů, 4 výstupy na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, možnost rozdělení na 2 skupiny, 1
sběrnice pro klávesnice PRF-LCD (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS a INT-RX-S (přijímač dálkových ovladačů, od verze firmwaru ústředny 1.02 a více), zabudovaný GSM/GPRS
komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerů, paměť na 3584 událostí, 15 uživatelských kódů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131, rozměry 160 x 68 mm,
max. proudový odběr ústředny 180 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA, doporučená kovová skříňka OMI-2, OMI-3,
plastová OPU-4 P, OPU -4 PW, OPU-3 P, skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA, bez GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo ANT-
OBU-Q

2938,00

PERFECTA 32/A 
SET CZ

Set ústředny PERFECTA 32, GSM antény ANT-GSM-I a plastové skříňky OPU-4 P, skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA), Zabezpečovací ústředna -
8 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 32 vstupů, 4 výstupy na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, možnost rozdělení na 2 skupiny, 1 sběrnice pro klávesnice PRF-LCD
(max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS a INT-RX-S (přijímač dálkových ovladačů, od verze firmwaru ústředny 1.02 a více), zabudovaný GSM/GPRS komunikátor, 2x slot na SIM,
zabudovaný hlasový modul, 8 timerů, paměť na 3584 událostí, 15 uživatelských kódů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131, rozměry 160 x 68 mm, max. proudový odběr ústředny
180 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA

3615,00

PERFECTA 32-
WRL CZ

Zabezpečovací ústředna - 8 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 32 vstupů, 4 výstupy na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, zabudovaná bezdrátová nádstavba
433 MHz, možnost rozdělení na 2 skupiny, 1 sběrnice pro klávesnice PRF-LCD nebo bezdrátové klávesnice PRF-LCD-WRL (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS, zabudovaný 
GSM/GPRS komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerů, paměť na 3584 událostí, 15 uživatelských kódů, 15 dálkových ovladačů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle
EN50131, rozměry 160 x 110 mm, max. proudový odběr ústředny 240 mA, zatížitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatížitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA, doporučená
skříňka plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P, skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA, bez GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo
ANT-OBU-Q

4940,00

PERFECTA 32-
WRL/A SET CZ

Set ústředny PERFECTA 32-WRL, GSM antény ANT-GSM-I a plastové skříňky OPU-4 P, skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA, Zabezpečovací 
ústředna - 8 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 32 vstupů, 4 výstupy na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, zabudovaná bezdrátová nádstavba 433 MHz, 
možnost rozdělení na 2 skupiny, 1 sběrnice pro klávesnice PRF-LCD nebo bezdrátové klávesnice PRF-LCD-WRL (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS, zabudovaný GSM/GPRS
komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerů, paměť na 3584 událostí, 15 uživatelských kódů, 15 dálkových ovladačů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131,
rozměry 160 x 110 mm, max. proudový odběr ústředny 240 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA

5557,00

INT-E Expandér vstupů pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 vstupů, 1 sabotážní vstup, možnost připojení roletových a vibračních detektorů, možnost
připojení zdroje APS, zatižitelnost výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC při připojení zdroje APS, max. proudový odběr 80 mA, rozměry 80 x 57 mm 1059,00

INT-O
Expandér výstupů pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 nízkoproudých výstupů OC paralelně propojených s relé, zatižitelnost výstupů OC 50 mA,
zatižitelnost relé 2 A / 24 V DC, 1 sabotážní vstup, možnost připojení zdroje APS, zatižitelnost výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC při připojení zdroje APS, max. odběr proudu 160 mA, rozměry
140 x 68 mm

1318,00

INT-ORS Expandér výstupů na DIN lištu pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 výstupů relé, zatižitelnost relé 16 A / 230 V AC, možnost připojení zdroje APS,
zatižitelnost výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC při připojení zdroje APS, max. odběr proudu 310 mA, rozměry 122 x 93 x 58 mm 3199,00

Perfecta

Ústředny Perfecta

Moduly a klávesnice

Platný od 5.3.2019

Zabezpečovací systémy
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cena EU bez DPH 
v CZK

Platný od 5.3.2019

PRF-LCD LCD klávesnice pro systém PERFECTA, velký, snadno čitelný LCD displej, bílé podsvícení, LED diody indikují stav skupiny a systému, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-
požár-pomoc, max. odběr proudu 50 mA, rozměry 139 x 124 x 22 mm 1794,00

PRF-LCD-WRL
Bezdrátová LCD klávesnice pro systém PERFECTA WRL (433 MHz), obousměrná šifrovaná rádiová komunikace v kmitočtovém pásmu 433 MHz, dosah do 200 m na volném
prostranství, velký, snadno čitelný LCD displej, bílé podsvícení, LED diody indikují stav skupiny a systému, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, lithiové baterie 2x
CR123A 3 V, rozměry 139 x 124 x 22 mm

2580,00

MPT-350 Dálkový ovladač pro systém PERFECTA WRL (433 MHz), jednosměrná šifrovaná rádiová komunikace v kmitočtovém pásmu 433 MHz, dosah do 400 m na volném prostranství, 5
programovatelných tlačítek, kontrola stavu baterie, ergonomický design, baterie CR2032 3 V, rozměry 38 x 78 x 16 mm 474,00

MSP-300 R
Bezdrátová venkovní siréna pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), obousměrná šifrovaná rádiová komunikace v kmitočtovém pásmu 433 MHz, dosah do 400 m na
volném prostranství, piezoakustický měnič 105 dB, LED signalizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithium-chrom-thionylová baterie
ER34615 3,6 V / 13 Ah, životnost cca 3 roky, rozměry 148 x 254 x 64 mm

2834,00

MPD-300
Bezdrátový PIR detektor pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA, VERSA-MCU,
MTX-300, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, autodiagnostika, možnost zapnutí PET imunity do 15 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola stavu baterie, dvojitá
sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 63 x 96 x 49 mm, držák součástí balení

855,00

MMD-300
Bezdrátový magnetický kontakt pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před
otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

715,00

MMD-300 BR
Bezdrátový magnetický kontakt pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnědý, dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před
otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

715,00

MMD-302
Bezdrátový magnetický kontakt s roletovým vstupem pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m
pro systém MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, vstup pro připojení drátového detektoru
rolety, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

868,00

MMD-302 BR
Bezdrátový magnetický kontakt s roletovým vstupem pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnědý, dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA,
200 m pro systém MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, vstup pro připojení drátového
detektoru rolety, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112
x 29 mm

868,00

MFD-300
Bezdrátový záplavový detektor pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA, VERSA-
MCU, MTX-300, externí sonda 3 m, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 24
x 110 x 22 mm

1021,00

MFD-300 BR
Bezdrátový záplavový detektor pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnědý, dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, externí sonda 3 m, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry
krytu 24 x 110 x 22 mm

1021,00

MGD-300
Bezdrátový detektor rozbití skla pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, nastavitelná citlivost, pokročilá dvoucestná analýza zvuku, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie
CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

1021,00

MGD-300 BR
Bezdrátový detektor rozbití skla pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnědý, dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, nastavitelná citlivost, pokročilá dvoucestná analýza zvuku, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová
baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

1021,00

MSD-300
Bezdrátový opticko-teplotní požární detektor pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), režim hlášení and/or, dosah do 200 m na volném prostranství, detektor
viditelného kouře shodný s normou EN 54-7, teplotní detektor shodný s normou EN 54-5 (práh 54–65 °C), LED signalizace, piezoelektrický bzučák na akustickou signalizaci, funkce testování,
detekce znečištění optické komory, kontrola stavu baterie, sabotážní ochrana, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry ø 108 x 61 mm

1142,00

USB-RS Programovací kabel s převodníkem, RS-232 s konektorem PIN5 nebo RJ, RS-232 (TTL) s konektorem PIN3 nebo RJ, pro produkty Satel, součástí USB kabel typ B 1,8 m, rozměry 67 x 34
x 21 mm 862,00

IPX-SMA Redukce kabelu pro připojení antény s konektorem SMA (ANT-OBU-Q, ANT-900/1800) na GSM/GPRS komunikační modul s konektorem IPX, pro moduly GPRS-T1, GPRS-T2,
GPRS-T4, GPRS-T6, GSM LT-1, GSM LT-2, GSM-4, GSM-5, MICRA a ústředny INTEGRA 128-WRL, PERFECTA a VERSA Plus, délka kabelu 25 cm 360,00

Příslušenství Perfecta

Bezdrátové moduly Perfecta

Bezdrátové detektory
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cena EU bez DPH 
v CZK

Platný od 5.3.2019

ANT-GSM-I Dvoupásmová GSM anténa 900/1800 MHz pro ústředny PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus, INTEGRA 128-WRL a MICRA konektor typu
IPX, možnost instalace do plastové krabice OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P 174,00

ANT-GSM-E
Dvoupásmová GSM anténa 900/1800 MHz pro ústředny INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS moduly
GSM-X, GPRS-A, impedance 50 Ohm, konektor typu SMA, možnost instalace na plastovou skříňku OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P, při použití v setu PERFECTA 16/A SET, PERFECTA 16-WRL/A
SET, PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET a GSM-X je nutná redukce IPX-SMA

224,00

MZ-2 L Pomocná svorkovnice, svorkovnice (18 svorek), maximální napětí 24 V AC / DC s proudem do 500 mA, sabotážní ochrana, rozměry 89 x 66 x 30 mm 204,00

MZ-3 CT Pomocná svorkovnice, typ krone (39 párů), maximální napětí 24 V AC / DC s proudem do 500 mA, sabotážní ochrana, rozměry 132 x 89 x 30 mm 319,00

MZ-3 L Pomocná svorkovnice, svorkovnice (38 svorek), maximální napětí 24 V AC / DC s proudem do 500 mA, sabotážní ochrana, rozměry 132 x 89 x 30 mm 351,00

KAB-CP30-000 Kabel pro připojení akumulátoru do ústředny, délka 30 cm, faston 6,3 mm 39,00

KAB-CP50-000 Kabel pro připojení akumulátoru do ústředny, délka 50 cm, faston 6,3 mm 42,00

OPU-1 B Plastová skříňka se sabotážní ochranou, pro moduly ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, MP- 1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120,
ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI, rozměry 126 x 158 x 47 mm 321,00

OPU-2 B Plastová skříňka se sabotážní ochranou, pro moduly GSM-X, GPRS-A, INT-GSM, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS- T4, držák pro anténu ANT-GSM-I nebo jiné antény s
SMA konektorem, např. ANT-GSM-E, ANT-OBU-Q, ANT-900/1800, rozměry 126 x 158 x 46 mm 268,00

OPU-3 P

Plastová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, bez transformátoru, místo pro trafo TR 40 VA, TR 60 VA nebo zdroj
APS- 412, APS-612, místo pro akumulátor 18 Ah, nezeslabuje rádiový signál, možnost instalace antén do skříňky, pro moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-
WRL, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 64 Plus, INTEGRA 128, INTEGRA 128 Plus, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 256
Plus, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM -1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP, ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-
T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT- RS, INT-RS Plus, INT-VG, ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1
Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, Vivero, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ETHM-2, GPRS-T6,
MICRA, ACCO-NT, rozměry 324 x 382 x 108 mm

1085,00

OPU-4 P

Plastová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, bez transformátoru, místo pro trafo TR 40 VA, TR 60 VA nebo zdroj
APS- 412, místo pro akumulátor 7 Ah, nezeslabuje rádiový signál, možnost instalace antén do skříňky, pro moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL,
VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus , INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP ,
ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG,
ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR , CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, Vivero, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A,
GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT- 2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-N T, rozměry 266 x 286 x 100 mm

638,00

OPU-4 PW

Plastová skříňka na zapuštěnou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, bez transformátoru, místo pro trafo TR 40 VA, TR 60 VA nebo zdroj
APS- 412, místo pro akumulátor 7 Ah, nezeslabuje rádiový signál, možnost instalace antén do skříňky, pro moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL,
VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus , INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP ,
ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG,
ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR , CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, Vivero, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A,
GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT- 2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT , Rozměry 322 x 342 x 100 mm, rozměry části skříňky zapuštěné ve
stěně 266 x 286 x 65 mm

683,00

OMI-2
Kovová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, stupeň zabezpečení Grade
3 podle EN50131, pro moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA Plus, VERSA IP, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT -E, INT-ADR, INT-PP, INT-
O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV , INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, CA-5, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2, MDM-56 BO, ACCO-KP, ACCO-KP-
PS , STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozměry 325 x 310 x 110 mm

1530,00

OMI-3
Kovová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, místo pro akumulátor 18
Ah, stupeň zabezpečení Grade 3 podle EN50131 , pro moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15 , VERSA Plus, VERSA IP,
PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM -1 Plus, INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-
6, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2 , MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozměry 330 x 405 x 110 mm

1874,00

OMI-5
Kovová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, bez transformátoru, místo pro trafo TR 40 VA, TR 60 VA nebo zdroj
APS-412, APS -612, místo pro akumulátor 18 Ah, stupeň zabezpečení Grade 3 dle EN50131, pro moduly 12x INT-E nebo 6x INT-O / INT-PP, více modulů ve všeobecné příručce, rozměry
328 x 406 x 120 mm

1695,00
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OMI-5 PI Set plastových montážních desek a sloupků, usnadňující montáž ústředen, rozšiřujících a komunikačních modulů do kovových skříněk OMI-5 262,00

OMI-5 DIN DIN lišta pro montáž expandérů INT-ORS, INT-IORS nebo zdrojů APS-412, APS-612 do kovových skříněk OMI-5, délka 280 mm 299,00

OBU-M-LCD Kovová skříňka pro povrchovou montáž pro klávesnice CA-5 KLCDL, CA-5 BLUE-L, CA-10 KLCDL, CA-10 BLUE-L, INT-KLCDL, INT-KLCD, INT-KLCDR, uzamčení na klíč , sabotážní
ochrana před otevřením, rozměry 215 x 150 x 45 mm 617,00

ZB-1 Modul ochrany akumulátoru před úplným vybitím, napětí odpojení 10,5 V, dovolené zatížení 7 A, možnost připojení na jakékoliv zařízení bez takového zajištění (toto zabezpečení mají
všechny ústředny Satel) 330,00

ZB-2 Modul ochrany výstupů DC zdrojů před přetížením, proud odpojení výstupu 1,7 A, výstup pro signalizaci přetížení, možnost připojení na jakékoliv zařízení bez proudového omezovače
(toto zabezpečení mají všechna zařízení Satel) 389,00

TR 40 VA Transformátor 40 VA / 16, 18 V AC, pro skříňky OPU-3 P a OPU-4 P 594,00

TR 60 VA Transformátor 60 VA / 18, 20 V AC, pro skříňky OPU-3 P a OPU-4 P 648,00

APS-412
Pulsní zálohovaný spínaný napájecí zdroj, 12 V DC, celkový výkon zdroje 4 A (3 A pokud je připojen akumulátor), shoda s normou EN 50131-6 Grade 2, zabezpečení proti zkratu a
přetížení, proud nabíjení akumulátoru 0,5 A / 1 A, soustava nabíjení akumulátoru s regulací proudu, zabezpečení před úplným vybitím akumulátoru, optická signalizace a 3 výstupy typu OC na
signalizaci přetížení zdroje / stavu akumulátoru / stavu napájení, zatižitelnost výstupů OC 50 mA, akustická signalizace poruchy, konektor pro napájení expandérů a zjištění stavu zdroje na
ústředně, rozměry 122 x 59 x 77 mm

1775,00

APS-612
Pulsní zálohovaný spínaný napájecí zdroj, 12 V DC, sumární výkon zdroje 6 A (3 A pro napájení zařízení, 3 A pro nabíjení akumulátoru), shoda s normou EN50131-3 Grade 3,
EN60950-1, EN55011 Class b, zabezpečení proti zkratu a přetížení, proud nabíjení akumulátoru 1,5 A / 3 A, soustava nabíjení akumulátoru s regulací proudu, zabezpečení před úplným
vybitím akumulátoru, výstupní filtr prosti rušení, optická signalizace a 4 výstupy typu OC na signalizaci přetížení zdroje / stavu akumulátoru / stavu napájení / teploty, zatižitelnost výstupů
OC 50 mA, akustická signalizace poruchy, konektor pro napájení expandérů a zjištění stavu zdroje na ústředně, rozměry 122 x 84 x 78 mm

7907,00

AWO205
Kovová skříňka pro povrchovou montáž se sabotážní ochranou před otevřením, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, místo pro akumulátor 7 Ah, pro moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT- E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-
1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozměry 320 x 305 x 90 mm

1450,00

AWO256
Kovová skříňka pro povrchovou montáž se sabotážní ochranou před otevřením, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, místo pro akumulátor 18 Ah, pro moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-
ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1 ,
MST-1, rozměry 320 x 400 x 90 mm

1760,00

AWO402 Velký univerzální plechový box pro baterie 1x 44 Ah, 1x 28 Ah, 2x 17 Ah, 2x 7 Ah, dvířka s nasouvacími panty, povrchová montáž, zemnící svorky s kabeláží dle normy, dvířka lze
zašroubovat, TAMPER, rozměry 230 x 200 x 183 mm 910,00

AWO403 Velký univerzální plechový box pro baterie 1x 65 Ah, 1x 44 Ah, 2x 28 Ah, 4x 17 Ah, 4x 7 Ah, dvířka s nasouvacími panty, povrchová montáž, zemnící svorky s kabeláží dle normy,
dvířka lze zašroubovat, TAMPER, rozměry 390 x 200 x 183 mm 1010,00

VERSA 5 CZ
Zabezpečovací ústředna - 5 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 30 vstupů, 4 výstupy na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, možnost rozdělení na 2 skupiny, 1
sběrnice pro LCD, LED klávesnice a expandéry, zabudovaný telefonní komunikátor, 4 timery, paměť na 2047 událostí, 30 uživatelských kódů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131,
rozměry 120 x 68 mm, max. proudový odběr ústředny 90 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA, doporučená kovová skříňka
OMI-2, OMI-3, plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P, skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA

1259,00

VERSA 10 CZ
Zabezpečovací ústředna - 10 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 30 vstupů, 4 výstupy na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, možnost rozdělení na 2 skupiny, 1
sběrnice pro LCD, LED klávesnice a expandéry, zabudovaný telefonní komunikátor, 4 timery, paměť na 2047 událostí, 30 uživatelských kódů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131,
rozměry 150 x 68 mm, max. proudový odběr ústředny 125 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA, doporučená kovová
skříňka OMI-2, OMI-3, plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P, skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA

1526,00

Versa

Ústředy Versa
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VERSA 15 CZ
Zabezpečovací ústředna - 15 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 30 vstupů, 4 výstupy na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, možnost rozdělení na 2 skupiny, 1
sběrnice pro LCD, LED klávesnice a expandéry, zabudovaný telefonní komunikátor, 4 timery, paměť na 2047 událostí, 30 uživatelských kódů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131,
rozměry 180 x 68 mm, max. proudový odběr ústředny 160 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA, doporučená kovová
skříňka OMI-2, OMI-3, plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P, skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA

2061,00

VERSA IP CZ
Zabezpečovací ústředna - 4 vstupy na desce, rozšiřitelná na max. 30 vstupů, 5 výstupů na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, možnost rozdělení na 2 skupiny, 1
sběrnice pro LCD, LED klávesnice a expandéry, zabudovaný telefonní komunikátor, zabudovaný IP komunikátor ETHM, 4 timery, paměť na 2047 událostí, 30 uživatelských kódů, stupeň
zabezpečení Grade 2 dle EN50131, rozměry 173 x 105 mm, max. proudový odběr ústředny 160 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V
AC, 40 VA, obsahuje plastovou skříňku OPU-4 P + interní sirénu, bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA, programování přes mini USB

7927,00

VERSA PLUS CZ

Zabezpečovací ústředna - 4 vstupy na desce, rozšiřitelná na max. 30 vstupů, 5 výstupů na desce, rozšiřitelná na max. 12 výstupů, možnost rozdělení na 2 skupiny, 1
sběrnice pro LCD, LED klávesnice a expandéry, zabudovaný telefonní komunikátor, zabudovaný GSM/GPRS komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, zabudovaný
IP komunikátor ETHM, 4 timery, paměť na 2047 událostí, 30 uživatelských kódů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131, rozměry 173 x 105 mm, max. proudový odběr ústředny 200
mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA, obsahuje plastovou skříňku OPU-4 P + GSM anténu ANT-OBU-Q + interní
sirénu, bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA, programování prostřednictvím mini USB

10104,00

INT-CR RFID čtečka ovládání skupin, pro systémy INTEGRA a VERSA, připojení přímo na komunikační sběrnici, zapnutí/vypnutí střežení skupiny, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet
UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, akustická a LED signalizace, max. odběr proudu 75 mA, rozměry 127 x 35 x 21 mm 1410,00

VERSA-LED-BL LED klávesnice pro systém VERSA, modré podsvícení, LED diody indikují stav skupiny a systému, rychlé zapnutí režimu střežení, klávesy pro napadení-požár-pomoc, max. odběr proudu
120 mA, rozměry 115 x 95 x 23 mm 689,00

VERSA-LCD-BL LCD klávesnice pro systém VERSA, snadno čitelný LCD displej, modré podsvícení, LED diody indikují stav skupiny a systému, rychlé zapnutí režimu střežení, klávesy pro napadení-požár-
pomoc, max. odběr proudu 130 mA, rozměry 115 x 95 x 23 mm 1436,00

VERSA-LCDM-WH LCD klávesnice pro systémVERSA, velký, snadno čitelný LCD displej, bílé podsvícení, LED diody indikují stav skupiny a systému, rychlé zapnutí režimu střežení, klávesy pro napadení-požár-
pomoc, max. odběr proudu 60 mA, rozměry 139 x 124 x 22 mm 1837,00

VERSA-LCDR-WH LCD klávesnice s RFID čtečkou pro systém VERSA, velký, snadno čitelný LCD displej, bílé podsvícení, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003,
EM4102, LED diody indikují stav skupiny a systému, rychlé zapnutí režimu střežení, klávesy pro napadení-požár-pomoc, max. odběr proudu 60 mA, rozměry 139 x 124 x 22 mm 2526,00

VERSA-LCDM-
WRL

Bezdrátová LCD klávesnice s RFID čtečkou pro systém VERSA (ABAX 868 MHz), obousměrná šifrovaná rádiová komunikace v kmitočtovém pásmu 868 MHz, dosah do 500 m na
volném prostranství (s ACU-120 / ACU-270), velký, snadno čitelný LCD displej, bílé podsvícení, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED
diody indikují stav skupiny a systému, rychlé zapnutí režimu střežení, klávesy pro napadení-požár-pomoc, lithiové baterie 2x CR123A 3 V, rozměry 139 x 124 x 22 mm

2641,00

INT-TSG-BSB
4,3" dotyková klávesnice (černá-stříbrná-černá) pro systémy INTEGRA a VERSA, kapacitní dotykový displej 4,3", intuitivní menu s ikonami, podpora makro příkazů, možnost
přizpůsobení obrazovky, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu střežení, ikony pro napadení-požár-pomoc, fotorámeček, 2 vstupy pouze pro ústředny INTEGRA, max. odběr
proudu 265 mA, rozměry 120 x 92 x 14 mm

6930,00

INT-TSG-SSW
4,3" dotyková klávesnice (stříbrná-stříbrná-bílá) pro systémy INTEGRA a VERSA, kapacitní dotykový displej 4,3", intuitivní menu s ikonami, podpora makro příkazů, možnost
přizpůsobení obrazovky, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu střežení, ikony pro napadení-požár-pomoc, fotorámeček, 2 vstupy pouze pro ústředny INTEGRA, max. odběr
proudu 265 mA, rozměry 120 x 92 x 14 mm

6930,00

INT-TSG-WSW
4,3" dotyková klávesnice (bílá-stříbrná-bílá) pro systémy INTEGRA a VERSA, kapacitní dotykový displej 4,3", intuitivní menu s ikonami, podpora makro příkazů, možnost
přizpůsobení obrazovky, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu střežení, ikony pro napadení-požár-pomoc, fotorámeček, 2 vstupy pouze pro ústředny INTEGRA, max. odběr
proudu 265 mA, rozměry 120 x 92 x 14 mm

6930,00

INT-TSH-SSW
7" dotyková klávesnice (stříbrná-stříbrná-bílá) pro systémy INTEGRA a VERSA, kapacitní dotykový displej 7", intuitivní menu s ikonami, podpora makro příkazů, možnost
přizpůsobení obrazovky, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu střežení, ikony pro napadení-požár-pomoc, fotorámeček, 2 vstupy pouze pro ústředny INTEGRA, max. odběr
proudu 550 mA, rozměry 196 x 129 x 22 mm

8815,00

INT-TSH-BSB
7" dotyková klávesnice (černá-stříbrná-černá) pro systémy INTEGRA a VERSA, kapacitní dotykový displej 7", intuitivní menu s ikonami, podpora makro příkazů, možnost
přizpůsobení obrazovky, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu střežení, ikony pro napadení-požár-pomoc, fotorámeček, 2 vstupy pouze pro ústředny INTEGRA, max. odběr
proudu 550 mA, rozměry 196 x 129 x 22 mm

8815,00

INT-TSH-WSW
7" dotyková klávesnice (bílá-stříbrná-bílá) pro systémy INTEGRA a VERSA, kapacitní dotykový displej 7", intuitivní menu s ikonami, podpora makro příkazů, možnost přizpůsobení
obrazovky, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu střežení, ikony pro napadení-požár-pomoc, fotorámeček, 2 vstupy pouze pro ústředny INTEGRA, max. odběr proudu 550 mA,
rozměry 196 x 129 x 22 mm

8815,00

Moduly a klávesnice
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INT-E Expandér vstupů pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 vstupů, 1 sabotážní vstup, možnost připojení roletových a vibračních detektorů, možnost
připojení zdroje APS, zatižitelnost výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC při připojení zdroje APS, max. proudový odběr 80 mA, rozměry 80 x 57 mm 1059,00

INT-O
Expandér výstupů pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 nízkoproudých výstupů OC paralelně propojených s relé, zatižitelnost výstupů OC 50 mA,
zatižitelnost relé 2 A / 24 V DC, 1 sabotážní vstup, možnost připojení zdroje APS, zatižitelnost výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC při připojení zdroje APS, max. odběr proudu 160 mA, rozměry
140 x 68 mm

1318,00

INT-ORS Expandér výstupů na DIN lištu pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 výstupů relé, zatižitelnost relé 16 A / 230 V AC, možnost připojení zdroje APS,
zatižitelnost výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC při připojení zdroje APS, max. odběr proudu 310 mA, rozměry 122 x 93 x 58 mm 3199,00

ETHM-1 PLUS
TCP/IP komunikační modul pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, monitoring TCP/IP nebo UDP, programování přes DLOADX, správa systému INTEGRA přes GUARDX, obsluha
systému INTEGRA přes web prohlížeč, obsluha systému přes mobilní aplikaci, e-mail oznamování (pouze INTEGRA Plus), max. odběr proudu 80 mA, rozměry 68 x 140 mm, pro připojení k
ústředně INTEGRA je potřebný kabel RJ/PIN5 nebo PIN5/RJ-TTL pro ústředny VERSA

3158,00

GSM LT-1 CZ
GSM/GPRS/SMS komunikátor, simulace telefonní linky pomocí GSM, zasílání dat na PCO (SMS/GPRS/CSD) prostřednictvím RS-232 portu (je potřebný kabel RJ / PIN5), konvertování zpráv
typu PAGER (DTMF) na SMS, programování přes DLOAD10, vzdálené programování ústředen INTEGRA přes GPRS, pro vzdálené programování ústředen přes GPRS je potřebný kabel
RJ/PIN5, sabotážní ochrana před otevřením, max. proudový odběr 350 mA, rozměry krytu 126 x 158 x 47 mm, bez GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo ANT-OBU-Q

1750,00

GSM LT-2 CZ
GSM/GPRS/SMS komunikátor, simulace telefonní linky pomocí GSM, konvertování telefonního monitoringu na SMS/GPRS/CSD nebo předávání údajů na PCO (SMS/GPRS/CSD)
prostřednictvím RS-232 portu (je potřebný kabel RJ/PIN5), 4 programovatelné vstupy, konvertování zpráv typu PAGER (DTMF) na SMS, programování přes DLOAD10, vzdálené programování
ústředen INTEGRA přes GPRS, pro vzdálené programování ústředen přes GPRS je potřebný kabel RJ/PIN5, sabotážní ochrana před otevřením, max. proudový odběr 250 mA,
rozměry krytu 126 x 158 x 47 mm, bez GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo ANT-OBU-Q

1770,00

GSM-X

GSM/GPRS/SMS/Ethernet* komunikátor, obsluha Dual Path Reporting shodně s DP4 podle EN 50136*, konverze telefonního monitoringu na formáty audio / SMS / Ethernet* / GPRS,
zasílání oznamování na 8 telefonních čísel, oznamování: audio / SMS / PUSH / CLIP, konverze zpráv PAGER na SMS, simulace telefonní linky pomocí GSM telefonu - brána GSM, přepínání na
GSM při poruše telefonní linky, kompatibilita s ústřednami INTEGRA a INTEGRA Plus: rychlý přenos dat přes RS-232 (je potřeba kabel RJ/PIN5), konverze monitoringu RS-232 / TCP/IP,
automatické sestavování obsahu oznamování (INTEGRA Plus), možnost dálkového spojení s programy DLOADX a GUARDX; přijímač SMS a CLIP pro PCO STAM-2, 4 programovatelné vstupy
(NO, NC), 4 výstupy (OC) ovládané pomocí SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft, 2x slot na SIM (nano), možnost ověření stavu konta karty typu pre-paid a oznamování o
překročení limitu prostředků, konfigurace nastavení modulu: lokálně - počítač s programem GX Soft připojený na port USB modulu, dálkově - počítač s programem GX Soft připojený k modulu
prostřednictvím Ethernetu * nebo GPRS; spolupráce s mobilní aplikací GX CONTROL, možnost dálkové aktualizace firmware, možnost připojení zdroje APS-612, možnost rozšíření o
ethernetový modul GSM-X-ETH, *ve spojení s GSM-X-ETH, zatižitelnost výstupů 50 mA, max. proudový odběr 275 mA, rozměry krytu 126 x 158 x 45 mm, anténa ANT-GSM-I součástí balení

2964,00

GSM-5 CZ

GSM/GPRS/SMS komunikátor, LCD displej, simulace telefonní linky pomocí GSM, 2x slot na SIM, přepínání na GSM při poruše tel. linky, konvertování telefonního monitoringu na
SMS/GPRS/CSD nebo předávání údajů na PCO (SMS/GPRS/CSD) prostřednictvím RS-232 portu (je potřebný kabel RJ/PIN5), 4 programovatelné vstupy, 3 výstupy ovládané pomocí
DTMF/SMS/CLIP, konvertování zpráv typu PAGER (DTMF) na SMS, programování přes DLOAD10, vzdálené programování ústředen INTEGRA přes GPRS, pro vzdálené programování
ústředen přes GPRS je potřebný kabel RJ/PIN5, sabotážní ochrana před otevřením, zatižitelnost výstupů 50 mA, max. proudový odběr 330 mA, rozměry krytu 222 x 170 x 44 mm, bez 
GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo ANT-OBU-Q

2220,00

GSM-X-ETH Ethernetový modul pro GSM-X komunikátor, určený na rozšíření komunikačních možností modulu GSM-X o ethernetový kanál, možnost konfigurace priority (GPRS / Ethernet), max.
odběr proudu 25 mA, rozměry 61 x 51 mm 2158,00

GPRS-A
GPRS univerzální komunikační modul určený na realizaci GPRS monitoringu PCO a SMS oznamování z ústředny libovolného výrobce pomocí telefonního dialery nebo
pomocí vstupů, 8 vstupů na oznamování událostí, možnost připojit 8 digitálních detektorů teploty DS-T1, 4 výstupy (2x relé, 2x OC) ovládaných dálkově (SMS/CLIP/PUSH), IoT (MQTT,
JSON, MODBUS RTU přes GPRS), automatické přepínání na SMS při výpadku GPRS, signalizace poruchy spojení, možnost ověření stavu kreditu na SIM, možnost ovládat přes mobilní
aplikaci GX CONTROL, max. odběr proudu 220 mA, rozměry 83 x 65 x 23 mm, anténa ANT-OBU-Q součástí

2574,00

DS-T1 Digitální detektor teploty pro komunikátor GPRS-A, určený k měření teploty v rozsahu od -35 °C do +60 °C, sběrnice 1-Wire, délka kabelu 3 m 432,00

APT-100 Obousměrný dálkový ovladač pro systém ABAX (868 MHz), obousměrná šifrovaná rádiová komunikace v kmitočtovém pásmu 868 MHz, dosah do 150 m na volném prostranství, 5
programovatelných tlačítek, 3 LED pro info o stavu systému, bzučák, podsvícení tlačítek, kontrola stavu baterie, ergonomický design, baterie CR2032 3 V, rozměry 38 x 78 x 16 mm 1377,00

ARF-100 Tester úrovně rádiového signálu systému ABAX (868 MHz), simulace rádiové komunikace zařízení, ověření úrovně rádiového signálu přijímaného kontrolérem z testeru a testerem z
kontroléru, LED indikace, alkalická baterie 9 V 6LR61, rozměry 70 x 196 x 32 mm 1571,00

ASP-205 R
Bezdrátová vnitřní siréna pro systém ABAX (868 MHz), obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m na volném prostranství, piezoakustický
měnič 120 dB, LED signalizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V - životnost cca 2 roky, rozměry 87 x 133 x
37 mm

1879,00

Komunikační moduly

Bezdrátové moduly Versa - ABAX

Expandéry vstupy a výstupy
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ASP-105 R
Bezdrátová venkovní zálohovaná siréna pro systém ABAX (868 MHz), obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m na volném prostranství,
piezoakustický měnič 120 dB, LED signalizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, napájení sirény 12 V DC, max. proudový odběr 265 mA,
záloha napájení - olověný akumulátor 6 V / 1,2 Ah, rozměry 148 x 254 x 64 mm

2562,00

ASP-100 R
Bezdrátová venkovní siréna pro systém ABAX (868 MHz), obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m na volném prostranství, piezoakustický
měnič 105 dB, LED signalizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, napájení sirény - výkonná baterie (Lithium-thionyl-chloridová)
BAT-ER-3,6 V / 13 Ah, rozměry 148 x 254 x 64 mm

2957,00

ACU-270
Bezdrátová nádstavba ABAX (868 MHz) pro systémy INTEGRA a VERSA, obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m na volném
prostranství, obsluha do 48 bezdrátových zařízení (detektory AFD-100, AGD- 100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, ARD-100, ASD-110, aTD-100, AVD-100;
sirény ASP-100 R, ASP- 105 R, ASP-205 R; jiné ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E / ASW-100 F), 8 bezdrátových klávesnic, 248 dálkových ovladačů APT-100 (v závislosti na
ústředně), dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, max. proudový odběr 75 mA, malé rozměry 26 x 112 x 29 mm

2273,00

ACU-120
Bezdrátová nádstavba ABAX (868 MHz) pro systémy INTEGRA a VERSA s diverzifikací antén, obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m
na volném prostranství, obsluha do 48 bezdrátových zařízení (detektory AFD-100 , AGD-100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, ARD-100, ASD-110, aTD-100,
AVD-100; sirény ASP-100 R , ASP-105 R, ASP-205 R; jiné ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E / ASW-100 F), 8 bezdrátových klávesnic, 248 dálkových ovladačů APT-100 (v
závislosti na ústředně), sabotážní ochrana před otevřením, sabotážní vstup, max. proudový odběr 75 mA, rozměry 126 x 158 x 32 mm

3080,00

ARU-100
Opakovač rádiového signálu pro systém ABAX (868 MHz), obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m na volném prostranství, zvýšení dosahu
bezdrátových zařízení, opakování signálu max. 46 bezdrátových zařízení kromě klávesnic, sabotážní ochrana před otevřením, napájení 230 V AC, max. proudový odběr 55 mA, záloha
napájení lithium-iontovým akumulátorem 3,7 V / 1,8 Ah, rozměry 126 x 158 x 32 mm

3333,00

ACX-201
Bezdrátový expandér drátových vstupů a výstupů se zdrojem pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, 4 vstupy, 4 výstupy relé, zatižitelnost relé 1 A
/ 24 V DC, spolupráce s ústřednou INTEGRA 128-WRL, kontroléry ACU-120, ACU-270, opakovačem ARU-100, sabotážní ochrana před otevřením, zabudovaný zdroj 1,2 A s funkcí
testu akumulátoru a zabezpečením před přetížením, napájení modulu 18 V AC, max. proudový odběr 250 mA, rozměry 147 x 70 mm, doporučený transformátor TR 40 VA

1885,00

MPT-300 Dálkový ovladač pro systém MICRA (433 MHz), baterie CR2016, 5 tlačítek pro ovládání až 6 funkcí, signalizace slabé baterie 485,00

INT-RX-S Přijímač dálkových ovladačů MICRA (433 MHz) pro systémy INTEGRA, VERSA a PERFECTA (od verze firmwaru ústředny 1.02 a více), obsluha do 248 dálkových ovladačů MPT-300,
MPT-350, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 (v závislosti na ústředně), sabotážní ochrana před otevřením, max. proudový odběr 29 mA, rozměry 24 x 110 x 27 mm 2175,00

VERSA-MCU Bezdrátová nádstavba MICRA (433 MHz) pro systém VERSA, obsluha do 30 bezdrátových detektorů MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300, 30 dálkových ovladačů MPT-300, P-2, P-
4, T-1, T-2, T-4, sabotážní ochrana před otevřením, max. proudový odběr 29 mA, rozměry 24 x 110 x 27 mm 1353,00

MTX-300 Bezdrátový kontrolér 433 MHz, spolupracuje s ústřednami Integra, Integra Plus, Versa, Versa Plus nebo pracuje autonomně, připojení 32 dálkových ovladačů, připojení 16 detektorů,
připojení 4 sirén, 8 relé výstupů, 2 vstupy pro kontrolu sirén, dodává se včetně instalační krabice 2107,00

MSP-300 R
Bezdrátová venkovní siréna pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), obousměrná šifrovaná rádiová komunikace v kmitočtovém pásmu 433 MHz, dosah do 400 m na
volném prostranství, piezoakustický měnič 105 dB, LED signalizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithium-chrom-thionylová baterie
ER34615 3,6 V / 13 Ah, životnost cca 3 roky, rozměry 148 x 254 x 64 mm

2834,00

AMD-101
Bezdrátový magnetický kontakt pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího
drátového detektoru NC, dodatečný nezávislý kanál k obsluze externího detektoru, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie
CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 26 x 112 x 29 mm

1571,00

AMD-101 BR
Bezdrátový magnetický kontakt pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího
drátového detektoru NC, dodatečný nezávislý kanál k obsluze externího detektoru, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie
CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 26 x 112 x 29 mm

1571,00

AMD-102
Bezdrátový magnetický kontakt s roletovým vstupem pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže,
vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, vstup na připojení drátového detektoru rolety, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením
od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

1571,00

AMD-102 BR
Bezdrátový magnetický kontakt s roletovým vstupem pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 500 m na volném prostranství, dva kontakty umožňující výběr způsobu
montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, vstup na připojení drátového detektoru rolety, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a
odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

1571,00

AMD-103 Miniaturní bezdrátový magnetický kontakt pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 350 m na volném prostranství, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a
odtržením od stěny, baterie CR2477N 3 V, životnost cca 2 roky, rozměry krytu 32 x 45 x 20 mm 1226,00

Bezdrátové moduly Versa - MICRA

Bezdrátové detektory - ABAX
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AMD-103 BR Miniaturní bezdrátový magnetický kontakt pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 350 m na volném prostranství, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před
otevřením a odtržením od stěny, baterie CR2477N 3 V, životnost cca 2 roky, rozměry krytu 32 x 45 x 20 mm 1226,00

APD-100
Bezdrátový PIR detektor pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, tříúrovňové dálkové nastavení
citlivosti PIR detektoru, autodiagnostika, PET imunita do 15 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová
baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 63 x 96 x 49 mm, držák součástí balení

1725,00

APMD-150
Bezdrátový duální PIR + MW detektor pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, dálková
konfigurace citlivosti, digitální kompenzace teploty, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky,
rozměry 62 x 136 x 49 mm, dosah detekce 16 x 14 m 90°, držák součástí balení

2304,00

AOD-200
Bezdrátový vnější duální PIR + MW detektor pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu,
dálková konfigurace citlivosti, detektor soumraku, PET imunita do 20 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola stavu baterie, tříbarevná signalizační LED, dvojitá sabotážní ochrana před
otevřením a odtržením od stěny, kontrola prostoru pod detektorem, odolnost proti falešným poplachům vyvolaným pohybujícími se objekty, které ale nemění své umístění
(např. větve stromů), IP 54, pracovní teplota od -35 °C do +55 °C, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 2 roky, rozměry 65 x 138 x 58 mm, dosah detekce 15 x 12 m 100°

2464,00

ATD-100
Bezdrátový detektor teploty pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, zobrazení teploty okolí na klávesnicích INT-KSG, INT-TSG, INT-TSH, INT-TSI,
hlášení dvou teplotních prahů (min, max) pro spouštění funkcí domácí automatizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie
CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 24 x 110 x 27 mm

1361,00

ATD-100 BR
Bezdrátový detektor teploty pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 500 m na volném prostranství, zobrazení teploty okolí na klávesnicích INT-KSG, INT-TSG, INT-TSH, INT-
TSI, hlášení dvou teplotních prahů (min, max) pro spouštění funkcí domácí automatizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová
baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 24 x 110 x 27 mm

1361,00

AGD-100 Bezdrátový detektor rozbití skla pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, nastavitelná citlivost, pokročilá dvoucestná analýza zvuku, kontrola stavu
baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 2 roky, rozměry 26 x 112 x 29 mm 1885,00

AGD-100 BR Bezdrátový detektor rozbití skla pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 500 m na volném prostranství, nastavitelná citlivost, pokročilá dvoucestná analýza zvuku, kontrola
stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 2 roky, rozměry 26 x 112 x 29 mm 1885,00

ASD-110
Bezdrátový opticko-teplotní požární detektor pro systém ABAX (868 MHz), režim hlášení and/or, dosah do 500 m na volném prostranství, detektor viditelného kouře shodný s
normou EN 54-7, teplotní detektor shodný s normou EN 54-5 (práh 54–65 °C), LED signalizace, piezoelektrický bzučák na akustickou signalizaci, funkce testování, detekce znečištění optické
komory, kontrola stavu baterie, sabotážní ochrana, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry ø 108 x 61 mm

1780,00

ASD-150 Bezdrátový optický požární detektor pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, detektor viditelného kouře shodný s normou EN 14604, LED signalizace,
piezoelektrický bzučák na akustickou signalizaci, funkce testování, kontrola stavu baterie, sabotážní ochrana, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 2 roky, rozměry ø 108 x 54 mm 1801,00

AOCD-250
Bezdrátový vnější záclonový detektor pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, PIR + MW detektor, digitální algoritmus detekce pohybu, dálková
konfigurace citlivosti, digitální kompenzace teploty, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, IP 54, pracovní teplota od -40 °C do +50 °C,
lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 44 x 105 x 40 mm, dosah detekce 14 m, rohový držák součástí balení

2430,00

AFD-100 Bezdrátový záplavový detektor pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, externí sonda 3 m, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před
otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 26 x 112 x 29 mm 1521,00

AFD-100 BR Bezdrátový záplavový detektor pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 500 m na volném prostranství, externí sonda 3 m, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před 
otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 26 x 112 x 29 mm 1521,00

ARD-100 Bezdrátový detektor přemístění předmětů pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, akcelerometr pro zjišťování polohy, dálková konfigurace, kontrola
stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 24 x 110 x 27 mm 1252,00

AVD-100 Bezdrátový vibrační detektor s magnetickým kontaktem pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, piezoelektrický senzor, dva kontakty umožňující
výběr způsobu montáže magnetu, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm 1879,00

AVD-100 BR
Bezdrátový vibrační detektor s magnetickým kontaktem pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 500 m na volném prostranství, piezoelektrický senzor, dva kontakty
umožňující výběr způsobu montáže magnetu, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29
mm

1879,00

AMD-100
Bezdrátový magnetický kontakt pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího
drátového detektoru NC, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29
mm

1377,00

AMD-100 BR
Bezdrátový magnetický kontakt pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 500 m na volném prostranství, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení
externího drátového detektoru NC, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x
112 x 29 mm

1377,00
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MPD-300
Bezdrátový PIR detektor pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA, VERSA-MCU,
MTX-300, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, autodiagnostika, možnost zapnutí PET imunity do 15 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola stavu baterie, dvojitá
sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 63 x 96 x 49 mm, držák součástí balení

855,00

MMD-300
Bezdrátový magnetický kontakt pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před
otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

715,00

MMD-300 BR
Bezdrátový magnetický kontakt pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnědý, dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před
otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

715,00

MMD-302
Bezdrátový magnetický kontakt s roletovým vstupem pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m
pro systém MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, vstup pro připojení drátového detektoru
rolety, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

868,00

MMD-302 BR
Bezdrátový magnetický kontakt s roletovým vstupem pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnědý, dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA,
200 m pro systém MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, vstup pro připojení drátového
detektoru rolety, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112
x 29 mm

868,00

MFD-300
Bezdrátový záplavový detektor pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA, VERSA-
MCU, MTX-300, externí sonda 3 m, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 24
x 110 x 22 mm

1021,00

MFD-300 BR
Bezdrátový záplavový detektor pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnědý, dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, externí sonda 3 m, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry
krytu 24 x 110 x 22 mm

1021,00

MGD-300
Bezdrátový detektor rozbití skla pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, nastavitelná citlivost, pokročilá dvoucestná analýza zvuku, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie
CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

1021,00

MGD-300 BR
Bezdrátový detektor rozbití skla pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnědý, dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, nastavitelná citlivost, pokročilá dvoucestná analýza zvuku, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová
baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

1021,00

MSD-300
Bezdrátový opticko-teplotní požární detektor pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), režim hlášení and/or, dosah do 200 m na volném prostranství, detektor
viditelného kouře shodný s normou EN 54-7, teplotní detektor shodný s normou EN 54-5 (práh 54–65 °C), LED signalizace, piezoelektrický bzučák na akustickou signalizaci, funkce testování,
detekce znečištění optické komory, kontrola stavu baterie, sabotážní ochrana, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry ø 108 x 61 mm

1142,00

PIN5/RJ-TTL Kabel pro propojení modulu ETHM-1 Plus (konektor PIN5) s ústřednou VERSA (konektor RS-232 TTL), propojení portů je potřebné při programování přes DLOADX a ETHERNET 459,00

USB-RS Programovací kabel s převodníkem, RS-232 s konektorem PIN5 nebo RJ, RS-232 (TTL) s konektorem PIN3 nebo RJ, pro produkty Satel, součástí USB kabel typ B 1,8 m, rozměry 67 x 34
x 21 mm 862,00

IPX-SMA Redukce kabelu pro připojení antény s konektorem SMA (ANT-OBU-Q, ANT-900/1800) na GSM/GPRS komunikační modul s konektorem IPX, pro moduly GPRS-T1, GPRS-T2,
GPRS-T4, GPRS-T6, GSM LT-1, GSM LT-2, GSM-4, GSM-5, MICRA a ústředny INTEGRA 128-WRL, PERFECTA a VERSA Plus, délka kabelu 25 cm 360,00

ANT-OBU-Q
Čtyřpásmová GSM anténa 850/900/1800/1900 MHz pro ústředny INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS
moduly GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, impedance 50 Ohm, konektor typu SMA, možnost instalace do plastové krabice OPU-2 B, OPU-3 P , OPU-4 P, při
použití v setu PERFECTA 16/A SET, PERFECTA 16-WRL/A SET, PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET je nutná redukce IPX-SMA

204,00

ANT-GSM-I Dvoupásmová GSM anténa 900/1800 MHz pro ústředny PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus, INTEGRA 128-WRL a MICRA konektor typu
IPX, možnost instalace do plastové krabice OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P 174,00

ANT-900/1800
Dvoupásmová GSM anténa 900/1800 MHz pro ústředny INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS moduly
GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, impedance 50 Ohm, konektor typu SMA, délka kabelu 2,5 m, magnetická základna, při použití v setu PERFECTA 16/A
SET, PERFECTA 16-WRL/A SET, PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET je potřena redukce IPX-SMA

424,00

Příslušenství Versa

Bezdrátové detektory - MICRA
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ANT-868 Anténa pro bezdrátové moduly ABAX (868 MHz), impedance 50 Ohm, SMA konektor, rozměry ø 10 x 130 mm 259,00

ANT-GSM-E
Dvoupásmová GSM anténa 900/1800 MHz pro ústředny INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS moduly
GSM-X, GPRS-A, impedance 50 Ohm, konektor typu SMA, možnost instalace na plastovou skříňku OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P, při použití v setu PERFECTA 16/A SET, PERFECTA 16-WRL/A
SET, PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET a GSM-X je nutná redukce IPX-SMA

224,00

MZ-2 L Pomocná svorkovnice, svorkovnice (18 svorek), maximální napětí 24 V AC / DC s proudem do 500 mA, sabotážní ochrana, rozměry 89 x 66 x 30 mm 204,00

MZ-3 CT Pomocná svorkovnice, typ krone (39 párů), maximální napětí 24 V AC / DC s proudem do 500 mA, sabotážní ochrana, rozměry 132 x 89 x 30 mm 319,00

MZ-3 L Pomocná svorkovnice, svorkovnice (38 svorek), maximální napětí 24 V AC / DC s proudem do 500 mA, sabotážní ochrana, rozměry 132 x 89 x 30 mm 351,00

KAB-CP30-000 Kabel pro připojení akumulátoru do ústředny, délka 30 cm, faston 6,3 mm 39,00

KAB-CP50-000 Kabel pro připojení akumulátoru do ústředny, délka 50 cm, faston 6,3 mm 42,00

OPU-1 B Plastová skříňka se sabotážní ochranou, pro moduly ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, MP- 1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120,
ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI, rozměry 126 x 158 x 47 mm 321,00

OPU-2 B Plastová skříňka se sabotážní ochranou, pro moduly GSM-X, GPRS-A, INT-GSM, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS- T4, držák pro anténu ANT-GSM-I nebo jiné antény s
SMA konektorem, např. ANT-GSM-E, ANT-OBU-Q, ANT-900/1800, rozměry 126 x 158 x 46 mm 268,00

OPU-3 P

Plastová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, bez transformátoru, místo pro trafo TR 40 VA, TR 60 VA nebo zdroj
APS- 412, APS-612, místo pro akumulátor 18 Ah, nezeslabuje rádiový signál, možnost instalace antén do skříňky, pro moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-
WRL, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 64 Plus, INTEGRA 128, INTEGRA 128 Plus, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 256
Plus, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM -1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP, ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-
T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT- RS, INT-RS Plus, INT-VG, ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1
Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, Vivero, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ETHM-2, GPRS-T6,
MICRA, ACCO-NT, rozměry 324 x 382 x 108 mm

1085,00

OPU-4 P

Plastová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, bez transformátoru, místo pro trafo TR 40 VA, TR 60 VA nebo zdroj
APS- 412, místo pro akumulátor 7 Ah, nezeslabuje rádiový signál, možnost instalace antén do skříňky, pro moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL,
VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus , INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP ,
ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG,
ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR , CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, Vivero, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A,
GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT- 2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-N T, rozměry 266 x 286 x 100 mm

638,00

OPU-4 PW

Plastová skříňka na zapuštěnou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, bez transformátoru, místo pro trafo TR 40 VA, TR 60 VA nebo zdroj
APS- 412, místo pro akumulátor 7 Ah, nezeslabuje rádiový signál, možnost instalace antén do skříňky, pro moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL,
VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus , INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP ,
ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG,
ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR , CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, Vivero, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A,
GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT- 2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT , Rozměry 322 x 342 x 100 mm, rozměry části skříňky zapuštěné ve
stěně 266 x 286 x 65 mm

683,00

OMI-2
Kovová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, stupeň zabezpečení Grade
3 podle EN50131, pro moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA Plus, VERSA IP, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT -E, INT-ADR, INT-PP, INT-
O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV , INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, CA-5, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2, MDM-56 BO, ACCO-KP, ACCO-KP-
PS , STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozměry 325 x 310 x 110 mm

1530,00

OMI-3
Kovová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, místo pro akumulátor 18
Ah, stupeň zabezpečení Grade 3 podle EN50131 , pro moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15 , VERSA Plus, VERSA IP,
PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM -1 Plus, INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-
6, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2 , MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozměry 330 x 405 x 110 mm

1874,00

OMI-4
Kovová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, transformátor 75 VA / 20 V AC, místo pro akumulátor 18 Ah,
stupeň zabezpečení Grade 3 podle EN50131, pro moduly INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX- 2, INT-RS
Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA -6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1 rozměry 330 x 405 x 110 mm

2145,00
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OMI-5
Kovová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, bez transformátoru, místo pro trafo TR 40 VA, TR 60 VA nebo zdroj
APS-412, APS -612, místo pro akumulátor 18 Ah, stupeň zabezpečení Grade 3 dle EN50131, pro moduly 12x INT-E nebo 6x INT-O / INT-PP, více modulů ve všeobecné příručce, rozměry
328 x 406 x 120 mm

1695,00

OMI-5 PI Set plastových montážních desek a sloupků, usnadňující montáž ústředen, rozšiřujících a komunikačních modulů do kovových skříněk OMI-5 262,00

OMI-5 DIN DIN lišta pro montáž expandérů INT-ORS, INT-IORS nebo zdrojů APS-412, APS-612 do kovových skříněk OMI-5, délka 280 mm 299,00

OBU-M-LCD Kovová skříňka pro povrchovou montáž pro klávesnice CA-5 KLCDL, CA-5 BLUE-L, CA-10 KLCDL, CA-10 BLUE-L, INT-KLCDL, INT-KLCD, INT-KLCDR, uzamčení na klíč , sabotážní
ochrana před otevřením, rozměry 215 x 150 x 45 mm 617,00

MP-1 Modul relé, pro ovládání elektrických zařízení s vysokým odběrem proudu, napájených AC nebo DC napětím, 4 výstupy relé, zatižitelnost relé R1 a R2 4 A / 48 V AC / DC, R3 a R4 8 A / 400 V
AC, 250 V DC, ovládací napětí 12 V DC, rozměry 140 x 68 mm 717,00

ZB-1 Modul ochrany akumulátoru před úplným vybitím, napětí odpojení 10,5 V, dovolené zatížení 7 A, možnost připojení na jakékoliv zařízení bez takového zajištění (toto zabezpečení mají
všechny ústředny Satel) 330,00

ZB-2 Modul ochrany výstupů DC zdrojů před přetížením, proud odpojení výstupu 1,7 A, výstup pro signalizaci přetížení, možnost připojení na jakékoliv zařízení bez proudového omezovače
(toto zabezpečení mají všechna zařízení Satel) 389,00

TR 40 VA Transformátor 40 VA / 16, 18 V AC, pro skříňky OPU-3 P a OPU-4 P 594,00

TR 60 VA Transformátor 60 VA / 18, 20 V AC, pro skříňky OPU-3 P a OPU-4 P 648,00

APS-412
Pulsní zálohovaný spínaný napájecí zdroj, 12 V DC, celkový výkon zdroje 4 A (3 A pokud je připojen akumulátor), shoda s normou EN 50131-6 Grade 2, zabezpečení proti zkratu a
přetížení, proud nabíjení akumulátoru 0,5 A / 1 A, soustava nabíjení akumulátoru s regulací proudu, zabezpečení před úplným vybitím akumulátoru, optická signalizace a 3 výstupy typu OC na
signalizaci přetížení zdroje / stavu akumulátoru / stavu napájení, zatižitelnost výstupů OC 50 mA, akustická signalizace poruchy, konektor pro napájení expandérů a zjištění stavu zdroje na
ústředně, rozměry 122 x 59 x 77 mm

1775,00

APS-612
Pulsní zálohovaný spínaný napájecí zdroj, 12 V DC, sumární výkon zdroje 6 A (3 A pro napájení zařízení, 3 A pro nabíjení akumulátoru), shoda s normou EN50131-3 Grade 3,
EN60950-1, EN55011 Class b, zabezpečení proti zkratu a přetížení, proud nabíjení akumulátoru 1,5 A / 3 A, soustava nabíjení akumulátoru s regulací proudu, zabezpečení před úplným
vybitím akumulátoru, výstupní filtr prosti rušení, optická signalizace a 4 výstupy typu OC na signalizaci přetížení zdroje / stavu akumulátoru / stavu napájení / teploty, zatižitelnost výstupů
OC 50 mA, akustická signalizace poruchy, konektor pro napájení expandérů a zjištění stavu zdroje na ústředně, rozměry 122 x 84 x 78 mm

7907,00

AWO205
Kovová skříňka pro povrchovou montáž se sabotážní ochranou před otevřením, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, místo pro akumulátor 7 Ah, pro moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT- E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-
1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozměry 320 x 305 x 90 mm

1450,00

AWO256
Kovová skříňka pro povrchovou montáž se sabotážní ochranou před otevřením, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, místo pro akumulátor 18 Ah, pro moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-
ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1 ,
MST-1, rozměry 320 x 400 x 90 mm

1760,00

AWO402 Velký univerzální plechový box pro baterie 1x 44 Ah, 1x 28 Ah, 2x 17 Ah, 2x 7 Ah, dvířka s nasouvacími panty, povrchová montáž, zemnící svorky s kabeláží dle normy, dvířka lze
zašroubovat, TAMPER, rozměry 230 x 200 x 183 mm 910,00

AWO403 Velký univerzální plechový box pro baterie 1x 65 Ah, 1x 44 Ah, 2x 28 Ah, 4x 17 Ah, 4x 7 Ah, dvířka s nasouvacími panty, povrchová montáž, zemnící svorky s kabeláží dle normy,
dvířka lze zašroubovat, TAMPER, rozměry 390 x 200 x 183 mm 1010,00
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INTEGRA 32 CZ

Zabezpečovací ústředna - 8 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 32 vstupů, 8 výstupů na desce, rozšiřitelná na max. 32 výstupů, možnost rozdělení na 16 skupin a 4
objekty, 1 sběrnice pro max. 4 LCD klávesnice, 1 sběrnice pro max. 32 expandérů, zabudovaný telefonní komunikátor, 28 timerů, funkce kontroly vstupu a domácí automatizace, paměť na 439
událostí, 64 + 4 uživatelských a admin kódů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131, rozměry 173 x 106 mm, max. proudový odběr ústředny 234 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A,
zaťažiteľnosť výstupu +EX 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA, doporučená kovová skříňka OMI-2, OMI-3, plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P,
skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA

2799,00

INTEGRA 64 CZ
Zabezpečovací ústředna - 16 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 64 vstupů, 16 výstupů na desce, rozšiřitelná na max. 64 výstupů, možnost rozdělení na 32 skupin a 8
objektů, 1 sběrnice pro max. 8 LCD klávesnic, 2 sběrnice pro max. 64 expandérů (32 + 32), zabudovaný telefonní komunikátor, 64 timerů, funkce kontroly vstupu a domácí automatizace,
paměť na 5887 událostí, 192 + 8 uživatelských a admin kódů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131, rozměry 264 x 134 mm, max. proudový odběr ústředny 337 mA, zatižitelnost výstupu
+KPD 2,5 A, zatižitelnost výstupu +EX1, +EX2 2,5 A, napájení ústředny 20 V AC, 60 VA, doporučená skříňka OMI-3

4199,00

INTEGRA 64 Plus 
CZ

Zabezpečovací ústředna - 16 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 64 vstupů, 16 výstupů na desce, rozšiřitelná na max. 64 výstupů, možnost rozdělení na 32 skupin a 8
objektů, 1 sběrnice pro max. 8 LCD klávesnic, 2 sběrnice pro max. 64 expandérů (32 + 32), zabudovaný telefonní komunikátor, 64 časovačů, funkce kontroly vstupu a domácí automatizace,
paměť na 5631 událostí, 192 + 8 uživatelských a admin kódů, stupeň zabezpečení Grade 3 dle EN50131, rozměry 264 x 134 mm, max. proudový odběr ústředny 400 mA, zatižitelnost
výstupu +KPD 3 A, zatižitelnost výstupu +EX1, +EX2 3 A, napájení ústředny 20 V AC, 75 VA, doporučená skříňka OMI-4

5222,00

INTEGRA 128 CZ
Zabezpečovací ústředna - 16 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 128 vstupů, 16 výstupů na desce, rozšiřitelná na max. 128 výstupů, možnost rozdělení na 32 skupin a 8
objektů, 1 sběrnice pro max. 8 LCD klávesnic, 2 sběrnice pro max. 64 expandérů (32 + 32), zabudovaný telefonní komunikátor, 64 timerů, funkce kontroly vstupu a domácí automatizace,
paměť na 22527 událostí, 240 + 8 uživatelských a admin kódů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN 50131, rozměry 264 x 134 mm, max. proudový odběr ústředny 337 mA, zatižitelnost
výstupu +KPD 2,5 A, zatižitelnost výstupu +EX1, +EX2 2,5 A, napájení ústředny 20 V AC, 60 VA, doporučená skříňka OMI-3

4699,00

INTEGRA 128 Plus 
CZ

Zabezpečovací ústředna - 16 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 128 vstupů, 16 výstupů na desce, rozšiřitelná na max. 128 výstupů, možnost rozdělení na 32 skupin a 8
objektů, 1 sběrnice pro max. 8 LCD klávesnic, 2 sběrnice pro max. 64 expandérů (32 + 32), zabudovaný telefonní komunikátor, 64 timerů, funkce kontroly vstupu a domácí automatizace,
paměť na 22527 událostí, 240 + 8 uživatelských a admin kódů, stupeň zabezpečení Grade 3 dle EN50131, rozměry 264 x 134 mm, max. proudový odběr ústředny 400 mA, zatižitelnost
výstupu +KPD 3 A, zatižitelnost výstupu +EX1, +EX2 3 A, napájení ústředny 20 V AC, 75 VA, doporučená skříňka OMI-4

5699,00

INTEGRA 128-
WRL CZ

Zabezpečovací ústředna - 8 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 128 vstupů, 8 výstupů na desce, rozšiřitelná na max. 128 výstupů, zabudovaná bezdrátová
nádstavba ABAX (868 MHz), možnost rozdělení na 32 skupin a 8 objektů, 1 sběrnice pro max. 8 LCD klávesnic, 1 sběrnice pro max. 32 expandérů, zabudovaný GSM/GPRS
komunikátor, 64 timerů, funkce kontroly vstupu a domácí automatizace, paměť na 21503 událostí, 240 + 8 uživatelských a admin kódů, stupeň zabezpečení Grade 2 dle EN50131, rozměry
192 x 106 mm, max. proudový odběr ústředny 300 mA, zatižitelnost výstupu +KPD 0,5 A, zatížitelnost výstupu +EX 0,5 A, zatižitelnost výstupu AUX 0,5 A, napájení ústředny 18 V AC, 40 VA,
obsahuje plastovou skříňku OPU-3 P + GSM anténu ANT-OBU-Q + 868 MHz anténu ANT-868, bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA

11666,00

INTEGRA 256 Plus 
CZ

Zabezpečovací ústředna - 16 vstupů na desce, rozšiřitelná na max. 256 vstupů, 16 výstupů na desce, rozšiřitelná na max. 256 výstupů, možnost rozdělení na 32 skupin a 8
objektů, 1 sběrnice pro max. 8 LCD klávesnic, 2 sběrnice pro max. 64 expandérů (32 + 32), zabudovaný telefonní komunikátor, 64 timerů, funkce kontroly vstupu a domácí automatizace,
paměť na 24575 událostí, 240 + 8 uživatelských a admin kódů, stupeň zabezpečení Grade 3 dle EN50131, rozměry 264 x 134 mm, max. proudový odběr ústředny 400 mA, zatižitelnost
výstupu +KPD 3 A, zatižitelnost výstupu +EX1, +EX2 3 A, napájení ústředny 20 V AC, 75 VA, doporučená skříňka OMI-4

8309,00

INT-CR RFID čtečka ovládání skupin, pro systémy INTEGRA a VERSA, připojení přímo na komunikační sběrnici, zapnutí/vypnutí střežení skupiny, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet
UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, akustická a LED signalizace, max. odběr proudu 75 mA, rozměry 127 x 35 x 21 mm 1410,00

INT-S-BL Klávesnice pro skupiny systému INTEGRA, modré podsvícení, ovládání jedné skupiny v systému, LED diody indikují stav skupiny, funkce kontroly vstupu, relé k ovládání el. zámku, vstup
na kontrolu stavu dveří, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, max. odběr proudu 75 mA, rozměry 80 x 127 x 24 mm 1263,00

INT-SF-BSB Klávesnice pro skupiny systému INTEGRA (černá-stříbrná-černá), bílé podsvícení, ovládání jedné skupiny v systému, LED diody indikují stav skupiny, funkce kontroly vstupu, relé k
ovládání el. zámku, vstup na kontrolu stavu dveří, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, max. odběr proudu 40 mA, rozměry 80 x 143 x 25 mm 1263,00

INT-SF-SSW Klávesnice pro skupiny systému INTEGRA (stříbrná-stříbrná-bílá), bílé podsvícení, ovládání jedné skupiny v systému, LED diody indikují stav skupiny, funkce kontroly vstupu, relé k
ovládání el. zámku, vstup na kontrolu stavu dveří, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, max. odběr proudu 40 mA, rozměry 80 x 143 x 25 mm 1263,00

INT-SF-WSW Klávesnice pro skupiny systému INTEGRA (bílá-stříbrná-bílá), bílé podsvícení, ovládání jedné skupiny v systému, LED diody indikují stav skupiny, funkce kontroly vstupu, relé k ovládání
el. zámku, vstup na kontrolu stavu dveří, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, max. odběr proudu 40 mA, rozměry 80 x 143 x 25 mm 1263,00

INT-KLFR-BSB
LCD klávesnice s RFID čtečkou pro systém INTEGRA (černá-stříbrná-černá), bílé podsvícení, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED
diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, 2x programovatelný vstup, konektor RS-232 pro připojení programu GUARDX, stupeň 
zabezpečení Grade 3 podle EN 50131, max. odběr proudu 110 mA, rozměry 145 x 143 x 25 mm

3203,00

INT-KLFR-SSW
LCD klávesnice s RFID čtečkou pro systém INTEGRA (stříbrná-stříbrná-bílá), bílé podsvícení, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED
diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, 2x programovatelný vstup, konektor RS-232 pro připojení programu GUARDX, stupeň 
zabezpečení Grade 3 podle EN 50131, max. odběr proudu 110 mA, rozměry 145 x 143 x 25 mm

3203,00

Integra

Ústředy Integra

Klávesnice
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INT-KLFR-WSW
LCD klávesnice s RFID čtečkou pro systém INTEGRA (bílá-stříbrná-bílá), bílé podsvícení, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED
diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, 2x programovatelný vstup, konektor RS-232 pro připojení programu GUARDX, stupeň 
zabezpečení Grade 3 podle EN 50131, max. odběr proudu 110 mA, rozměry 145 x 143 x 25 mm

3203,00

INT-KWRL-BSB
Bezdrátová LCD klávesnice s RFID čtečkou pro systém INTEGRA (ABAX 868 MHz), (černá-stříbrná-černá), obousměrná šifrovaná rádiová komunikace v kmitočtovém pásmu 868
MHz, dosah do 800 m na volném prostranství s ACU-120 / 400 m s ACU-270, bílé podsvícení, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED diody
indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, lithiové baterie 2x CR123A 3 V, rozměry 145 x 143 x 25 mm

3895,00

INT-KWRL-SSW
Bezdrátová LCD klávesnice s RFID čtečkou pro systém INTEGRA (ABAX 868 MHz), (stříbrná-stříbrná-bílá), obousměrná šifrovaná rádiová komunikace v kmitočtovém pásmu 868
MHz, dosah do 800 m na volném prostranství s ACU-120 / 400 m s ACU-270, bílé podsvícení, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED diody
indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, lithiové baterie 2x CR123A 3 V, rozměry 145 x 143 x 25 mm

3895,00

INT-KWRL-WSW
Bezdrátová LCD klávesnice s RFID čtečkou pro systém INTEGRA (ABAX 868 MHz), (bílá-stříbrná-bílá), obousměrná šifrovaná rádiová komunikace v kmitočtovém pásmu 868 MHz,
dosah do 800 m na volném prostranství s ACU-120 / 400 m s ACU-270, bílé podsvícení, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED diody
indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, lithiové baterie 2x CR123A 3 V, rozměry 145 x 143 x 25 mm

3895,00

INT-KLCD-BL LCD klávesnice pro systém INTEGRA, modré podsvícení, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, 2x programovatelný vstup,
konektor RS-232 pro připojení programu GUARDX, stupeň zabezpečení Grade 3 podle EN 50131, max. odběr proudu 156 mA, rozměry 140 x 126 x 26 mm 2705,00

INT-KLCDL-BL LCD klávesnice pro systém INTEGRA, modré podsvícení, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, 2x programovatelný vstup,
konektor RS-232 pro připojení programu GUARDX, max. odběr proudu 156 mA, rozměry 145 x 115 x 26 mm 2705,00

INT-KLCDR-BL
LCD klávesnice s RFID čtečkou pro systém INTEGRA, modré podsvícení, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED diody indikují stav
systému, rychlé zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, 2x programovatelný vstup, konektor RS-232 pro připojení programu GUARDX, stupeň zabezpečení Grade 3
podle EN 50131, max. odběr proudu 156 mA, rozměry 140 x 126 x 26 mm

3515,00

INT-KSG-BSB
LCD klávesnice pro systém INTEGRA (černá-stříbrná-černá), bílé podsvícení, velký LCD dispej, dotyková klávesnice, podpora makropríkazov, LED diody indikují stav systému, rychlé
zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, 2x programovatelný vstup, konektor RS-232 pro připojení programu GUARDX, max. odběr proudu 175 mA, rozměry 143 x 156 x 22
mm

6061,00

INT-KSG-SSW
LCD klávesnice pro systém INTEGRA (stříbrná-stříbrná-bílá), bílé podsvícení, velký LCD dispej, dotyková klávesnice, podpora makropríkazov, LED diody indikují stav systému, rychlé
zapnutí režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, 2x programovatelný vstup, konektor RS-232 pro připojení programu GUARDX, max. odběr proudu 175 mA, rozměry 143 x 156 x 22
mm

6061,00

INT-KSG-WSW LCD klávesnice pro systém INTEGRA (bílá-stříbrná-bílá), bílé podsvícení, velký LCD dispej, dotyková klávesnice, podpora makropríkazov, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí
režimu hlídání, klávesy pro napadení-požár-pomoc, 2x programovatelný vstup, konektor RS-232 pro připojení programu GUARDX, max. odběr proudu 175 mA, rozměry 143 x 156 x 22 mm 6061,00

INT-TSG-BSB
4,3" dotyková klávesnice (černá-stříbrná-černá) pro systémy INTEGRA a VERSA, kapacitní dotykový displej 4,3", intuitivní menu s ikonami, podpora makro příkazů, možnost
přizpůsobení obrazovky, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu střežení, ikony pro napadení-požár-pomoc, fotorámeček, 2 vstupy pouze pro ústředny INTEGRA, max. odběr
proudu 265 mA, rozměry 120 x 92 x 14 mm

6930,00

INT-TSG-SSW
4,3" dotyková klávesnice (stříbrná-stříbrná-bílá) pro systémy INTEGRA a VERSA, kapacitní dotykový displej 4,3", intuitivní menu s ikonami, podpora makro příkazů, možnost
přizpůsobení obrazovky, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu střežení, ikony pro napadení-požár-pomoc, fotorámeček, 2 vstupy pouze pro ústředny INTEGRA, max. odběr
proudu 265 mA, rozměry 120 x 92 x 14 mm

6930,00

INT-TSG-WSW
4,3" dotyková klávesnice (bílá-stříbrná-bílá) pro systémy INTEGRA a VERSA, kapacitní dotykový displej 4,3", intuitivní menu s ikonami, podpora makro příkazů, možnost
přizpůsobení obrazovky, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu střežení, ikony pro napadení-požár-pomoc, fotorámeček, 2 vstupy pouze pro ústředny INTEGRA, max. odběr
proudu 265 mA, rozměry 120 x 92 x 14 mm

6930,00

INT-TSH-SSW
7" dotyková klávesnice (stříbrná-stříbrná-bílá) pro systémy INTEGRA a VERSA, kapacitní dotykový displej 7", intuitivní menu s ikonami, podpora makro příkazů, možnost
přizpůsobení obrazovky, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu střežení, ikony pro napadení-požár-pomoc, fotorámeček, 2 vstupy pouze pro ústředny INTEGRA, max. odběr
proudu 550 mA, rozměry 196 x 129 x 22 mm

8815,00

INT-TSH-BSB
7" dotyková klávesnice (černá-stříbrná-černá) pro systémy INTEGRA a VERSA, kapacitní dotykový displej 7", intuitivní menu s ikonami, podpora makro příkazů, možnost
přizpůsobení obrazovky, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu střežení, ikony pro napadení-požár-pomoc, fotorámeček, 2 vstupy pouze pro ústředny INTEGRA, max. odběr
proudu 550 mA, rozměry 196 x 129 x 22 mm

8815,00

INT-TSH-WSW
7" dotyková klávesnice (bílá-stříbrná-bílá) pro systémy INTEGRA a VERSA, kapacitní dotykový displej 7", intuitivní menu s ikonami, podpora makro příkazů, možnost přizpůsobení
obrazovky, LED diody indikují stav systému, rychlé zapnutí režimu střežení, ikony pro napadení-požár-pomoc, fotorámeček, 2 vstupy pouze pro ústředny INTEGRA, max. odběr proudu 550 mA,
rozměry 196 x 129 x 22 mm

8815,00

INT-TSI-WSW
7" dotyková klávesnice (bílá-stříbrná-bílá) pro systém INTEGRA, kapacitní dotykový display 7", grafické uživatelské rozhraní přizpůsobené potřebám uživatele pomocí
funkce TSI Builder, miniaplikace počasí Openweathermap.org, ikony umožnující ovládání zabezpečovacího systému a automatizace, podpora makropríkazov, zobrazování 
kamer přes RTSP, fotorámeček, 2 vstupy, režim MASTER-SLAVE což umožňuje zdvojnásobit počet obsluhovaných klávesnic INT-TSI, max. odběr proudu 620 mA, rozměry 196 x 129 x 22
mm

10478,00
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INT-TSI-BSB
7" dotyková klávesnice (černo-stříbrná-černá) pro systém INTEGRA, kapacitní dotykový display 7",grafické uživatelské rozhraní přizpůsobené potřebám uživatele pomocí
funkce TSI Builder, miniaplikace počasí Openweathermap.org, ikony umožnující ovládání zabezpečovacího systému a automatizace, podpora makro příkazů,zobrazování 
kamer přes RTSP, fotorámeček, 2 vstupy, režim MASTER-SLAVE což umožňuje zdvojnásobit počet obsluhovaných klávesnic INT-TSI, max. odběr proudu 620 mA, rozměry 196 x 129 x 22
mm

10478,00

INT-TSI-SSW
7" dotyková klávesnice (stříbrná-stříbrná-bílá) pro systém INTEGRA, kapacitní dotykový display 7", grafické uživatelské rozhraní přizpůsobené potřebám uživatele pomocí
funkce TSI Builder, miniaplikace počasí Openweathermap.org, ikony umožnující ovládání zabezpečovacího systému a automatizace, podpora makropríkazů, zobrazování 
kamer přes RTSP, fotorámeček, 2 vstupy, režim MASTER-SLAVE což umožňuje zdvojnásobit počet obsluhovaných klávesnic INT-TSI, max. odběr proudu 620 mA, rozměry 196 x 129 x 22
mm

10478,00

INT-SCR-BL
Venkovní klávesnice pro skupiny s RFID čtečkou pro systém INTEGRA, modré podsvícení, ovládání jedné skupiny v systému, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet UNIQUE,
EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED diody indikují stav skupiny, funkce kontroly vstupu, relé k ovládání el. zámku, vstup na kontrolu stavu dveří, tlačítko zvonku, stupeň zabezpečení
Grade 3 podle EN50131, pracovní teplota od -25 °C do +55 °C, max. odběr proudu 110 mA, rozměry 47 x 158 x 24 mm

2156,00

CA-64 PTSA
Modul LED tabla, na vizualizaci stavu zabezpečovací ústředny INTEGRA, 128 pozic pro LED, které zobrazují stav vstupů nebo skupin, bez skříňky a LED, doporučená skříňka
kovová OMI-2, OMI-3, plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P, skříňky OPU bez transformátoru, doporučený transformátor TR 40 VA, doporučené LED s odběrem 7 mA, maximální
kapacita akumulátoru 7 Ah, max. odběr proudu 40 mA, rozměry 173 x 102 mm

4650,00

INT-E Expandér vstupů pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 vstupů, 1 sabotážní vstup, možnost připojení roletových a vibračních detektorů, možnost
připojení zdroje APS, zatižitelnost výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC při připojení zdroje APS, max. proudový odběr 80 mA, rozměry 80 x 57 mm 1059,00

INT-O
Expandér výstupů pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 nízkoproudých výstupů OC paralelně propojených s relé, zatižitelnost výstupů OC 50 mA,
zatižitelnost relé 2 A / 24 V DC, 1 sabotážní vstup, možnost připojení zdroje APS, zatižitelnost výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC při připojení zdroje APS, max. odběr proudu 160 mA, rozměry
140 x 68 mm

1318,00

INT-R
Expandér čteček RFID karet a DALLAS čipů pro systémy INTEGRA, max. 2 čtečky, kompatibilita Wiegand 26 (34 / 42 / 56 od verze firmware 3.02 a vyšší), relé k ovládání el. zámku,
zatižitelnost relé 5 A / 30 V DC, vstup na kontrolu stavu dveří, vstup pro odchodové tlačítko, funkce otevření dveří při požárním poplachu, zapnutí/vypnutí střežení skupiny, 1 sabotážní vstup,
možnost připojení zdroje APS, zatižitelnost výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC při připojení zdroje APS, max. proudový odběr 150 mA, rozměry 140 x 68 mm

2039,00

INT-PP
Expandér vstupů a výstupů pro systémy INTEGRA a INTEGRA Plus, 8 vstupů, 8 výstupů (4x typu OC, 4x relé), možnost připojení roletových a vibračních detektorů, zatižitelnost výstupů OC
50 mA, zatižitelnost relé 2 A / 24 V DC, 1 sabotážní vstup, možnost připojení zdroje APS, zatižitelnost výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC při připojení zdroje APS, max. proudový odběr 150 mA,
rozměry 140 x 68 mm

2082,00

INT-ORS Expandér výstupů na DIN lištu pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 výstupů relé, zatižitelnost relé 16 A / 230 V AC, možnost připojení zdroje APS,
zatižitelnost výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC při připojení zdroje APS, max. odběr proudu 310 mA, rozměry 122 x 93 x 58 mm 3199,00

INT-IORS Expandér vstupů a výstupů na DIN lištu pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus, 8 vstupů, možnost připojení roletových a vibračních detektorů, 8 výstupů relé, zatižitelnost relé 16 A / 230
V AC, možnost připojení zdroje APS, zatižitelnost výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC při připojení zdroje APS, max. odběr proudu 350 mA, rozměry 122 x 93 x 58 mm 3999,00

INT-ADR Expandér adresných vstupů pro systémy INTEGRA, určený pro připojování adresovatelných detektorů pomocí CA-64 ADR-MOD, nezávislá sběrnice adresovatelných detektorů, max.
48 adresných vstupů, sabotážní vstup, max. odběr proudu 35 mA, rozměry 80 x 57 mm 2082,00

CA-64 ADR-MOD Adresný modul pro připojení klasických reléových detektorů na sběrnici, malé rozměry umožňují jeho instalaci do detektorů, změna běžného detektoru (NC, NO) na adresovatelný
(sběrnicový), spolupráce s expandérem adresných vstupů INT-ADR , CA-64 ADR, max. proudový odběr 1,2 mA 338,00

INT-VG CZ
Hlasový modul pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, obsluha systému prostřednictvím hlasového menu pomocí DTMF, zapnutí/vypnutí střežení, ovládání výstupů, ověření stavu,
makro funkce, možnost definování vlastních zpráv (TTS) cca 13 min. na zprávy v hlasovém menu, 16 hlasových zpráv pro tel. oznamování cca 4 min., max. proudový odběr 35 mA, rozměry 57
x 80 mm

1576,00

ETHM-1 PLUS
TCP/IP komunikační modul pro systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, monitoring TCP/IP nebo UDP, programování přes DLOADX, správa systému INTEGRA přes GUARDX, obsluha
systému INTEGRA přes web prohlížeč, obsluha systému přes mobilní aplikaci, e-mail oznamování (pouze INTEGRA Plus), max. odběr proudu 80 mA, rozměry 68 x 140 mm, pro připojení k
ústředně INTEGRA je potřebný kabel RJ/PIN5 nebo PIN5/RJ-TTL pro ústředny VERSA

3158,00

INT-KNX-2
Modul integrace se systémem KNX pro systémy INTEGRA, spojení systému INTEGRA s širokou škálou zařízení KNX, ovládání provádějících zařízení (aktorů) KNX pomocí systému
INTEGRA, přijímání informací ze systému KNX, přímé připojení na sběrnici KNX, elektronika projektovaná shodně s požadavky norem pro zařízení systému KNX, max. proudový odběr 50 mA,
rozměry 80 x 57 mm

6653,00

INT-GSM

GSM/GPRS/SMS komunikátor pro systém INTEGRA, připojitelný přímo na sběrnici, zasílání SMS zpráv na 16 telefonních čísel, oznamování SMS / PUSH / e-mail (INTEGRA Plus), 2x 
slot na SIM (nano), možnost ověření stavu konta karty typu pro-paid a oznamování o překročení limitu prostředků, synchronizace času se serverem NTP nebo sítě GSM, vzdálené ovládání
SMS / CLIP / mobilní aplikace, monitoring GPRS / SMS, možnost spolupráce s ETHM-1 Plus, možnost spojení přes SATEL server, ovládání systému pomocí mobilní aplikace, dálkové
programování ústředny pomocí DLOADX, dálkové ovládání zabezpečovacího systému pomocí GUARDX, spolupráce se systémem integrum, možnost dálkové aktualizace firmwaru, 2 způsoby
připojení modulu: 1. přímo-na sběrnici LCD klávesnic a přes port RS-232 (je potřebný kabel RJ / PIN5); 2. prostřednictvím ETHM-1 Plus přes RS-485, max. proudový
odběr 250 mA, rozměry 80 x 57 mm, anténa ANT-GSM-I součástí balení

2960,00

Komunikační moduly

Expandéry vstupy a výstupy
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GSM LT-1 CZ
GSM/GPRS/SMS komunikátor, simulace telefonní linky pomocí GSM, zasílání dat na PCO (SMS/GPRS/CSD) prostřednictvím RS-232 portu (je potřebný kabel RJ / PIN5), konvertování zpráv
typu PAGER (DTMF) na SMS, programování přes DLOAD10, vzdálené programování ústředen INTEGRA přes GPRS, pro vzdálené programování ústředen přes GPRS je potřebný kabel
RJ/PIN5, sabotážní ochrana před otevřením, max. proudový odběr 350 mA, rozměry krytu 126 x 158 x 47 mm, bez GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo ANT-OBU-Q

1750,00

GSM LT-2 CZ
GSM/GPRS/SMS komunikátor, simulace telefonní linky pomocí GSM, konvertování telefonního monitoringu na SMS/GPRS/CSD nebo předávání údajů na PCO (SMS/GPRS/CSD)
prostřednictvím RS-232 portu (je potřebný kabel RJ/PIN5), 4 programovatelné vstupy, konvertování zpráv typu PAGER (DTMF) na SMS, programování přes DLOAD10, vzdálené programování
ústředen INTEGRA přes GPRS, pro vzdálené programování ústředen přes GPRS je potřebný kabel RJ/PIN5, sabotážní ochrana před otevřením, max. proudový odběr 250 mA,
rozměry krytu 126 x 158 x 47 mm, bez GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo ANT-OBU-Q

1770,00

GSM-X

GSM/GPRS/SMS/Ethernet* komunikátor, obsluha Dual Path Reporting shodně s DP4 podle EN 50136*, konverze telefonního monitoringu na formáty audio / SMS / Ethernet* / GPRS,
zasílání oznamování na 8 telefonních čísel, oznamování: audio / SMS / PUSH / CLIP, konverze zpráv PAGER na SMS, simulace telefonní linky pomocí GSM telefonu - brána GSM, přepínání na
GSM při poruše telefonní linky, kompatibilita s ústřednami INTEGRA a INTEGRA Plus: rychlý přenos dat přes RS-232 (je potřeba kabel RJ/PIN5), konverze monitoringu RS-232 / TCP/IP,
automatické sestavování obsahu oznamování (INTEGRA Plus), možnost dálkového spojení s programy DLOADX a GUARDX; přijímač SMS a CLIP pro PCO STAM-2, 4 programovatelné vstupy
(NO, NC), 4 výstupy (OC) ovládané pomocí SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft, 2x slot na SIM (nano), možnost ověření stavu konta karty typu pre-paid a oznamování o
překročení limitu prostředků, konfigurace nastavení modulu: lokálně - počítač s programem GX Soft připojený na port USB modulu, dálkově - počítač s programem GX Soft připojený k modulu
prostřednictvím Ethernetu * nebo GPRS; spolupráce s mobilní aplikací GX CONTROL, možnost dálkové aktualizace firmware, možnost připojení zdroje APS-612, možnost rozšíření o
ethernetový modul GSM-X-ETH, *ve spojení s GSM-X-ETH, zatižitelnost výstupů 50 mA, max. proudový odběr 275 mA, rozměry krytu 126 x 158 x 45 mm, anténa ANT-GSM-I součástí balení

2964,00

GSM-5 CZ

GSM/GPRS/SMS komunikátor, LCD displej, simulace telefonní linky pomocí GSM, 2x slot na SIM, přepínání na GSM při poruše tel. linky, konvertování telefonního monitoringu na
SMS/GPRS/CSD nebo předávání údajů na PCO (SMS/GPRS/CSD) prostřednictvím RS-232 portu (je potřebný kabel RJ/PIN5), 4 programovatelné vstupy, 3 výstupy ovládané pomocí
DTMF/SMS/CLIP, konvertování zpráv typu PAGER (DTMF) na SMS, programování přes DLOAD10, vzdálené programování ústředen INTEGRA přes GPRS, pro vzdálené programování
ústředen přes GPRS je potřebný kabel RJ/PIN5, sabotážní ochrana před otevřením, zatižitelnost výstupů 50 mA, max. proudový odběr 330 mA, rozměry krytu 222 x 170 x 44 mm, bez 
GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo ANT-OBU-Q

2220,00

GSM-X-ETH Ethernetový modul pro GSM-X komunikátor, určený na rozšíření komunikačních možností modulu GSM-X o ethernetový kanál, možnost konfigurace priority (GPRS / Ethernet), max.
odběr proudu 25 mA, rozměry 61 x 51 mm 2158,00

GPRS-A
GPRS univerzální komunikační modul určený na realizaci GPRS monitoringu PCO a SMS oznamování z ústředny libovolného výrobce pomocí telefonního dialery nebo
pomocí vstupů, 8 vstupů na oznamování událostí, možnost připojit 8 digitálních detektorů teploty DS-T1, 4 výstupy (2x relé, 2x OC) ovládaných dálkově (SMS/CLIP/PUSH), IoT (MQTT,
JSON, MODBUS RTU přes GPRS), automatické přepínání na SMS při výpadku GPRS, signalizace poruchy spojení, možnost ověření stavu kreditu na SIM, možnost ovládat přes mobilní
aplikaci GX CONTROL, max. odběr proudu 220 mA, rozměry 83 x 65 x 23 mm, anténa ANT-OBU-Q součástí

2574,00

DS-T1 Digitální detektor teploty pro komunikátor GPRS-A, určený k měření teploty v rozsahu od -35 °C do +60 °C, sběrnice 1-Wire, délka kabelu 3 m 432,00

INT-VMG
Modul hlasových zpráv, určený k přehrávání hlasových zpráv pomocí ústředny, vhodný pro oznamování výstražných a informačních zpráv nebo k usnadnění ovládání obsluhy, max. 32
hlasových zpráv, přehrávání zpráv pomocí ústředny INTEGRA nebo pomocí vstupů (jiných externích zařízení), zabudovaný zesilovač umožňující přímé připojení reproduktoru (max. 6 W, 8 Ω),
linkový výstup usnadňující připojení na systém ozvučení, max. proudový odběr 500 mA, rozměry 68 x 140 mm

2112,00

CZ-EMM POD Montážní rámeček pro čtečku CZ-EMM rozměry 80 x 12 x 6 mm 89,00

CZ-EMM RFID čtečka pro funkci kontroly vstupu pro systémy INTEGRA, spolupráce s INT-R, dvoubarevná LED, montáž na stěnu nebo na rám dveří, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet
UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, akustická signalizace, max. odběr proudu 50 mA, rozměry 80 x 120 x 16 mm 836,00

CZ-EMM2 RFID čtečka pro funkci kontroly vstupu pro systémy INTEGRA, spolupráce s INT-R, dvoubarevná LED, montáž na stěnu nebo na rám dveří, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet
UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, akustická signalizace, kryt čtečky navazuje na kryt INT-KLCD a INT-S, max. odběr proudu 55 mA, rozměry 35 x 127 x 21 mm 836,00

CZ-EMM3 Venkovní RFID čtečka pro funkci kontroly vstupu pro systémy INTEGRA, spolupráce s INT-R, 2x LED, montáž na stěnu nebo na rám dveří, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet
UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, akustická signalizace, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, max. odběr proudu 80 mA, rozměry 47 x 158 x 24 mm 1703,00

CZ-EMM4 Venkovní RFID čtečka pro funkci kontroly vstupu pro systémy INTEGRA, spolupráce s INT-R, 2x LED, montáž na stěnu nebo na rám dveří, frekvence čtečky 125 kHz, formát karet
UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, akustická signalizace, tlačítko zvonku, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, max. odběr proudu 80 mA, rozměry 47 x 158 x 24 mm 1703,00

CZ-DALLAS Čtečka DALLAS čipů pro funkci kontroly vstupu pro systémy INTEGRA, spolupráce s INT-R, dvoubarevná LED, montáž do stěny nebo do rámu dveří, max. odběr proudu 25 mA,
průměr montážního otvoru 20 mm 383,00

CZ-USB-1 USB čtečka RFID karet pro přidávání karet v programu DLOADX a GUARDX, frekvence čtečky 125 kHz 1552,00

INT-SZ-BL
Kódový zámek pro systém INTEGRA, modré podsvícení, umožňuje kontrolu vstupu do místnosti nebo oblasti s el. zámkem, vstup na kontrolu stavu dveří, relé k ovládání el. zámku dveří,
zatižitelnost výstupu 2 A / 24 V, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, LED pro signalizaci stavu dveří, akustická signalizace otevření dveří, klávesy pro napadení-
požár-pomoc, max. proudový odběr 66 mA, rozměry 80 x 127 x 24 mm

1193,00

Moduly kontroly vstupu
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APT-100 Obousměrný dálkový ovladač pro systém ABAX (868 MHz), obousměrná šifrovaná rádiová komunikace v kmitočtovém pásmu 868 MHz, dosah do 150 m na volném prostranství, 5
programovatelných tlačítek, 3 LED pro info o stavu systému, bzučák, podsvícení tlačítek, kontrola stavu baterie, ergonomický design, baterie CR2032 3 V, rozměry 38 x 78 x 16 mm 1377,00

ARF-100 Tester úrovně rádiového signálu systému ABAX (868 MHz), simulace rádiové komunikace zařízení, ověření úrovně rádiového signálu přijímaného kontrolérem z testeru a testerem z
kontroléru, LED indikace, alkalická baterie 9 V 6LR61, rozměry 70 x 196 x 32 mm 1571,00

ASP-205 R
Bezdrátová vnitřní siréna pro systém ABAX (868 MHz), obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m na volném prostranství, piezoakustický
měnič 120 dB, LED signalizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V - životnost cca 2 roky, rozměry 87 x 133 x
37 mm

1879,00

ASP-105 R
Bezdrátová venkovní zálohovaná siréna pro systém ABAX (868 MHz), obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m na volném prostranství,
piezoakustický měnič 120 dB, LED signalizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, napájení sirény 12 V DC, max. proudový odběr 265 mA,
záloha napájení - olověný akumulátor 6 V / 1,2 Ah, rozměry 148 x 254 x 64 mm

2562,00

ASP-100 R
Bezdrátová venkovní siréna pro systém ABAX (868 MHz), obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m na volném prostranství, piezoakustický
měnič 105 dB, LED signalizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, napájení sirény - výkonná baterie (Lithium-thionyl-chloridová)
BAT-ER-3,6 V / 13 Ah, rozměry 148 x 254 x 64 mm

2957,00

ACU-270
Bezdrátová nádstavba ABAX (868 MHz) pro systémy INTEGRA a VERSA, obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m na volném
prostranství, obsluha do 48 bezdrátových zařízení (detektory AFD-100, AGD- 100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, ARD-100, ASD-110, aTD-100, AVD-100;
sirény ASP-100 R, ASP- 105 R, ASP-205 R; jiné ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E / ASW-100 F), 8 bezdrátových klávesnic, 248 dálkových ovladačů APT-100 (v závislosti na
ústředně), dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, max. proudový odběr 75 mA, malé rozměry 26 x 112 x 29 mm

2273,00

ACU-120
Bezdrátová nádstavba ABAX (868 MHz) pro systémy INTEGRA a VERSA s diverzifikací antén, obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m
na volném prostranství, obsluha do 48 bezdrátových zařízení (detektory AFD-100 , AGD-100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, ARD-100, ASD-110, aTD-100,
AVD-100; sirény ASP-100 R , ASP-105 R, ASP-205 R; jiné ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E / ASW-100 F), 8 bezdrátových klávesnic, 248 dálkových ovladačů APT-100 (v
závislosti na ústředně), sabotážní ochrana před otevřením, sabotážní vstup, max. proudový odběr 75 mA, rozměry 126 x 158 x 32 mm

3080,00

ARU-100
Opakovač rádiového signálu pro systém ABAX (868 MHz), obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m na volném prostranství, zvýšení dosahu
bezdrátových zařízení, opakování signálu max. 46 bezdrátových zařízení kromě klávesnic, sabotážní ochrana před otevřením, napájení 230 V AC, max. proudový odběr 55 mA, záloha
napájení lithium-iontovým akumulátorem 3,7 V / 1,8 Ah, rozměry 126 x 158 x 32 mm

3333,00

ACX-201
Bezdrátový expandér drátových vstupů a výstupů se zdrojem pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, 4 vstupy, 4 výstupy relé, zatižitelnost relé 1 A
/ 24 V DC, spolupráce s ústřednou INTEGRA 128-WRL, kontroléry ACU-120, ACU-270, opakovačem ARU-100, sabotážní ochrana před otevřením, zabudovaný zdroj 1,2 A s funkcí
testu akumulátoru a zabezpečením před přetížením, napájení modulu 18 V AC, max. proudový odběr 250 mA, rozměry 147 x 70 mm, doporučený transformátor TR 40 VA

1885,00

MPT-300 Dálkový ovladač pro systém MICRA (433 MHz), baterie CR2016, 5 tlačítek pro ovládání až 6 funkcí, signalizace slabé baterie 485,00

INT-RX-S Přijímač dálkových ovladačů MICRA (433 MHz) pro systémy INTEGRA, VERSA a PERFECTA (od verze firmwaru ústředny 1.02 a více), obsluha do 248 dálkových ovladačů MPT-300,
MPT-350, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 (v závislosti na ústředně), sabotážní ochrana před otevřením, max. proudový odběr 29 mA, rozměry 24 x 110 x 27 mm 2175,00

MTX-300 Bezdrátový kontrolér 433 MHz, spolupracuje s ústřednami Integra, Integra Plus, Versa, Versa Plus nebo pracuje autonomně, připojení 32 dálkových ovladačů, připojení 16 detektorů,
připojení 4 sirén, 8 relé výstupů, 2 vstupy pro kontrolu sirén, dodává se včetně instalační krabice 2107,00

MSP-300 R
Bezdrátová venkovní siréna pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), obousměrná šifrovaná rádiová komunikace v kmitočtovém pásmu 433 MHz, dosah do 400 m na
volném prostranství, piezoakustický měnič 105 dB, LED signalizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithium-chrom-thionylová baterie
ER34615 3,6 V / 13 Ah, životnost cca 3 roky, rozměry 148 x 254 x 64 mm

2834,00

AMD-101
Bezdrátový magnetický kontakt pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího
drátového detektoru NC, dodatečný nezávislý kanál k obsluze externího detektoru, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie
CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 26 x 112 x 29 mm

1571,00

AMD-101 BR
Bezdrátový magnetický kontakt pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího
drátového detektoru NC, dodatečný nezávislý kanál k obsluze externího detektoru, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie
CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 26 x 112 x 29 mm

1571,00

Bezdrátové moduly Integra - ABAX

Bezdrátové moduly Integra - MICRA

Bezdrátové detektory - ABAX
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AMD-102
Bezdrátový magnetický kontakt s roletovým vstupem pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže,
vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, vstup na připojení drátového detektoru rolety, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením
od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

1571,00

AMD-102 BR
Bezdrátový magnetický kontakt s roletovým vstupem pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 500 m na volném prostranství, dva kontakty umožňující výběr způsobu
montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, vstup na připojení drátového detektoru rolety, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a
odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

1571,00

AMD-103 Miniaturní bezdrátový magnetický kontakt pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 350 m na volném prostranství, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a
odtržením od stěny, baterie CR2477N 3 V, životnost cca 2 roky, rozměry krytu 32 x 45 x 20 mm 1226,00

AMD-103 BR Miniaturní bezdrátový magnetický kontakt pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 350 m na volném prostranství, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před
otevřením a odtržením od stěny, baterie CR2477N 3 V, životnost cca 2 roky, rozměry krytu 32 x 45 x 20 mm 1226,00

APD-100
Bezdrátový PIR detektor pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, tříúrovňové dálkové nastavení
citlivosti PIR detektoru, autodiagnostika, PET imunita do 15 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová
baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 63 x 96 x 49 mm, držák součástí balení

1725,00

APMD-150
Bezdrátový duální PIR + MW detektor pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, dálková
konfigurace citlivosti, digitální kompenzace teploty, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky,
rozměry 62 x 136 x 49 mm, dosah detekce 16 x 14 m 90°, držák součástí balení

2304,00

AOD-200
Bezdrátový vnější duální PIR + MW detektor pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu,
dálková konfigurace citlivosti, detektor soumraku, PET imunita do 20 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola stavu baterie, tříbarevná signalizační LED, dvojitá sabotážní ochrana před
otevřením a odtržením od stěny, kontrola prostoru pod detektorem, odolnost proti falešným poplachům vyvolaným pohybujícími se objekty, které ale nemění své umístění
(např. větve stromů), IP 54, pracovní teplota od -35 °C do +55 °C, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 2 roky, rozměry 65 x 138 x 58 mm, dosah detekce 15 x 12 m 100°

2464,00

ATD-100
Bezdrátový detektor teploty pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, zobrazení teploty okolí na klávesnicích INT-KSG, INT-TSG, INT-TSH, INT-TSI,
hlášení dvou teplotních prahů (min, max) pro spouštění funkcí domácí automatizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie
CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 24 x 110 x 27 mm

1361,00

ATD-100 BR
Bezdrátový detektor teploty pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 500 m na volném prostranství, zobrazení teploty okolí na klávesnicích INT-KSG, INT-TSG, INT-TSH, INT-
TSI, hlášení dvou teplotních prahů (min, max) pro spouštění funkcí domácí automatizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová
baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 24 x 110 x 27 mm

1361,00

AGD-100 Bezdrátový detektor rozbití skla pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, nastavitelná citlivost, pokročilá dvoucestná analýza zvuku, kontrola stavu
baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 2 roky, rozměry 26 x 112 x 29 mm 1885,00

AGD-100 BR Bezdrátový detektor rozbití skla pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 500 m na volném prostranství, nastavitelná citlivost, pokročilá dvoucestná analýza zvuku, kontrola
stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 2 roky, rozměry 26 x 112 x 29 mm 1885,00

ASD-110
Bezdrátový opticko-teplotní požární detektor pro systém ABAX (868 MHz), režim hlášení and/or, dosah do 500 m na volném prostranství, detektor viditelného kouře shodný s
normou EN 54-7, teplotní detektor shodný s normou EN 54-5 (práh 54–65 °C), LED signalizace, piezoelektrický bzučák na akustickou signalizaci, funkce testování, detekce znečištění optické
komory, kontrola stavu baterie, sabotážní ochrana, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry ø 108 x 61 mm

1780,00

ASD-150 Bezdrátový optický požární detektor pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, detektor viditelného kouře shodný s normou EN 14604, LED signalizace,
piezoelektrický bzučák na akustickou signalizaci, funkce testování, kontrola stavu baterie, sabotážní ochrana, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 2 roky, rozměry ø 108 x 54 mm 1801,00

AOCD-250
Bezdrátový vnější záclonový detektor pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, PIR + MW detektor, digitální algoritmus detekce pohybu, dálková
konfigurace citlivosti, digitální kompenzace teploty, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, IP 54, pracovní teplota od -40 °C do +50 °C,
lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 44 x 105 x 40 mm, dosah detekce 14 m, rohový držák součástí balení

2430,00

AFD-100 Bezdrátový záplavový detektor pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, externí sonda 3 m, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před
otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 26 x 112 x 29 mm 1521,00

AFD-100 BR Bezdrátový záplavový detektor pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 500 m na volném prostranství, externí sonda 3 m, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před 
otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 26 x 112 x 29 mm 1521,00

AVD-100 Bezdrátový vibrační detektor s magnetickým kontaktem pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, piezoelektrický senzor, dva kontakty umožňující
výběr způsobu montáže magnetu, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm 1879,00
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AVD-100 BR
Bezdrátový vibrační detektor s magnetickým kontaktem pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 500 m na volném prostranství, piezoelektrický senzor, dva kontakty
umožňující výběr způsobu montáže magnetu, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29
mm

1879,00

AMD-100
Bezdrátový magnetický kontakt pro systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na volném prostranství, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího
drátového detektoru NC, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29
mm

1377,00

AMD-100 BR
Bezdrátový magnetický kontakt pro systém ABAX (868 MHz), hnědý, dosah do 500 m na volném prostranství, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení
externího drátového detektoru NC, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x
112 x 29 mm

1377,00

MPD-300
Bezdrátový PIR detektor pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA, VERSA-MCU,
MTX-300, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, autodiagnostika, možnost zapnutí PET imunity do 15 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola stavu baterie, dvojitá
sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry 63 x 96 x 49 mm, držák součástí balení

855,00

MMD-300
Bezdrátový magnetický kontakt pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před
otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

715,00

MMD-300 BR
Bezdrátový magnetický kontakt pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnědý, dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před
otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

715,00

MMD-302
Bezdrátový magnetický kontakt s roletovým vstupem pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m
pro systém MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, vstup pro připojení drátového detektoru
rolety, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

868,00

MMD-302 BR
Bezdrátový magnetický kontakt s roletovým vstupem pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnědý, dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA,
200 m pro systém MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže, vstup pro připojení externího drátového detektoru NC, vstup pro připojení drátového
detektoru rolety, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112
x 29 mm

868,00

MFD-300
Bezdrátový záplavový detektor pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA, VERSA-
MCU, MTX-300, externí sonda 3 m, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 24
x 110 x 22 mm

1021,00

MFD-300 BR
Bezdrátový záplavový detektor pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnědý, dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, externí sonda 3 m, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry
krytu 24 x 110 x 22 mm

1021,00

MGD-300
Bezdrátový detektor rozbití skla pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, nastavitelná citlivost, pokročilá dvoucestná analýza zvuku, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová baterie
CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

1021,00

MGD-300 BR
Bezdrátový detektor rozbití skla pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnědý, dosah do 400 m na volném prostranství pro systém PERFECTA, 200 m pro systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, nastavitelná citlivost, pokročilá dvoucestná analýza zvuku, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, lithiová
baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm

1021,00

MSD-300
Bezdrátový opticko-teplotní požární detektor pro systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), režim hlášení and/or, dosah do 200 m na volném prostranství, detektor
viditelného kouře shodný s normou EN 54-7, teplotní detektor shodný s normou EN 54-5 (práh 54–65 °C), LED signalizace, piezoelektrický bzučák na akustickou signalizaci, funkce testování,
detekce znečištění optické komory, kontrola stavu baterie, sabotážní ochrana, lithiová baterie CR123A 3 V, životnost cca 3 roky, rozměry ø 108 x 61 mm

1142,00

MLT-POD Montážní rámeček pro čtečky INT-SCR-BL, CZ-EMM3, CZ-EMM4, PK-01, ACCO-SCR-BG, rozměry 47 x 158 x 6 mm 87,00

RJ/PIN5 Kabel pro propojení modulů ETHM-1 Plus, GSM (konektor PIN5) s ústřednou INTEGRA (konektor RJ), propojení portů je potřeba při programování přes DLOADX a ETHERNET/GPRS 102,00

PIN5/PIN5 Kabel pro propojení modulů ETHM-1 Plus, GSM (konektor PIN5) s ústřednou INTEGRA (konektor PIN5), propojení portů je potřeba při programování přes DLOADX a
ETHERNET/GPRS 108,00

Bezdrátové detektory - MICRA

Příslušenství Integra
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USB-RS Programovací kabel s převodníkem, RS-232 s konektorem PIN5 nebo RJ, RS-232 (TTL) s konektorem PIN3 nebo RJ, pro produkty Satel, součástí USB kabel typ B 1,8 m, rozměry 67 x 34
x 21 mm 862,00

IPX-SMA Redukce kabelu pro připojení antény s konektorem SMA (ANT-OBU-Q, ANT-900/1800) na GSM/GPRS komunikační modul s konektorem IPX, pro moduly GPRS-T1, GPRS-T2,
GPRS-T4, GPRS-T6, GSM LT-1, GSM LT-2, GSM-4, GSM-5, MICRA a ústředny INTEGRA 128-WRL, PERFECTA a VERSA Plus, délka kabelu 25 cm 360,00

ANT-OBU-Q
Čtyřpásmová GSM anténa 850/900/1800/1900 MHz pro ústředny INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS
moduly GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, impedance 50 Ohm, konektor typu SMA, možnost instalace do plastové krabice OPU-2 B, OPU-3 P , OPU-4 P, při
použití v setu PERFECTA 16/A SET, PERFECTA 16-WRL/A SET, PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET je nutná redukce IPX-SMA

204,00

ANT-GSM-I Dvoupásmová GSM anténa 900/1800 MHz pro ústředny PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus, INTEGRA 128-WRL a MICRA konektor typu
IPX, možnost instalace do plastové krabice OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P 174,00

ANT-900/1800
Dvoupásmová GSM anténa 900/1800 MHz pro ústředny INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS moduly
GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, impedance 50 Ohm, konektor typu SMA, délka kabelu 2,5 m, magnetická základna, při použití v setu PERFECTA 16/A
SET, PERFECTA 16-WRL/A SET, PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET je potřena redukce IPX-SMA

424,00

ANT-868 Anténa pro bezdrátové moduly ABAX (868 MHz), impedance 50 Ohm, SMA konektor, rozměry ø 10 x 130 mm 259,00

ANT-GSM-E
Dvoupásmová GSM anténa 900/1800 MHz pro ústředny INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS moduly
GSM-X, GPRS-A, impedance 50 Ohm, konektor typu SMA, možnost instalace na plastovou skříňku OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P, při použití v setu PERFECTA 16/A SET, PERFECTA 16-WRL/A
SET, PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET a GSM-X je nutná redukce IPX-SMA

224,00

MZ-2 L Pomocná svorkovnice, svorkovnice (18 svorek), maximální napětí 24 V AC / DC s proudem do 500 mA, sabotážní ochrana, rozměry 89 x 66 x 30 mm 204,00

MZ-3 CT Pomocná svorkovnice, typ krone (39 párů), maximální napětí 24 V AC / DC s proudem do 500 mA, sabotážní ochrana, rozměry 132 x 89 x 30 mm 319,00

MZ-3 L Pomocná svorkovnice, svorkovnice (38 svorek), maximální napětí 24 V AC / DC s proudem do 500 mA, sabotážní ochrana, rozměry 132 x 89 x 30 mm 351,00

KAB-CP30-000 Kabel pro připojení akumulátoru do ústředny, délka 30 cm, faston 6,3 mm 39,00

KAB-CP50-000 Kabel pro připojení akumulátoru do ústředny, délka 50 cm, faston 6,3 mm 42,00

OPU-1 B Plastová skříňka se sabotážní ochranou, pro moduly ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, MP- 1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120,
ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI, rozměry 126 x 158 x 47 mm 321,00

OPU-2 B Plastová skříňka se sabotážní ochranou, pro moduly GSM-X, GPRS-A, INT-GSM, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS- T4, držák pro anténu ANT-GSM-I nebo jiné antény s
SMA konektorem, např. ANT-GSM-E, ANT-OBU-Q, ANT-900/1800, rozměry 126 x 158 x 46 mm 268,00

OPU-3 P

Plastová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, bez transformátoru, místo pro trafo TR 40 VA, TR 60 VA nebo zdroj
APS- 412, APS-612, místo pro akumulátor 18 Ah, nezeslabuje rádiový signál, možnost instalace antén do skříňky, pro moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-
WRL, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 64 Plus, INTEGRA 128, INTEGRA 128 Plus, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 256
Plus, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM -1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP, ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-
T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT- RS, INT-RS Plus, INT-VG, ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1
Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, Vivero, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ETHM-2, GPRS-T6,
MICRA, ACCO-NT, rozměry 324 x 382 x 108 mm

1085,00

OPU-4 P

Plastová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, bez transformátoru, místo pro trafo TR 40 VA, TR 60 VA nebo zdroj
APS- 412, místo pro akumulátor 7 Ah, nezeslabuje rádiový signál, možnost instalace antén do skříňky, pro moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL,
VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus , INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP ,
ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG,
ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR , CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, Vivero, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A,
GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT- 2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-N T, rozměry 266 x 286 x 100 mm

638,00
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OPU-4 PW

Plastová skříňka na zapuštěnou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, bez transformátoru, místo pro trafo TR 40 VA, TR 60 VA nebo zdroj
APS- 412, místo pro akumulátor 7 Ah, nezeslabuje rádiový signál, možnost instalace antén do skříňky, pro moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL,
VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus , INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP ,
ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG,
ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR , CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, Vivero, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A,
GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT- 2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT , Rozměry 322 x 342 x 100 mm, rozměry části skříňky zapuštěné ve
stěně 266 x 286 x 65 mm

683,00

OMI-2
Kovová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, stupeň zabezpečení Grade
3 podle EN50131, pro moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA Plus, VERSA IP, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT -E, INT-ADR, INT-PP, INT-
O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV , INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, CA-5, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2, MDM-56 BO, ACCO-KP, ACCO-KP-
PS , STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozměry 325 x 310 x 110 mm

1530,00

OMI-3
Kovová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, místo pro akumulátor 18
Ah, stupeň zabezpečení Grade 3 podle EN50131 , pro moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15 , VERSA Plus, VERSA IP,
PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM -1 Plus, INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-
6, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2 , MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozměry 330 x 405 x 110 mm

1874,00

OMI-4
Kovová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, transformátor 75 VA / 20 V AC, místo pro akumulátor 18 Ah,
stupeň zabezpečení Grade 3 podle EN50131, pro moduly INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX- 2, INT-RS
Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA -6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1 rozměry 330 x 405 x 110 mm

2145,00

OMI-5
Kovová skříňka pro povrchovou montáž s dvojitou sabotážní ochranou před otevřením a odtržením od stěny, bez transformátoru, místo pro trafo TR 40 VA, TR 60 VA nebo zdroj
APS-412, APS -612, místo pro akumulátor 18 Ah, stupeň zabezpečení Grade 3 dle EN50131, pro moduly 12x INT-E nebo 6x INT-O / INT-PP, více modulů ve všeobecné příručce, rozměry
328 x 406 x 120 mm

1695,00

OMI-5 PI Set plastových montážních desek a sloupků, usnadňující montáž ústředen, rozšiřujících a komunikačních modulů do kovových skříněk OMI-5 262,00

OMI-5 DIN DIN lišta pro montáž expandérů INT-ORS, INT-IORS nebo zdrojů APS-412, APS-612 do kovových skříněk OMI-5, délka 280 mm 299,00

OBU-M-LCD Kovová skříňka pro povrchovou montáž pro klávesnice CA-5 KLCDL, CA-5 BLUE-L, CA-10 KLCDL, CA-10 BLUE-L, INT-KLCDL, INT-KLCD, INT-KLCDR, uzamčení na klíč , sabotážní
ochrana před otevřením, rozměry 215 x 150 x 45 mm 617,00

MP-1 Modul relé, pro ovládání elektrických zařízení s vysokým odběrem proudu, napájených AC nebo DC napětím, 4 výstupy relé, zatižitelnost relé R1 a R2 4 A / 48 V AC / DC, R3 a R4 8 A / 400 V
AC, 250 V DC, ovládací napětí 12 V DC, rozměry 140 x 68 mm 717,00

INT-RS Plus Převodník RS-232/485 pro integraci systému INTEGRA, otevřený protokol pro integraci s jinými systémy, (vyžaduje implementaci protokolu RS-232 na straně jiného systému),
připojení programu GUARDX, monitoring událostí, galvanická separace zabezpečující rozdíl potenciálů, max. proudový odběr 42 mA, rozměry 57 x 80 mm 3828,00

ZB-1 Modul ochrany akumulátoru před úplným vybitím, napětí odpojení 10,5 V, dovolené zatížení 7 A, možnost připojení na jakékoliv zařízení bez takového zajištění (toto zabezpečení mají
všechny ústředny Satel) 330,00

ZB-2 Modul ochrany výstupů DC zdrojů před přetížením, proud odpojení výstupu 1,7 A, výstup pro signalizaci přetížení, možnost připojení na jakékoliv zařízení bez proudového omezovače
(toto zabezpečení mají všechna zařízení Satel) 389,00

INT-FI Převodník optických vodičů komunikačních sběrnic pro ústředny INTEGRA , dosah přenosu mezi dvěma převodníky do 2 km, možnost propojení tří převodníků za sebou (4 km),
galvanicky oddělené zařízení, multi-mode, konektory typu S/T, max. odběr proudu 160 mA, rozměry 80 x 57 mm 6542,00

TR 40 VA Transformátor 40 VA / 16, 18 V AC, pro skříňky OPU-3 P a OPU-4 P 594,00

TR 60 VA Transformátor 60 VA / 18, 20 V AC, pro skříňky OPU-3 P a OPU-4 P 648,00

APS-412
Pulsní zálohovaný spínaný napájecí zdroj, 12 V DC, celkový výkon zdroje 4 A (3 A pokud je připojen akumulátor), shoda s normou EN 50131-6 Grade 2, zabezpečení proti zkratu a
přetížení, proud nabíjení akumulátoru 0,5 A / 1 A, soustava nabíjení akumulátoru s regulací proudu, zabezpečení před úplným vybitím akumulátoru, optická signalizace a 3 výstupy typu OC na
signalizaci přetížení zdroje / stavu akumulátoru / stavu napájení, zatižitelnost výstupů OC 50 mA, akustická signalizace poruchy, konektor pro napájení expandérů a zjištění stavu zdroje na
ústředně, rozměry 122 x 59 x 77 mm

1775,00
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APS-612
Pulsní zálohovaný spínaný napájecí zdroj, 12 V DC, sumární výkon zdroje 6 A (3 A pro napájení zařízení, 3 A pro nabíjení akumulátoru), shoda s normou EN50131-3 Grade 3,
EN60950-1, EN55011 Class b, zabezpečení proti zkratu a přetížení, proud nabíjení akumulátoru 1,5 A / 3 A, soustava nabíjení akumulátoru s regulací proudu, zabezpečení před úplným
vybitím akumulátoru, výstupní filtr prosti rušení, optická signalizace a 4 výstupy typu OC na signalizaci přetížení zdroje / stavu akumulátoru / stavu napájení / teploty, zatižitelnost výstupů
OC 50 mA, akustická signalizace poruchy, konektor pro napájení expandérů a zjištění stavu zdroje na ústředně, rozměry 122 x 84 x 78 mm

7907,00

AWO205
Kovová skříňka pro povrchovou montáž se sabotážní ochranou před otevřením, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, místo pro akumulátor 7 Ah, pro moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT- E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-
1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozměry 320 x 305 x 90 mm

1450,00

AWO256
Kovová skříňka pro povrchovou montáž se sabotážní ochranou před otevřením, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, místo pro akumulátor 18 Ah, pro moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-
ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1 ,
MST-1, rozměry 320 x 400 x 90 mm

1760,00

AWO402 Velký univerzální plechový box pro baterie 1x 44 Ah, 1x 28 Ah, 2x 17 Ah, 2x 7 Ah, dvířka s nasouvacími panty, povrchová montáž, zemnící svorky s kabeláží dle normy, dvířka lze
zašroubovat, TAMPER, rozměry 230 x 200 x 183 mm 910,00

AWO403 Velký univerzální plechový box pro baterie 1x 65 Ah, 1x 44 Ah, 2x 28 Ah, 4x 17 Ah, 4x 7 Ah, dvířka s nasouvacími panty, povrchová montáž, zemnící svorky s kabeláží dle normy,
dvířka lze zašroubovat, TAMPER, rozměry 390 x 200 x 183 mm 1010,00

AMBER PIR detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, dvouúrovňové nastavení citlivosti, digitální kompenzace teploty, signalizační LED, sabotážní ochrana před otevřením,
max. odběr proudu 3 mA, rozměry 49 x 66 x 36 mm, dosah detekce 12 x 20 m 90° 281,00

TOPAZ PET PIR detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, dvouúrovňové nastavení citlivosti, PET imunita do 20 kg, zabudované rezistory, digitální kompenzace teploty,
signalizační LED, sabotážní ochrana před otevřením, max. odběr proudu 8 mA, rozměry 52 x 81 x 33 mm, dosah detekce 22 x 16 m 90° 313,00

AQUA Plus
PIR detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, tříúrovňové nastavení citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitální kompenzace teploty, funkce
prealarmu, kontrola napětí napájení, signalizační LED, sabotážní ochrana před otevřením, možnost výměny čočky, max. odběr proudu 12 mA, rozměry 63 x 96 x 49 mm, dosah detekce 15 x
14 m 130°, držák součástí balení

366,00

AQUA Plus LR
PIR detektor s dlouhým dosahem, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, tříúrovňové nastavení citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitální
kompenzace teploty, funkce prealarmu, kontrola napětí napájení, signalizační LED, sabotážní ochrana před otevřením, možnost výměny čočky, max. odběr proudu 12 mA, rozměry 63 x 96 x 49
mm, dosah detekce 30 m, šířka na konci paprsku 3 m, držák součástí balení

374,00

AQUA Plus VB
PIR detektor s vertikální záclonou, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, tříúrovňové nastavení citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitální
kompenzace teploty, funkce prealarmu, kontrola napětí napájení, signalizační LED, sabotážní ochrana před otevřením, možnost výměny čočky, max. odběr proudu 12 mA, rozměry 63 x 96 x 49
mm, dosah detekce 22,5 m, šířka na konci paprsku 2,2 m, držák součástí balení

374,00

AQUA Pet
PIR detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, tříúrovňové nastavení citlivosti, autodiagnostika, PET imunita do 15 kg, zabudované rezistory, digitální
kompenzace teploty, funkce prealarmu, kontrola napětí napájení, signalizační LED, sabotážní ochrana před otevřením, max. odběr proudu 12 mA, rozměry 63 x 96 x 49 mm, dosah detekce
18 x 16 m 90°

417,00

AQUA Ring
Stropní PIR detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, tříúrovňové nastavení citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitální kompenzace teploty,
funkce prealarmu, kontrola napětí napájení, signalizační LED, sabotážní ochrana před otevřením, max. odběr proudu 12 mA, rozměry ø 97 x 29 mm, chráněný prostor ve výšce 2,4 m až
4,5 m - 36 m2 až 80 m2

434,00

AQUA Luna
PIR detektor s LED osvětlením, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, tříúrovňové nastavení citlivosti, autodiagnostika, digitální kompenzace teploty, funkce prealarmu,
kontrola napětí napájení, signalizační LED, sabotážní ochrana před otevřením, možnost výměny čočky, dálkové ovládání LED osvětlení, max. odběr proudu 12 mA, s osvětlením 28 mA,
rozměry 63 x 96 x 49 mm, dosah detekce 15 x 14 m 130°, držák součástí balení

474,00

AQUA S
PIR detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, tříúrovňové nastavení citlivosti, autodiagnostika, digitální kompenzace teploty, funkce prealarmu, kontrola napětí
napájení, signalizační LED, sabotážní ochrana před otevřením, možnost výměny čočky, napájení 24 V AC/DC, max. odběr proudu 27 mA AC, 14 mA DC, rozměry 63 x 96 x 49 mm, dosah 
detekce 15 x 14 m 130°, součástí balení je držák

450,00

GRAPHITE
PIR detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, regulovatelné nastavení citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitální kompenzace teploty, kontrola
napětí napájení, signalizační LED, paměť poplachu, sabotážní ochrana před otevřením, LODIFF čočka, max. odběr proudu 14 mA, rozměry 63 x 96 x 49 mm, dosah detekce 18 x 18 m
90°, držák součástí balení

532,00

GRAPHITE Pet
PIR detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, regulovatelné nastavení citlivosti, autodiagnostika, PET imunita do 15 kg, zabudované rezistory, digitální
kompenzace teploty, kontrola napětí napájení, signalizační LED, paměť poplachu, sabotážní ochrana před otevřením, LODIFF čočka, max. odběr proudu 14 mA, rozměry 63 x 96 x 49 mm,
dosah detekce 18 x 18 m 90°

574,00

Snímače a detektory

Snímače pohybu, rozbití skla
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IVORY
PIR detektor se zrcadlovou optikou, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, regulovatelné nastavení citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitální
kompenzace teploty, kontrola napětí napájení, signalizační LED, paměť poplachu, sabotážní ochrana před otevřením, zrcadlová optika, max. odběr proudu 12 mA, rozměry 57 x 123 x 42
mm, dosah detekce 18 x 18 m 90°, držák součástí balení

555,00

AQUA Pro
PIR detektor, čtverný PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, tříúrovňové nastavení citlivosti, autodiagnostika, digitální kompenzace teploty, funkce prealarmu, kontrola napětí
napájení, signalizační LED, sabotážní ochrana před otevřením, možnost výměny čočky, max. odběr proudu 12 mA, rozměry 63 x 96 x 49 mm, dosah detekce 15 x 14 m 130°, držák
součástí balení

611,00

NAVY
PIR detektor a detektor rozbití skla, dva nezávislé alarmové výstupy, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, dvoukanálová analýza zvuku, regulovatelné nastavení
citlivosti obou detektorů, autodiagnostika, možnost zapnutí PET imunity do 15 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola napětí napájení, dvoubarevná signalizační LED, paměť poplachu,
sabotážní ochrana před otevřením, max. odběr proudu 10 mA, rozměry 63 x 96 x 49 mm, dosah detekce 12 x 13 m 90°, držák součástí balení

795,00

GREY Plus
Duální PIR + MW detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, regulovatelné nastavení citlivosti obou detektorů, antimasking, autodiagnostika, možnost zapnutí 
PET imunity do 15 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola napětí napájení, dvoubarevná signalizační LED, paměť poplachu, sabotážní ochrana před otevřením, max. odběr proudu 18
mA, rozměry 63 x 96 x 49 mm, dosah detekce 13 x 11 m 104°, držák součástí balení

989,00

SILVER
Duální PIR + MW detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, regulovatelné nastavení citlivosti obou detektorů, antimasking, autodiagnostika, zabudované 
rezistory, digitální kompenzace teploty, kontrola napětí napájení, dvoubarevná signalizační LED, paměť poplachu, sabotážní ochrana před otevřením, pokročilý digitální filtr proti
fluoresenčním světlům, vhodný do nepříznivých podmínek, např. místnosti s krbem, kotelny, garáže nebo místnosti, kde vzniká průvan, max. odběr proudu 25 mA, rozměry
62 x 136 x 49 mm, dosah detekce 18 x 18 m 90°, držák součástí balení

1295,00

COBALT Pro
Duální PIR + MW detektor, čtverný PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, regulovatelné nastavení citlivosti MW detektoru, tříúrovňové nastavení citlivosti PIR detektoru,
antimasking, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitální kompenzace teploty, kontrola napětí napájení, dvoubarevná signalizační LED, sabotážní ochrana před otevřením, max. odběr
proudu 27 mA, rozměry 63 x 136 x 49 mm, dosah detekce 11 x 10 m 130°, držák součástí balení

1265,00

AGATE
Vnější záclonový PIR + MW detektor, digitální algoritmus detekce pohybu, regulovatelné nastavení citlivosti obou detektorů, antimasking pro stupeň zabezpečení Grade 3 podle
EN 50131, stupeň zabezpečení Grade 3 podle EN 50131 (montáž na stěnu), autodiagnostika, digitální kompenzace teploty, kontrola napětí napájení, tříbarevná signalizační LED,
dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, IP 54, pracovní teplota od -40 °C do +55 °C, max. odběr proudu 25 mA, rozměry 44 x 105 x 40 mm, dosah detekce 14 m,
rohový držák součástí balení

1558,00

OPAL
Venkovní PIR + MW detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, konfigurace citlivosti pomocí tlačítek na PCB, PET imunita do 20 kg, digitální kompenzace
teploty, kontrola napětí napájení, tříbarevná signalizační LED, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, kontrola prostoru pod detektorem, odolnost na falešné
poplachy spouštěné pohybujícími se objekty, které ale nemění své umístění (např. větve stromů), IP 54, pracovní teplota od -40 ° C do +55 ° C, max. odběr proudu 20 mA,
rozměry 65 x 138 x 58 mm, dosah detekce 15 x 12 m 100 °, pro instalaci do rohu místnosti je potřebný držák BRACKET C

1497,00

OPAL GY
Venkovní PIR + MW detektor, šedý, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, konfigurace citlivosti pomocí tlačítek na PCB, PET imunita do 20 kg, digitální kompenzace
teploty, kontrola napětí napájení, tříbarevná signalizační LED, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, kontrola prostoru pod detektorem, odolnost na falešné
poplachy spouštěné pohybujícími se objekty, které ale nemění své umístění (např. větve stromů), IP 54, pracovní teplota od -40 ° C do +55 ° C, max. odběr proudu 20 mA,
rozměry 65 x 138 x 58 mm, dosah detekce 15 x 12 m 100 °, pro instalaci do rohu místnosti je potřebný držák BRACKET C

1497,00

OPAL Plus
Venkovní PIR + MW detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, konfigurace citlivosti pomocí ovladače OPT-1, detektor soumraku, antimasking, PET imunita
do 20 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola napětí napájení, tříbarevná signalizační LED, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, kontrola prostoru pod
detektorem, odolnost na falešné poplachy spouštěné pohybujícími se objekty, které ale nemění své umístění (např. větve stromů ), IP 54, pracovní teplota od -40 °C do +55
°C, max. odběr proudu 20 mA, rozměry 65 x 138 x 58 mm, dosah detekce 15 x 12 m 100°, pro instalaci do rohu místnosti je potřebný držák BRACKET C

1552,00

OPAL Plus GY
Venkovní PIR + MW detektor, šedý, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, konfigurace citlivosti pomocí ovladače OPT-1, detektor soumraku, antimasking, PET
imunita do 20 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola napětí napájení, tříbarevná signalizační LED, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, kontrola prostoru pod
detektorem, odolnost na falešné poplachy spouštěné pohybujícími se objekty, které ale nemění své umístění (např. větve stromů ), IP 54, pracovní teplota od -40 °C do +55
°C, max. odběr proudu 20 mA, rozměry 65 x 138 x 58 mm, dosah detekce 15 x 12 m 100°, pro instalaci do rohu místnosti je potřebný držák BRACKET C

1552,00

OPAL Plus GY SET
Vonkajší PIR + MW detektor, šedý s držákem Bracket C, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, konfigurácia citlivosti pomocou ovládača OPT-1, detektor súmraku,
antimasking, PET imunita do 20 kg, digitálna kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, trojfarebná signalizačná LED, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od
steny, kontrola priestoru pod detektorom, odolnosť na falošné poplachy spúšťané pohybujúcimi sa objektmi, ktoré ale nemenia svoje umiestnenie (napr. konáre stromov), 
IP 54, pracovná teplota od -40 °C do +55 °C, max. odber prúdu 20 mA, rozmery 65 x 138 x 58 mm, dosah detekcie 15 x 12 m 100°

2038,00

OPAL PRO

Venkovní PIR + MW detektor, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, konfigurace citlivosti pomocí ovladače OPT-1, detektor soumraku, aktivní IR antimasking
pro stupeň zabezpečení Grade 3 podle EN 50131 , stupeň zabezpečení Grade 3 podle EN 50131, PET imunita do 20 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola napětí napájení,
tříbarevná signalizační LED, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, kontrola prostoru pod detektorem, odolnost na falešné poplachy spouštěné pohybujícími
se objekty, které ale nemění své umístění (např. větve stromů), IP 54, pracovní teplota od -40 °C do +55 °C, max. odběr proudu 30 mA, rozměry 65 x 138 x 58 mm, dosah 
detekce 15 x 12 m 100°, pro instalaci do rohu místnosti je potřebný držák BRACKET C

1745,00

OPAL Pro GY

Venkovní PIR + MW detektor, šedý, dvojitý PIR element, digitální algoritmus detekce pohybu, konfigurace citlivosti pomocí ovladače OPT-1, detektor soumraku, aktivní IR
antimasking pro stupeň zabezpečení Grade 3 podle EN 50131 , stupeň zabezpečení Grade 3 podle EN 50131, PET imunita do 20 kg, digitální kompenzace teploty, kontrola
napětí napájení, tříbarevná signalizační LED, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, kontrola prostoru pod detektorem, odolnost na falešné poplachy spouštěné
pohybujícími se objekty, které ale nemění své umístění (např. větve stromů), IP 54, pracovní teplota od -40 °C do +55 °C, max. odběr proudu 30 mA, rozměry 65 x 138 x 58 mm,
dosah detekce 15 x 12 m 100°, pro instalaci do rohu místnosti je potřebný držák BRACKET C

1745,00

INDIGO Detektor rozbití skla, regulovatelné nastavení citlivosti, pokročilá dvoucestná analýza zvuku, autodiagnostika, signalizační LED, sabotážní ochrana před otevřením, max. odběr proudu 15 mA 
rozměry 48 x 78 x 23 mm, dosah detekce 6 m 434,00

MAGENTA Detektor rozbití skla, regulovatelné nastavení citlivosti, pokročilá dvoucestná analýza zvuku, kontrola napětí napájení, signalizační LED, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a
odtržením od stěny, max. odběr proudu 10 mA, rozměry 24 x 110 x 27 mm, dosah detekce 6 m 434,00
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FD-1 Záplavový detektor, externí sonda 3 m, kontrola napětí napájení, signalizační LED, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, max. odběr proudu 4 mA, rozměry 26 x
112 x 29 mm 666,00

TSD-1
Opticko-teplotní požární detektor, režim hlášení and/or, komora Swirl urychlující detekci kouře, detektor viditelného kouře shodný s normou EN 54-7, teplotní detektor shodný s normou
EN 54-5 (práh 54–65 °C), LED signalizace, paměť poplachu, detekce znečištění optické komory, konfigurace výstupu NO / NC / 2EOL-NO / 2EOL-NC, max. odběr proudu 24 mA, rozměry ø 108
x 61 mm, při umístění ve výšce do 11 m je dosah o poloměru 7,5 m pro kouř / při umístění ve výšce do 8 m je dosah o poloměru 5 m pro kouř a teplo

734,00

DG-1 CO Detektor CO (oxidu uhelnatého), digitální analýza signálu, červená LED signalizace, piezoelektrický bzučák na akustickou signalizaci, autodiagnostika, sabotážní ochrana před otevřením,
instalace ve výšce 1,5 m, max. odběr proudu 20 mA, rozměry ø 97 x 36 mm 1466,00

DG-1 LPG Detektor LPG (propan-butanu), digitální analýza signálu, zelená LED signalizace, piezoelektrický bzučák na akustickou signalizaci, autodiagnostika, sabotážní ochrana před otevřením,
instalace nízko při zemi, max. odběr proudu 20 mA, rozměry ø 97 x 36 mm 1466,00

DG-1 ME Detektor ME (zemního plynu - metanu), digitální analýza signálu, žlutá LED signalizace, piezoelektrický bzučák na akustickou signalizaci, autodiagnostika, sabotážní ochrana před
otevřením, instalace na strop, max. odběr proudu 20 mA, rozměry ø 97 x 36 mm 1466,00

DG-1 TCM Detektor TCM (uspávajících plynů např. výparů chloroformu), digitální analýza signálu, modrá LED signalizace, piezoelektrický bzučák na akustickou signalizaci, autodiagnostika,
sabotážní ochrana před otevřením, instalace nízko při zemi, max. odběr proudu 20 mA, rozměry ø 97 x 36 mm 2039,00

TD-1 Programovatelný termostat, obsluha dvou teplotních detektorů (interní + externí sonda), rozsah měřené teploty od -35 °C do +60 °C, možnost nastavit dva teplotní prahy, čtyřmístný LED
displej, programování pomocí tlačítek, dva relé výstupy, bzučák na akustickou signalizaci, sabotážní ochrana před otevřením, max. proudový odběr 15 mA, rozměry 48 x 78 x 18 mm 1444,00

PNK-1 Panik tlačítko s mechanickou pamětí, klíč na návrat do výchozí polohy, NC kontakt, rozměry 40 x 60 x 25 mm 230,00

S-2 Magnetický kontakt, závrtný, plastové provedení, pro zápustnou montáž, NC kontakt, pracovní vzdálenost 40 mm, maximální spínaný Proudy 20 mA, maximálně spínané napětí přes kontakt 20
V, stupeň zabezpečením Grade 2 dle EN 50131-1 a EN 50131-2 -6, rozměr krytu magnetu o 9 x 28 mm, rozměr krytu kontaktu o 9 x 28 mm 121,00

S-2 BR Magnetický kontakt, závrtný, hnědý, plastové provedení, pro zápustnou montáž, NC kontakt, pracovní vzdálenost 40 mm, maximální spínaný Proudy 20 mA, maximálně spínané napětí přes
kontakt 20 V, stupeň zabezpečením Grade 2 dle EN 50131-1 a EN 50131-2 -6, rozměr krytu magnetu o 9 x 28 mm, rozměr krytu kontaktu o 9 x 28 mm 121,00

S-3 Magnetický kontakt, závrtný, kovové provedení, pro zápustnou montáž, NC kontakt, tamper, pracovní vzdálenost 24 mm, maximální spínaný Proudy 20 mA, maximálně spínané napětí přes
kontakt 20 V, stupeň zabezpečením Grade 2 dle EN 50131-1 a EN 50131-2-6, rozměr krytu magnetu ø 9 x 36,3 mm, rozměr krytu kontaktu ø 9 x 36,3 mm 166,00

S-4 Magnetický kontakt, povrchový, plastové provedení, voděodolný, NC kontakt, tamper, pomocný M vstup pro EOL rezistor, splňuje EN 50131-1 a EN 50131-2-6 pro stupeň 2, pracovní
vzdálenost 28 mm, maximální spínaný proud 20 mA, maximálně spínané napětí přes kontakt 160 V, rozměr krytu 58,5 x 16,5 x 15,2 mm, hmotnost 24 g 211,00

S-4 BR Magnetický kontakt, povrchový, hnědý, plastové provedení, voděodolný, NC kontakt, tamper, pomocný M vstup pro EOL rezistor, splňuje EN 50131-1 a EN 50131-2-6 pro stupeň 2,
pracovní vzdálenost 28 mm, maximální spínaný proud 20 mA, maximálně spínané napětí přes kontakt 160 V, rozměr krytu 58,5 x 16,5 x 15,2 mm, hmotnost 24 g 211,00

B-1 Magnetický kontakt, povrchový, plastové provedení, NC kontakt, pracovní vzdálenost 29 mm, maximální spínaný proud 500 mA, maximální spínané napětí přes kontakt 100 V, rozměr
krytu 28 x 13 x 7 mm 77,00

B-1 BR Magnetický kontakt, povrchový, hnědý, plastové provedení, NC kontakt, pracovní vzdálenost 29 mm, maximální spínaný proud 500 mA, maximální spínané napětí přes kontakt 100 V,
rozměr krytu 28 x 13 x 7 mm 77,00

B-2T Magnetický kontakt, závrtný, plastové provedení, se svorkovnicí pro zápustnou montáž, NC kontakt, pracovní vzdálenost 20 mm, maximální spínaný proud 500 mA, maximálně spínané
napětí přes kontakt 100 V, rozměr krytu magnetu ø 9 x 23,5 mm, rozměr krytu kontaktu ø 9 x 14,5 mm 100,00

Tísňové hlásiče

Magnetické a jiné kontakty

Požární, plynové detektory a detektory zaplavení

24



cena EU bez DPH 
v CZK

Platný od 5.3.2019

B-3 Magnetický kontakt, povrchový, kovové provedení, NC kontakt, pracovní vzdálenost 42 mm, maximální spínaný proud 400 mA, maximálně spínané napětí přes kontakt 100 V, rozměr
krytu 50 x 17 x 10 mm 223,00

B-3A Magnetický kontakt, povrchový, kovové provedení, NC kontakt, vodiče v kovové chráničce, pracovní vzdálenost 42 mm, maximální spínaný proud 400 mA, maximálně spínané napětí přes
kontakt 100 V, rozměr krytu 50 x 17 x 10 mm 268,00

B-4M Magnetický kontakt, povrchový, kovové provedení, NC kontakt, vodiče v kovové chráničce, pracovní vzdálenost 80 mm, maximální spínaný proud 400 mA, maximálně spínané napětí přes
kontakt 100 V, rozměr krytu 106 x 37 x 16 mm 568,00

B-4S Magnetický kontakt, povrchový, kovové provedení, NC kontakt, vodiče v kovové chráničce, pracovní vzdálenost 80 mm, maximální spínaný proud 400 mA, maximálně spínané napětí přes
kontakt 100 V, rozměr krytu 105 x 45 x 12 mm 568,00

VD-1 Otřesový vibrační detektor s magnetickým kontaktem, piezoelektrický senzor, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže magnetu, LED signalizace, dvojitá sabotážní ochrana
před otevřením a odtržením od stěny, max. proudový odběr 5 mA, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm 752,00

VD-1 BR Otrasový vibračný detektor s magnetickým kontaktom, hnědý, piezoelektrický senzor, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže magnetu, LED signalizácia, dvojitá sabotážna
ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, max. prúdový odber 5 mA, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm 752,00

EWA Čočka se širokým úhlem záběru pro PIR detektory řady AQUA a COBALT, extra široký úhel záběru 141°, dosah 15 m 62,00

LR Čočka s dlouhým dosahem pro PIR detektory řady AQUA a COBALT, dlouhý dosah detekce 30 m, šířka na konci paprsku 3 m 62,00

VB Čočka s vertikální záclonou pro PIR detektory řady AQUA a COBALT, vertikální záclona, dosah detekce 22,5 m, šířka na konci paprsku 2,2 m 62,00

HOLDER A Plastový držák pro montáž bezdrátové nádstavby ACU-270 / VERSA-MCU pro skříňku OPU-4 P 64,00

BRACKET A Nastavitelný držák pro PIR detektory AMBER, AMBER 2E, APD-100, APMD-150, AQUA Luna, AQUA Plus, AQUA Plus 2E, AQUA Pro, AQUA S, COBALT, COBALT Plus, COBALT Pro,
GRAPHITE, GREY, GREY Plus, IVORY, MPD-300, NAVY, SILVER, TOPAZ, AGATE, AOCD-250, montáž na stěnu nebo strop, naklonění v rozsahu 30°, otočení v rozsahu 90° 55,00

BRACKET B
Nastavitelný držák pro PIR detektory AMBER, AMBER 2E, APD- 100, APMD-150, AQUA Luna, AQUA Plus, AQUA Plus 2E, AQUA Pro, AQUA S, COBALT, COBALT Plus, COBALT Pro,
GRAPHITE, GREY, GREY Plus, IVORY, MPD-300, NAVY, SILVER, TOPAZ, AGATE, AOCD-250, montáž na stěnu nebo strop, naklonění v rozsahu 30°, otočení v rozsahu 90°, kanál pro vedení
kabelu

74,00

BRACKET C
Sada držáků pro uchycení vnějších detektorů OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro a AOD-200, rohový držák – montáž na plochý povrch (rovný sloup, stěna, roh dvou stěn), sabotážní kontakt,
který se vylomí při pokusu o odtržení držáku ze stěny, kulový držák – montáž na plochý povrch (rovný sloup, stěna), odchýlení detektoru v horizontální ose 90° (+/- 45°), odchýlení detektoru
ve vertikální ose 60° (+/- 30°), sabotážní kontakt reagující na odtržení konzole ze zdi

499,00

BRACKET C GY
Sada držáků pro uchycení vnějších detektorů OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro a AOD-200, šedý, rohový držák – montáž na plochý povrch (rovný sloup, stěna, roh dvou stěn), sabotážní
kontakt, který se vylomí při pokusu o odtržení držáku ze stěny, kulový držák – montáž na plochý povrch (rovný sloup, stěna), odchýlení detektoru v horizontální ose 90° (+/- 45°), odchýlení
detektoru ve vertikální ose 60° (+/- 30°), sabotážní kontakt reagující na odtržení konzole ze zdi

499,00

HOOD C Stříška pro venkovní detektory, montáž pomocí zacvakávacích úchytů, vysokopevnostní polykarbonát zaručuje vysokou mechanickou odolnost a stálost, pro detektory AOD-200, AOD-200
GY, OPAL, OPAL GY, OPAL Plus, OPAL Plus GY, OPAL Pro, OPAL Pro GY 143,00

HOOD C GY Stříška šedá pro venkovní detektory, montáž pomocí zacvakávacích úchytů, vysokopevnostní polykarbonát zaručuje vysokou mechanickou odolnost a stálost, pro detektory AOD-200,
AOD-200 GY, OPAL, OPAL GY, OPAL Plus, OPAL Plus GY, OPAL Pro, OPAL Pro GY 143,00

Příslušenství k detektorům
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OPT-1 IR ovladač pro nastavení detektorů OPAL Plus, OPAL Pro, konfigurace citlivosti detekce PIR, MW a soumrakového detektoru, baterie CR2032 3 V, rozměry 78 x 38 x 16 mm 499,00

TESTER INDIGO Tester detektorů rozbití skla, imitace zvuků rozbití okna z běžného skla, z kaleného skla a plastového okna, napájení z alkalické baterie 6LR61 1895,00

CA-64 ADR-MOD Adresný modul pro připojení klasických reléových detektorů na sběrnici, malé rozměry umožňují jeho instalaci do detektorů, změna běžného detektoru (NC, NO) na adresovatelný
(sběrnicový), spolupráce s expandérem adresných vstupů INT-ADR , CA-64 ADR, max. proudový odběr 1,2 mA 338,00

BAT-ER-3,6 Lithium-thionyl-chloridová baterie s konstantním napětím 3,6 V, kapacita 13 Ah, pro venkovní sirény ASP-100 a MSP-300 R, životnost 5 let, ochrana proti zkratu 396,00

SOW-300 R Vnitřní LED maják červený, LED s vysokou svítivostí, 4 režimy signalizace (svícení – rychlé blikání, pomalé blikání – dvě bliknutí), montáž vhodná i na strop, sabotážní ochrana před
otevřením, max. proudový odběr 44 mA, rozměry ø 97 x 37 mm 277,00

SPW-100 Vnitřní nezálohovaná siréna, piezoakustický měnič 120 dB, 3 druhy zvukové signalizace, montáž vhodná i na strop, sabotážní ochrana před otevřením, max. proudový odběr 320 mA,
rozměry ø 130 x 37 mm 319,00

SPW-150 Vnitřní zálohovaná siréna, piezoakustický měnič 120 dB, 3 druhy zvukové signalizace, montáž vhodná i na strop, 9V baterie jako záložní zdroj napájení, sabotážní ochrana před
otevřením, max. proudový odběr 330 mA, rozměry ø 130 x 37 mm 351,00

SPW-220 R Vnitřní nezálohovaná siréna s optickou signalizací, piezoakustický měnič 120 dB, 3 druhy zvukové signalizace, LED s vysokou svítivostí, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a
odtržením od stěny, max. proudový odběr 300 mA, rozměry 87 x 133 x 37 mm 600,00

SD-3001 R
Venkovní zálohovaná siréna s optickou signalizací, dynamická siréna 120 dB, 4 druhy zvukové signalizace, LED s vysokou svítivostí, vnitřní kovový kryt, ochrana před zapěněním, 
zabezpečení elektroniky vůči povětrnostním vlivům, ovládání procesorem, záložní akumulátor 1,3 Ah 12 V, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, pracovní teplota od -
35 °C do +55 °C, max. proudový odběr 1700 mA, rozměry 300 x 195 x 97 mm

1176,00

SP-4001 R Venkovní nezálohovaná siréna s optickou signalizací, piezoakustický měnič 120 dB, 3 druhy zvukové signalizace, LED s vysokou svítivostí, zabezpečení elektroniky vůči povětrnostním
vlivům, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, pracovní teplota od -35 °C do 55 °C, max. proudový odběr 270 mA, rozměry 148 x 254 x 64 mm 695,00

SP-4006 R
Venkovní zálohovaná siréna s optickou signalizací, piezoakustický měnič 120 dB, 3 druhy zvukové signalizace, LED s vysokou svítivostí, vnitřní kovový kryt, zabezpečení elektroniky vůči
povětrnostním vlivům, záložní akumulátor 1,3 Ah 6 V, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, pracovní teplota od -35 °C do 55 °C, max. proudový odběr 400 mA,
rozměry 148 x 254 x 64 mm

1435,00

ASP-100 R
Bezdrátová venkovní siréna pro systém ABAX (868 MHz), obousměrná šifrovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz, dosah do 500 m na volném prostranství, piezoakustický
měnič 105 dB, LED signalizace, kontrola stavu baterie, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, napájení sirény - výkonná baterie (Lithium-thionyl-chloridová)
BAT-ER-3,6 V / 13 Ah, rozměry 148 x 254 x 64 mm

2957,00

Spectra SP 5500
Zabezpečovací ústředna - 5 vstupů (zón) na desce (10 zón v ATZ zapojení), rozšiřitelná na maximálně 32 drátových nebo bezdrátových vstupů, podpora max. 15 klávesnic,
dělitelná na 2 podsystémy, 2 PGM výstupy (rozšiřitelná do max. 16 PGM výstupů), 32 uživatelských kódů, paměť na 256 událostí, výstup na sirénu s max. odběrem 2A, max. proudový
odběr z AUX výstupu 1A, správa a údržba přes klávesnici nebo software WinLoad, digitální komunikátor s podporou formátů CID a dalšími. Proudový odběr 100mA, součástí není instal.
krabice, trafo, akumulátor

1637,00

Spectra SP 6000
Zabezpečovací ústředna - 8 vstupů (zón) na desce (16 zón v ATZ zapojení), rozšiřitelná na maximálně 32 drátových nebo bezdrátových vstupů, podpora max. 15 klávesnic,
dělitelná na 2 podsystémy, 4 PGM výstupy (rozšiřitelná do max. 16 PGM výstupů) + 1 x relé vstup, 32 uživatelských kódů, paměť na 256 událostí, výstup na sirénu s max. odběrem 2A,
max. proudový odběr z AUX výstupu 1A, správa a údržba přes klávesnici nebo softwarem WinLoad, na desce digitální komunikátor s podporou formátů CID a dalšími. Proudový odběr 100mA,
součástí není instal. krabice, trafo, akumulátor

2186,00

Spectra SP 7000
Zabezpečovací ústředna - 16 vstupů (zón) na desce (32 zón v ATZ zapojení), rozšiřitelná na maximálně 32 drátových nebo bezdrátových vstupů, podpora max. 15 klávesnic,
dělitelná na 2 podsystémy, 4 PGM výstupy (rozšiřitelná do max. 16 PGM výstupů) + 1 x relé vstup, 1x relé výstup, 32 uživatelských kódů, paměť na 256 událostí, výstup na sirénu s max.
odběrem 2A, max. proudový odběr z AUX výstupu 1A, správa a údržba přes klávesnici nebo softwarem WinLoad, na desce digitální komunikátor s podporou formátů CID a dalšími. Proudový
odběr 100mA, součástí není instal. krabice, trafo, akumulátor

3285,00

Ústředny Spectra

Sirény
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PGM4 Rozšiřující modul, 4xPGM relé 5A, kompatibilní pro systémy SP/MG/EVO, max. proudový odběr 150 mA 1500,00

ZX8 Rozšiřující modul, 8 vstupů (zón) pro ústředny MG / SP, pro ústředny EVO až 16 vstupů v ATZ zapojení, 1x PGM výstup, max. proudový odběr 31 mA 1642,00

PS25 Doplňkový zdroj 2,5 A připojitelný ke sběrnici, inteligentní komunikace s ústřednou, výstup 1,2 A na akumulátor, napájení přes trafo 40 VA, vyžaduje TRAFO a AKU! 2290,00

K10 LED klávesnice pro řady SP/MG zobrazení prvních 10 zón, oddělená indikace 2 podsystémů, režim StayD, 1 klávesnicová zóna, podsvícené klávesy s různobarevnou indikací stavu zón,
max. proudový odběr 72 mA, 1428,00

K32+ LED klávesnice pro řady SP / MG, zobrazení všech 32 zón pomocí oddělených LED, oddělená indikace 2 podsystémů, 1 klávesnicová zóna, max. proudový odběr 148 mA, rozměry
120x140x32mm, nový design 1758,00

K35 Ikonové klávesnice s LCD displejem pro řady SP/MG, zobrazování všech 32 zón a základních informací o stavu ústředny pomocí ikon a číslic. Nelze prohlížet historii událostí ústředny,
max. proudový odběr 80 mA, rozměry 120x140x32mm 2414,00

K32LCD+ Textová LCD klávesnice pro řady SP / MG, 2-řádkový LCD displej s nastavitelným podsvícením, prohlížení událostí, programování po sekcích nebo podle MENU, režim StayD, 1
klávesnicová zóna, max. proudový odběr 86 mA, rozměry 120x140x32mm, nový design 2747,00

TM50 white
Dotyková ovládací klávesnice bílá, pro řady SP/MG/EVO, grafický dotykový barevný LCD displej 6,4 x 11,2 cm, signalizace všech stavů pomocí ikon a popisů, přehledné a pohodlné
ovládání přímo na dotykovém LCD, zobrazení půdorysů objektu se zobrazením stavu snímačů zobrazení Annunciátor-přehledné zobrazení stavu podsystémů a zón, 1 kláves.
zóna/vstup pro venkovní teploměr, zobrazení vnitřní + venkovní teploty (externí čidlo), uživatelské přizpůsobení vzhledu, obrázků a řadu zvuků, napájení: 11-16V = / 100mA, barevné
provedení: bílá, černá, červená, fialová, modrá, zelená, rozměry 144x96x14 mm, možné objednat v dalších barvách (červená, modrá, zelená, fialová), microSD karta je součástí balení.

4990,00

TM50 black
Dotyková ovládací klávesnice černá, pro řady SP/MG/EVO, grafický dotykový barevný LCD displej 6,4 x 11,2 cm, signalizace všech stavů pomocí ikon a popisů, přehledné a
pohodlné ovládání přímo na dotykovém LCD, zobrazení půdorysů objektu se zobrazením stavu snímačů zobrazení Annunciátor-přehledné zobrazení stavu podsystémů a zón, 1 kláves.
zóna/vstup pro venkovní teploměr, zobrazení vnitřní + venkovní teploty (externí čidlo), uživatelské přizpůsobení vzhledu, obrázků a řadu zvuků, napájení: 11-16V = / 100mA, barevné
provedení: bílá, černá, červená, fialová, modrá, zelená, rozměry 144x96x14 mm, možné objednat v dalších barvách (červená, modrá, zelená, fialová), microSD karta je součástí balení.

4990,00

TM70 white
Dotyková ovládací klávesnice bílá, pro řady SP / MG / EVO, grafický dotykový barevný 7" LCD displej, rozlišení 800 x 480, signalizace všech stavů pomocí ikon a popisů, přehledné
a pohodlné ovládání přímo na dotykovém LCD, zobrazení půdorysů objektu se zobrazením stavu snímačů, zobrazení Annunciátor-přehledné zobrazení stavu podsystémů a zón, 1
kláves. zóna/vstup pro venkovní teploměr, zobrazení vnitřní (vestavěné čidlo) + vnější teploty (externí čidlo), uživatelské přizpůsobení vzhledu, obrázků a řady zvuků, SD slot, napájení: 9–15 V
/ 250 mA, rozměry 177 x 114 x 15 mm, microSD karta je součástí balení.

5500,00

RTX3-868
Rádiová nádstavba pro řady SP / EVO s dvoucestnou komunikací, umožňuje připojení bezdrátových prvků k systému, max. 32 bezdrátových vstupů + 32 dálkových ovladačů, při
EVO lze zapojit i více RTX3 v systému, 2x PGM + 1x relé výstupy, plastový kryt, pracovní frekvence 868 MHz, oblast pokrytí lze rozšiřovat použitím až 2 repeatrov RPT1, RTX3 vykonává
dohled nad RF rušením, přítomností a kvalitou signálu z detektorů, nad stavem baterie v nich a hlídá jejich tampery, max. proud 50 mA, 170x155x22mm

2295,00

REM15-868 Dálkový ovladač, 5 funkcí, pracovní frekvence 868MHz, indikace LED, podsvícené tlačítka, dosah cca 60m s RTX-3, ovládat PGM výstupy, baterie CR2032 součástí 791,00

REM25B-868 Dvoucestný dálkový ovladač, 6 funkcí / 5 tlačítek, pracovní frekvence 868 MHz, indikace LED, zvuková a optická zpětná signalizace o stavu systému, dosah cca 45 m s RTX-3,
ovládat PGM výstupy, baterie CR2032 součástí 1320,00

REM2-868 Dvoucestný dálkový ovladač, 4 tlačítka / 6 funkcí, pracovní frekvence 868 MHz, podsvícení, modrý design, indikace LED, dosah cca 45 m s RTX-3, možnost dálkově zjistit stav
ústředny, ovládat PGM výstupy, baterie CR2032 součástí 1307,00

REM3-868 Dvoucestný ovladač s malou klávesnicí a 8 LED pracovní frekvence 868MHz, ovládání ústředen SP/MG/EVO192 včetně podsystémů, zjištění stavů a ovládání PGM, optická a
akustická signalizace, lze použít i uživatelský kód, 15 funkčních tlačítek, dosah cca 45m, elegantní vzhled, baterie CR2032 součástí 2396,00

K32LX-868
Textová LCD klávesnice pro řady SP/MG, 2-řádkový LCD displej s nastavitelným podsvícením, prohlížení událostí, programování po sekcích nebo podle MENU, režim StayD, 1
klávesnicová zóna, zabudovaná kompletní bezdrátová nadstavba RTX3 pro bezdrátové prvky MAGELLAN, kompatibilní s řadou SPECTRA SP (od verze 4.72), max. proudový odběr 120 mA,
pracovní frekvence 868 MHz, rozměry 120x140x32mm

3835,00

Moduly a klávesnice Spectra

Spectra 868MHz
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DIGIPLEX EVO192
Zabezpečovací ústředna - 8 vstupů (zón) na desce (16 zón v ATZ zapojení), rozšiřitelná na maximálně 192 drátových nebo bezdrátových vstupů, podpora až 254 klávesnic,
dělitelná na 8 podsystémů, 4PGM výstupy (rozšiřitelné do max. 250PGM výstupů), 1x relé výstup 999 uživatelských kódů, paměť na 2048 událostí, výstup na sirénu až 2A, max. proudový
odběr z AUX výstupu 1A, instalace, správa a údržba z klávesnice nebo SW WinLoad, digitální komunikátor s formáty jako CID a další, maximální počet sledovaných dveří/čteček 32. Součástí
není instal. krabice, trafo, akumulátor

3289,00

DIGIPLEX EVO HD
Zabezpečovací ústředna s podporou připojení PIR s HD kamerou(max. 8x HD77), 8 vstupů (zón) na desce (16 zón v ATZ zapojení), rozšiřitelná na max. 192 drátových nebo
bezdrátových vstupů, připojení do 254 klávesnic nebo modulů, dělitelná na 8 podsystémů, 4x PGM výstupy (rozšířitelné do max 250PGM výstupů), 1x relé výstup, 999 uživatelských kódů,
paměť na 2048 událostí, výstup na sirénu do 3A, digitální komunikátor s formáty jako CID a další, maximální počet monitorovaných dveří/čteček 32. Součástí není instal. krabice, trafo,
akumulátor, doporučené napájení zdrojem TRAFO 80VA (16VAC/3,5A), programování přes sw BabyWare, dohled na kamery přes mobilní aplikaci Paradox Insight

3590,00

PGM4 Rozšiřující modul, 4xPGM relé 5A, kompatibilní pro systémy SP/MG/EVO, max. proudový odběr 150 mA 1500,00

ZX1 Rozšiřující modul, 1 vstup (zóna) / (2 zóny v ATZ zapojení) připojitelný na sběrnici, v plastové krabičce, max. proudový odběr 28 mA 633,00

ZX4 Rozšiřující modul, 4 vstupy (zóny) / (8 zón v ATZ zapojení) připojitelný na sběrnici, max. proudový odběr 28 mA 1064,00

ZX8 Rozšiřující modul, 8 vstupů (zón) pro ústředny MG / SP, pro ústředny EVO až 16 vstupů v ATZ zapojení, 1x PGM výstup, max. proudový odběr 31 mA 1642,00

PS25 Doplňkový zdroj 2,5 A připojitelný ke sběrnici, inteligentní komunikace s ústřednou, výstup 1,2 A na akumulátor, napájení přes trafo 40 VA, vyžaduje TRAFO a AKU! 2290,00

HUB2 Opakovač a oddělovač sběrnice, vytváří nezávislé větve sběrnice nebo prodlužuje sběrnici o dalších 900m, napájení 12-16VDC zdrojem PS17 2440,00

K641+ Textová LCD klávesnice s dvěma řádky 1 klávesová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, max. proudový odběr 120 mA, rozměry 120x140x32mm, nový design 3295,00

K641R
Textová LCD klávesnice s dvěma řádky, 1 klávesová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, zabudovaná ACCESS čtečka PROXIMITY přímo do klávesnice, vstupy pro mag.kontakt
a vstup REX pro dveřní tlačítko, výstup pro ovládání el.zámku (tranzistor s otevř. kolektorem ), kompletní přístupový bod bez nutnosti modulu a čtečky, max. proudový odběr 120 mA, rozměry
120x140x32mm

4390,00

K656 Textová LCD klávesnice s dvěma řádky nový plochý design, dotykové klávesy s kapacitním senzorem, 1 klávesová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, max. proudový odběr 120 mA 3295,00

TM50 white
Dotyková ovládací klávesnice bílá, pro řady SP/MG/EVO, grafický dotykový barevný LCD displej 6,4 x 11,2 cm, signalizace všech stavů pomocí ikon a popisů, přehledné a pohodlné
ovládání přímo na dotykovém LCD, zobrazení půdorysů objektu se zobrazením stavu snímačů zobrazení Annunciátor-přehledné zobrazení stavu podsystémů a zón, 1 kláves.
zóna/vstup pro venkovní teploměr, zobrazení vnitřní + venkovní teploty (externí čidlo), uživatelské přizpůsobení vzhledu, obrázků a řadu zvuků, napájení: 11-16V = / 100mA, barevné
provedení: bílá, černá, červená, fialová, modrá, zelená, rozměry 144x96x14 mm, možné objednat v dalších barvách (červená, modrá, zelená, fialová), microSD karta je součástí balení.

4990,00

TM50 black
Dotyková ovládací klávesnice černá, pro řady SP/MG/EVO, grafický dotykový barevný LCD displej 6,4 x 11,2 cm, signalizace všech stavů pomocí ikon a popisů, přehledné a
pohodlné ovládání přímo na dotykovém LCD, zobrazení půdorysů objektu se zobrazením stavu snímačů zobrazení Annunciátor-přehledné zobrazení stavu podsystémů a zón, 1 kláves.
zóna/vstup pro venkovní teploměr, zobrazení vnitřní + venkovní teploty (externí čidlo), uživatelské přizpůsobení vzhledu, obrázků a řadu zvuků, napájení: 11-16V = / 100mA, barevné
provedení: bílá, černá, červená, fialová, modrá, zelená, rozměry 144x96x14 mm, možné objednat v dalších barvách (červená, modrá, zelená, fialová), microSD karta je součástí balení.

4990,00

TM70 white
Dotyková ovládací klávesnice bílá, pro řady SP / MG / EVO, grafický dotykový barevný 7" LCD displej, rozlišení 800 x 480, signalizace všech stavů pomocí ikon a popisů, přehledné
a pohodlné ovládání přímo na dotykovém LCD, zobrazení půdorysů objektu se zobrazením stavu snímačů, zobrazení Annunciátor-přehledné zobrazení stavu podsystémů a zón, 1
kláves. zóna/vstup pro venkovní teploměr, zobrazení vnitřní (vestavěné čidlo) + vnější teploty (externí čidlo), uživatelské přizpůsobení vzhledu, obrázků a řady zvuků, SD slot, napájení: 9–15 V
/ 250 mA, rozměry 177 x 114 x 15 mm, microSD karta je součástí balení.

5500,00

ACM12
Sběrnicový modul pro připojení čteček a vytvoření 1 přístupového bodu, vstupy a výstupy pro čtečku, ovládací tlačítko, RELÉ pro ovládání zámku, vstupy pro magnet a ovládací PIR,
obsahuje spínaný zdroj 1A, vyžaduje napájení z odděleného trafa , na 1 trafo lze připojit více modulů ACM12, komunikace s čtečkami: 4-vodičové zapojení (R910, R915), nebo 7-vodičové s
typy WIEGAND 26 bitů

3295,00

Ústředny Digiplex 

Moduly a klávesnice Digiplex
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R910 Vnější čtečka RFID bezkontaktních přístupových karet, připojení k ACM12 přes 4-drátové zapojení, čtecí vzdálenost. cca 8cm, -35 až 65 ° C, černá barva, max. proudový odběr 115m,
rozměry 55x150x25mm 3065,00

R915 Vnější čtečka RFID bezkontaktních přístupových karet s kódovou klávesnicí, připojení k ACM12 přes 4-drátové zapojení, čtecí vzdálenost cca 8cm, -35 až 65°C, navíc zabudovaná
klávesnice-možnost kombinací pro ovládání: pouze karta/pouze kód/karta nebo kód/karta + kód, černá/bílá/stříbrná, max. proudový odběr 60mA, rozměry 55x150x25mm 3285,00

RTX3-868
Rádiová nádstavba pro řady SP / EVO s dvoucestnou komunikací, umožňuje připojení bezdrátových prvků k systému, max. 32 bezdrátových vstupů + 32 dálkových ovladačů, při
EVO lze zapojit i více RTX3 v systému, 2x PGM + 1x relé výstupy, plastový kryt, pracovní frekvence 868 MHz, oblast pokrytí lze rozšiřovat použitím až 2 repeatrov RPT1, RTX3 vykonává
dohled nad RF rušením, přítomností a kvalitou signálu z detektorů, nad stavem baterie v nich a hlídá jejich tampery, max. proud 50 mA, 170x155x22mm

2295,00

2WPGM-868 Bezdrátový rozšiřující modul PGM, 1xPGM výstup NO / NC 5A, 1x nevyvážený zónový vstup, pracovní frekvence 868MHz, interiérové použití, kompatibilní pro systémy SP / MG / EVO,
max. proudový odběr 150 mA, rozměry: 125 x 45 x 35mm 1604,00

REM15-868 Dálkový ovladač, 5 funkcí, pracovní frekvence 868MHz, indikace LED, podsvícené tlačítka, dosah cca 60m s RTX-3, ovládat PGM výstupy, baterie CR2032 součástí 791,00

REM25B-868 Dvoucestný dálkový ovladač, 6 funkcí / 5 tlačítek, pracovní frekvence 868 MHz, indikace LED, zvuková a optická zpětná signalizace o stavu systému, dosah cca 45 m s RTX-3,
ovládat PGM výstupy, baterie CR2032 součástí 1320,00

RAC1-868 Dálkový ovladač, 4 tlačítka / 5 funkcí, pracovní frekvence 868 MHz, bezkontaktní přístupový čip pro RFID čtečky PARADOX, podsvícení, modrý design, LED indikace 978,00

REM2-868 Dvoucestný dálkový ovladač, 4 tlačítka / 6 funkcí, pracovní frekvence 868 MHz, podsvícení, modrý design, indikace LED, dosah cca 45 m s RTX-3, možnost dálkově zjistit stav
ústředny, ovládat PGM výstupy, baterie CR2032 součástí 1307,00

REM3-868 Dvoucestný ovladač s malou klávesnicí a 8 LED pracovní frekvence 868MHz, ovládání ústředen SP/MG/EVO192 včetně podsystémů, zjištění stavů a ovládání PGM, optická a
akustická signalizace, lze použít i uživatelský kód, 15 funkčních tlačítek, dosah cca 45m, elegantní vzhled, baterie CR2032 součástí 2396,00

K641LX-868 Textová LCD klávesnice se dvěma řádky, 1 klávesová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, zabudovaný bezdrátový modul RTX 3, pracovní frekvence 868 MHz, max. proudový
odběr 110 mA, rozměry 120x140x32mm 4284,00

Magellan MG5050-
868

Zabezpečovací ústředna - 5 drátových vstupů/zón (10 zón v ATZ zapojení), rozšiřitelná na maximálně 32 drátových nebo bezdrátových vstupů, podpora až 15 klávesnic,
dělitelná na 2 podsystémy, 4PGM výstupy (rozšiřitelné do max. 12 bezdrátových PGM), 32 uživatelských kódů, paměť na 256 událostí, výstup na sirénu s max. odběrem 2A, správa a údržba z
klávesnice nebo SW WinLoad, pracovní frekvence 868 MHz, digitální komunikátor s formáty CID a dalšími. Součástí není instal. krabice, trafo, akumulátor

2626,00

K32RF-868
Bezdrátová ikonová klávesnice pro řady SP/MG (SP přes RTX3), zobrazení všech 32 zón pomocí oddělených LED, dvoucestný rádiový přenos dat, oddělená indikace obou podsystémů,
2 režimy zobrazení, max. 4 kláv. v systému, napájení adaptérem 6V = / odběr 200mA, záložní baterie je součástí, doba provozu na baterii je cca 48h, dosah cca 40m v budově, pracovní 
frekvence 868 MHz, rozměry 120x140x32mm

2400,00

K37-868 Bezdrátová LED klávesnice s LCD displejem pro řady SP / MG (SP přes RTX3), zobrazení informací pomocí přehledných ikon na LCD, dvoucestný rádiový přenos dat, napájení: 2xAA
alkalické (součást dodávky), životnost cca 1 rok , dosah cca 40m v budově, pracovní frekvence 868MHz, rozměry 120x140x32mm 2990,00

PRO 476+ Dual PIR senzor 2 úrovně citlivosti, automatická teplotní kompenzace, výměnné clony, kovový stínící kryt proti RF rušení, dosah 11m/110 °, -10 až 50°C, max. proudový odběr 27 mA 299,00

NV500 Digitální duální snímač pohybu 2xPIR sférická čočka, malé rozměry, 5 úrovní citlivosti, odolnost na fal. poplachy ve 4 stupních, digitální teplotní kompenzace, dosah 12m/90° pracovní 
teplota -10 až 50 ° C, max. proudový odběr 11 mA 372,00

Frekvence 868MHz

Bezdrátové ústředny Magellan

Bezdrátové klávesnice

Snímače a detektory

Snímače pohybu, rozbití skla
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NV5 Digitální detektor pohybu, širokoúhlý, 102° s dosahem 12 m, PET imunita do 16 kg, nastavitelná citlivost, automatická teplotní kompenzace, od -10 °C do +50 °C, max. proudový odběr
11 mA, rozměry 90 x 55 x 40 mm, náhrada za NV500, doporučený držák SB100 (není součástí balení) 383,00

NV5M Digitální detektor pohybu se zrcadlem pro detekci v podhledové zóně, širokoúhlý, 102° s dosahem 12 m, nastavitelná citlivost, teplotní rozsah od -10 °C do +50 °C, max. proudový
odběr 11 mA, rozměry 90 x 55 x 40 mm, doporučený držák SB100 (není součástí balení) 412,00

DIGIGARD DG55 Digitální duální snímač pohybu 2xPIR 2 úrovně citlivosti, digitální teplotní kompenzace, kovový stínící kryt proti RF rušení, inteligentní přizpůsobení se prostředí, vyměnitelné čočky,
dosah 12m/110° -20 až 50 ° C, max. proudový odběr 28 mA 499,00

DIGIGARD DG65 Digitální kvadraturní snímač pohybu 4xPIR, 2 úrovně citlivosti, digitální teplotní kompenzace, kovový stínící kryt proti RF rušení, inteligentní přizpůsobení se prostředí, vyměnitelné
čočky, kvadraturní snímání (dvě nezávislé duální větve snímání), dosah 12m / 110°, -20 až 50°C, max. proudový odběr 28 mA 719,00

DIGIGARD DG75 Digitální snímač pohybu 2x dual PIR, 2 úrovně citlivosti, digitální teplotní kompenzace, kovový stínící kryt proti RF rušení, inteligentně přizpůsobení se prostředí, vyměnitelné čočky, dosah
11m / 90°, pracovní teplota -20 až 50° C, imunita vůči malým zvířatům do cca 40kg, max. proudový odběr 17mA 873,00

DIGIGARD DG85 Vnější digitální PIR snímač pohybu, provedení typu DG75, imunita vůči malým zvířatům do 18kg, výběr způsobu detekce DUAL/SINGLE, možnost zapojit jak klasicky (RELÉ) tak i
přímo na sběrnici DGP/EVO BUS, dosah 11m/90 ° pracovní teplota - 20 až 50 ° C, max. proudový odběr 28 mA 2880,00

DG467 
PARADOME

Stropní duální snímač pohybu 2xPIR, s elipsovitými charakteristikami, zapojení NC (RELÉ) nebo sběrnicový režim DGP/EVO BUS, digitální teplotní kompenzace, elipsovitá charakteristika
pokrytí až 11x6m (výška 3,7 m), nebo 7x6m (výška 2,4 m), inst.výška 2,1-4,5 m, -20 až +50°C, max. proudový odběr 32 mA 857,00

GLASSTREK 
DG457

Digitální detektor rozbití skla, klasické zapojení relé NC, možné připojení také na sběrnici, dig. detekce rozbití v akustické oblasti včetně tlakové vlny, vysoká odolnost vůči fal. popl.,
nastavitelná citlivost (2 úrovně), paměť poplachu (MEMORY), dosah 9m/4,5 m dle nastavení, -10 až +50 ° C, max. proudový odběr 23 mA 668,00

525DM VISION A-
M

Digitální duální snímač pohybu PIR jako DG55 + MW detekce, MW antimasking, plně digit. zpracování obou signálů, nastavitelný dosah MW, dosah 14m -20 až +50 ° C, max.
proudový odběr 30 mA 1097,00

PARADOOR 460 Digitální snímač pohybu PIR s charakteristikou vertikální záclony, ochrana obrazů, ACCESS systémy apod., časovatelný relé výstup NO/NC, automatická teplotní kompenzace, -10 až
+50°C, max. proudový odběr 25 mA 899,00

NV35M
Digitální duální snímač pohybu PIR, přepínatelná detekční charakteristika 5 x 0,5 m (záclona - okna, dveře) nebo 7,5 x 2 m (venkovní s PET imunitou) nebo 10 x 2 m
(vnitřní sharp bez PET), detekce "creep" plížení pod detektorem, Anti-masking, tamper odstranění/otevření, relé výstup NO/NC, provozní teplota od -30 °C do +60 °C, max. proudový odběr
20 mA

1940,00

NVX80
Digitální snímač pohybu MW/PIR, antimasking od 0,75 m do 2 m, imunita vůči zvířatům, 8 detekčních zón, 2x čtyřnásobný PIR na krátké a dlouhé rozsahy detekce do 15 x 15 m, 1x
nezávislý čtyřnásobný PIR pro detekci těsně pod detektorem 3 x 3 m, 1x dvojitá MW detekce s nastavením rozsahu, 3x programovatelný reléový výstup, barevný OLED displej pro menu a
signalizaci, max. proudový odběr 100 mA, použití autonomní/sběrnicové, tamper, krytí IP 55, teplota od -35 °C do +60 °C, rozměry 100 x 230 x 92 mm, vnitřní/venkovní použití

4824,00

NV75M Vnitřní digitální PIR snímač pohybu, provedení typu NV75, imunita vůči malým zvířatům do 18kg, aktivní antimasking, funkce "CREEP", dosah 16 m / 90 °, pracovní teplota -35
°C až 50 °C, max. proudový odběr 20 mA 1280,00

NV75MW Vnitřní duální PIR a MW snímač pohybu, provedení typu NV75, imunita vůči malým zvířatům do 18 kg, aktivní antimasking, funkce "CREEP", dosah 16 m / 90°, pracovní teplota -20
°C až 50 °C, max. proudový odběr 20 mA 1940,00

NV780MX
Venkovní duální snímač pohybu 4x dual PIR vertikální záclona s antimaskingem, imunita vůči zvířatům do 40 kg, 2 úrovně citlivosti, možnost zapojit jak klasicky (RELÉ) tak i přímo
na sběrnici DGP/EVO BUS, indikace poplachu LED a bzučák, odklon paprsku od stěny max. 3°, signalizace poplachu LED a bzučák, dosah 2x 12 m záclona, od -35 °C do +50 °C, max.
proudový odběr 60 mA

3390,00

WLD38R Detektor zaplavení (koupelny, sklady, sklepy ..) s výstupem RELÉ NO/NC vhodný i jako doplněk EZS, obsahuje i 85dB sirénku aktivní v poplachu společně s RELÉ, max. proudový odběr 30
mA 561,00

1450 F Detektor zaplavení pro kontrolu hladiny nehořlavých kapalin, centrální jednotka + snímač (max 10 ks), odběr 30mA / 12VDC, NO / NC relé výstup, bílý, rozměry 96x64x31mm použití pro
koupelny, sklady, sklepy, nádrže...), náhrada za WLD38R 1223,00

Požární, plynové detektory a detektory zaplavení

30



cena EU bez DPH 
v CZK

Platný od 5.3.2019

SD169-AR Optický detektor požáru, kouřový fotoelektrický senzor, NO/NC výstup, auto reset, max. proudový odběr 35mA/12VDC 752,00

SD168-AR Duální detektor požáru, kouřový fotoelektrický senzor + teplotní čidlo, snímací teplota 57 °C, NO/NC výstup, auto reset, max. proudový odběr 35 mA / 12 V DC, náhrada za FDR-36-
SHR 790,00

CT 3001 O-EZS 
silver

Opticko-kouřový požární detektor, NO / NC výstup 1A/30VDC, detekční plocha max 70m2, detekce poruchy a zaprášení komory, LED indikace aktivace, součástí detektor a patice,
napájení 9-33VDC, odběr 30mA, vnitřní použití, max. 95% vlhkost, rozměry 95x62mm, design mřížka, barva stříbrná 1660,00

CT 3005 O-EZS 
silver

Opticko-kouřový požární detektor, NO / NC výstup 1A/30VDC, detekční plocha max 70m2, detekce poruchy a zaprášení komory, LED indikace aktivace, součástí detektor a patice,
napájení 9-33VDC, odběr 30mA, vnitřní použití, max. 95% vlhkost, rozměry 110x62mm, design sklo, barva stříbrná 1950,00

SD-PCO-985 Detektor oxidu uhelnatého CO , elektro-chemický senzor, EN50194, test tlačidko, NO / NC výstup, napájení 12-24 VDC, pracovní teplota -10 až +40°C, zabudovaná sirénka 70dB, vhodné pro
garáže , místnosti s krbem a pod., náhrada za GD-983-CO 1240,00

SD-ECG-983N Detektor úniku zemního plynu LNG/CNG, EN50194, NO/NC výstup, napájení 12VDC, pracovní teplota -10 až + 40°C, zabudovaná sirénka 70dB 1269,00

PT02 Tísňové tlačítko bílý plast se stříbrnou aktivní plochou a s červeným nápisem EMERGENCY, výstup NC/NO, rozměry 23x75x15mm 63,00

S 3040 Tísňové tlačítko s pamětí aktivace-vyklopení pohyblivého dílu, paměť. LED, funguje i bez napájení-bez paměti, výstup NO / NC, 50mA/12V, napájení 12V = / 6mA, provoz. teplota: -18 až
+45 ° C, 45x74x20mm, obsahuje ochranu proti sabotáži přiložením magnetu, max. proudový odběr 6 mA 1012,00

REM101-868 Bezdrátové tísňové tlačítko, napájení akumulátorem, LED kontrola stavu, max. proudový odběr 6 mA, pracovní frekvence 868 MHz, kompatibilita s Magellan/RTX/K32LX/K641LX, dosah
30m 686,00

S-2 Magnetický kontakt, závrtný, plastové provedení, pro zápustnou montáž, NC kontakt, pracovní vzdálenost 40 mm, maximální spínaný Proudy 20 mA, maximálně spínané napětí přes kontakt 20
V, stupeň zabezpečením Grade 2 dle EN 50131-1 a EN 50131-2 -6, rozměr krytu magnetu o 9 x 28 mm, rozměr krytu kontaktu o 9 x 28 mm 121,00

S-2 BR Magnetický kontakt, závrtný, hnědý, plastové provedení, pro zápustnou montáž, NC kontakt, pracovní vzdálenost 40 mm, maximální spínaný Proudy 20 mA, maximálně spínané napětí přes
kontakt 20 V, stupeň zabezpečením Grade 2 dle EN 50131-1 a EN 50131-2 -6, rozměr krytu magnetu o 9 x 28 mm, rozměr krytu kontaktu o 9 x 28 mm 121,00

S-3 Magnetický kontakt, závrtný, kovové provedení, pro zápustnou montáž, NC kontakt, tamper, pracovní vzdálenost 24 mm, maximální spínaný Proudy 20 mA, maximálně spínané napětí přes
kontakt 20 V, stupeň zabezpečením Grade 2 dle EN 50131-1 a EN 50131-2-6, rozměr krytu magnetu ø 9 x 36,3 mm, rozměr krytu kontaktu ø 9 x 36,3 mm 166,00

S-4 Magnetický kontakt, povrchový, plastové provedení, voděodolný, NC kontakt, tamper, pomocný M vstup pro EOL rezistor, splňuje EN 50131-1 a EN 50131-2-6 pro stupeň 2, pracovní
vzdálenost 28 mm, maximální spínaný proud 20 mA, maximálně spínané napětí přes kontakt 160 V, rozměr krytu 58,5 x 16,5 x 15,2 mm, hmotnost 24 g 211,00

S-4 BR Magnetický kontakt, povrchový, hnědý, plastové provedení, voděodolný, NC kontakt, tamper, pomocný M vstup pro EOL rezistor, splňuje EN 50131-1 a EN 50131-2-6 pro stupeň 2,
pracovní vzdálenost 28 mm, maximální spínaný proud 20 mA, maximálně spínané napětí přes kontakt 160 V, rozměr krytu 58,5 x 16,5 x 15,2 mm, hmotnost 24 g 211,00

B-1 Magnetický kontakt, povrchový, plastové provedení, NC kontakt, pracovní vzdálenost 29 mm, maximální spínaný proud 500 mA, maximální spínané napětí přes kontakt 100 V, rozměr
krytu 28 x 13 x 7 mm 77,00

B-1 BR Magnetický kontakt, povrchový, hnědý, plastové provedení, NC kontakt, pracovní vzdálenost 29 mm, maximální spínaný proud 500 mA, maximální spínané napětí přes kontakt 100 V,
rozměr krytu 28 x 13 x 7 mm 77,00

Tísňové hlásiče

Magnetické kontakty
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B-2T Magnetický kontakt, závrtný, plastové provedení, se svorkovnicí pro zápustnou montáž, NC kontakt, pracovní vzdálenost 20 mm, maximální spínaný proud 500 mA, maximálně spínané
napětí přes kontakt 100 V, rozměr krytu magnetu ø 9 x 23,5 mm, rozměr krytu kontaktu ø 9 x 14,5 mm 100,00

B-3 Magnetický kontakt, povrchový, kovové provedení, NC kontakt, pracovní vzdálenost 42 mm, maximální spínaný proud 400 mA, maximálně spínané napětí přes kontakt 100 V, rozměr
krytu 50 x 17 x 10 mm 223,00

B-3A Magnetický kontakt, povrchový, kovové provedení, NC kontakt, vodiče v kovové chráničce, pracovní vzdálenost 42 mm, maximální spínaný proud 400 mA, maximálně spínané napětí přes
kontakt 100 V, rozměr krytu 50 x 17 x 10 mm 268,00

B-4M Magnetický kontakt, povrchový, kovové provedení, NC kontakt, vodiče v kovové chráničce, pracovní vzdálenost 80 mm, maximální spínaný proud 400 mA, maximálně spínané napětí přes
kontakt 100 V, rozměr krytu 106 x 37 x 16 mm 568,00

B-4S Magnetický kontakt, povrchový, kovové provedení, NC kontakt, vodiče v kovové chráničce, pracovní vzdálenost 80 mm, maximální spínaný proud 400 mA, maximálně spínané napětí přes
kontakt 100 V, rozměr krytu 105 x 45 x 12 mm 568,00

FM 102 Magnetický kontakt, hnědý plast, se samolepící přírubou, NC kontakt, rozměry 33x13x7mm, pracovní vzdálenost max. 24 mm, přívodní kabel 200mm 73,00

VD-1 Otřesový vibrační detektor s magnetickým kontaktem, piezoelektrický senzor, dva kontakty umožňující výběr způsobu montáže magnetu, LED signalizace, dvojitá sabotážní ochrana
před otevřením a odtržením od stěny, max. proudový odběr 5 mA, rozměry krytu 26 x 112 x 29 mm 752,00

VD-1 BR Otrasový vibračný detektor s magnetickým kontaktom, hnědý, piezoelektrický senzor, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže magnetu, LED signalizácia, dvojitá sabotážna
ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, max. prúdový odber 5 mA, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm 752,00

ZC1 Magnetický kontakt adresovatelný, povrchový, plast, tamper, napájení 9 až 16 VDC, odběr 14,2 mA, počet zón 1, LED indikace stavů zón, kompatibilita s Digiplex EVO, rozměry 73,7x
20,3x 30,5 mm 853,00

SB100 Kloubový držák pro detektory PARADOX NV500, montáž na stěnu nebo strop, bílý plast, kryté vedení kabelu kloubem, nastavitelné v horizontální rovině 36,00

SB85 OUTDOOR Kloubový držák pro snímač Digigard DG85, montáž na stěnu i strop, vedení kabelu je nutné mimo držák, všestranné přesné nastavení polohy s důmyslným uzamčením a ochranou
tamperem 362,00

469 Univerzální kloubový stojan pro snímače pohybu (PRO 467+, DG 55/65/75/85 / DM50/60/70, 525D), montáž na stěnu nebo strop, bílý plast, kryté vedení kabelu kloubem 134,00

DIGIPLEX DM50 Digitální duální snímač pohybu 2xPIR, napojení přímo na sběrnici, teplotní kompenzace, kovový stínící kryt proti RF rušení, inteligentní přizpůsobení se prostředí, ovládání vlastností z
ústředny, dosah 12m / 110 ° vyměnitelné čočky, -20 až 50 ° C, max. proudový odběr 24 mA 650,00

DIGIPLEX DM60 Digitální quad snímač pohybu 4xPIR napojení přímo na sběrnici, teplotní kompenzace, kovový stínící kryt proti RF rušení, inteligentní přizpůsobení se prostředí, ovládání vlastností z
ústředny, dosah 12m/110 ° vyměnitelné čočky, -20 až 50 ° C, duální vyrovnávací detekce max. proudový odběr 24 mA 852,00

DIGIPLEX DM70 Digitální duální snímač pohybu 2xPIR, 100% digitální detektor, napojení přímo na sběrnici, digitální teplotní kompenzace, kovový stínící kryt proti RF rušení, inteligentní přizpůsobení se
prostředí, vyměnitelné čočky, dosah 11m/90 ° pracovní teplota -20 až 50 ° C, imunita vůči zvířatům do cca 40kg, max. proudový odběr 31 mA 983,00

DIGIGARD DG85 Vnější digitální PIR snímač pohybu, provedení typu DG75, imunita vůči malým zvířatům do 18kg, výběr způsobu detekce DUAL/SINGLE, možnost zapojit jak klasicky (RELÉ) tak i
přímo na sběrnici DGP/EVO BUS, dosah 11m/90 ° pracovní teplota - 20 až 50 ° C, max. proudový odběr 28 mA 2880,00

Příslušenství k detektorům

Adresovatelné snímače
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NV35MX Sběrnicový digitální duální snímač pohybu PIR, přepínatelná detekční charakteristika 5 x 0,5 m (záclona - okna, dveře) nebo 7,5 x 2 m (venkovní s PET imunitou) nebo
10 x 2 m (vnitřní sharp bez PET), detekce "creep" plížení pod detektorem, Anti-masking, tamper odstranění/otevření, provozní teplota od -30 °C do +60 °C, max. proudový odběr 20 mA 1940,00

NV75MX Vnitřní digitální PIR snímač pohybu, provedení typu NV75, sběrnicové připojení snímači, imunita vůči malým zvířatům do 18 kg, aktivní antimasking, funkce "CREEP", dosah 16 m
/ 90°, pracovní teplota -35 °C až 50 °C, max. proudový odběr 20 mA 1280,00

DG467 
PARADOME

Stropní duální snímač pohybu 2xPIR, s elipsovitými charakteristikami, zapojení NC (RELÉ) nebo sběrnicový režim DGP/EVO BUS, digitální teplotní kompenzace, elipsovitá charakteristika
pokrytí až 11x6m (výška 3,7 m), nebo 7x6m (výška 2,4 m), inst.výška 2,1-4,5 m, -20 až +50°C, max. proudový odběr 32 mA 857,00

GLASSTREK 
DG457

Digitální detektor rozbití skla, klasické zapojení relé NC, možné připojení také na sběrnici, dig. detekce rozbití v akustické oblasti včetně tlakové vlny, vysoká odolnost vůči fal. popl.,
nastavitelná citlivost (2 úrovně), paměť poplachu (MEMORY), dosah 9m/4,5 m dle nastavení, -10 až +50 ° C, max. proudový odběr 23 mA 668,00

RPT1-868 Opakovač bezdrátového signálu, kompatibilní s MG5050 / RTX3-zvýšení dosahu bezdr.vysílačů (klávesnic, detektorů ...), max 2xRPT v 1 systému, vyžaduje vlastní napájení a záložní
AKKU, obsahuje navíc 1 vstup pro zónu a 1PGM, napájení 16V ~ / odběr 65mA, AKKU 12V / min.4Ah, prac. tepl: 0-50°C, dosah cca 50m v budově, 140x75x30, pracovní frekvence 868MHz 2736,00

DCT6 Bezdrátový magnetický kontakt závrtný, TAMPER, 1ks AAA 1,5V alkalická baterie, dosah do 70 m, životnost baterie až 3 roky, přepínatelné frekvence 433 / 868MHz, stupeň
zabezpečením Grade 2 dle EN 50 131, rozměry ø 21 x 73 mm 1190,00

DCT2-868 Bezdrátový miniaturní magnetický kontakt, napájení 3V Lithiovou baterií, tamper, pro MG5050 / RTX-3 / K32LX, životnost baterií min. 1 rok, pracovní frekvence 868 Mhz, rozměry
44 x 30 x 17 mm 1219,00

DCT10-868 Bezdrátový magnetický kontakt s 2x relé pro 2 různé pozice magnetu, navíc NC vstup, indik.LED, TAMPER, 3ks AAA bat. součástí, dosah cca 70m pro 5050 / RTX-3, životnost baterií
min. 1 rok (až 3 roky), pracovní frekvence 868MHz 1219,00

PMD2P-868 Digitální duální snímač pohybu 2x PIR, imunita vůči zvířatům do cca 18 kg, indik. LED poplach / slabá bat., 3x AAA bat. součástí, dosah cca 70 m pro 5050/RTX-3, životnost baterií
min. 1 rok (až 3 roky), pracovní frekvence 868 MHz, dvojitý tamper 1494,00

PMD75-868 Bezdrátový digitální PIR snímač pohybu, na bázi DG 75, imunita vůči zvířatům do cca 40 kg, nastavitelné parametry, dosah cca 70m pro 5050 / RTX-3,1, 3 xAAA bat. součástí, životnost
baterií min. 1 rok (až 3 roky), pracovní frekvence 868MHz 2186,00

PMD85-868 Bezdrátový vnější digitální PIR snímač pohybu, vlastnosti jako typ PMD75 včetně důsledků, různé charakteristiky podle verze čočky, -35 až + 50°C, 3xAA tužk.bat. součástí, životnost
baterií min. 1 rok (až 3 roky), pracovní frekvence 868MHz 3626,00

NV35MR-868
Bezdrátový digitální duální snímač pohybu PIR, přepínatelná detekční charakteristika 5x0,5m (záclona -okná, dveře,) nebo 7,5x2m (venkovní s PET imunitou) nebo
10x2m (vnitřní sharp bez PET), detekce "creep" plížení pod detektorem, Anti- masking, tamper odstranění / otevření, relé výstup NO / NC, provozní teplota -30 až +60°C, max. proudový
odběr 20 mA, 2xAA tužk.bat. součástí, životnost baterií min. 1 rok, přepínatelná pracovní frekvence 433Mhz/868MHz

2200,00

NV75MR Bezdrátový digitální PIR snímač pohybu, provedení typu NV75, imunita vůči malým zvířatům do 18 kg, aktivní antimasking, funkce "CREEP", dosah 16 m / 90°, pracovní teplota -
35 °C až 50 °C, max. proudový odběr 20 mA 1850,00

SD360-868 Bezdrátový detektor kouře, opticko-kouřový snímač, zabudovaná siréna, 3 V baterie součástí, dosah cca 70 m, pro 5050/RTX3, životnost baterie min. 1 rok, hlasitost 85 dB/3 m,
pracovní frekvence 868 Mhz 2390,00

WH588P-868 Bezdrátový detektor požáru, teplotní, zabudovaná siréna, napájení 9V baterkou, indikace stavu, testovací tlačítko, dosah cca 15m, pro 5050/RTX-3, životnost baterií min. 1 rok, aktivační
teplota 58°C, pracovní frekvence 868 Mhz, rozměr 110 x 40mm 1917,00

GS250-868 Bezdrátový akcelerometr / snímač přemístění předmětů, vhodný zejména pro předmětovou ochranu, TAMPER: kryt / stěna, LED indikace, baterie CR2032 součástí, dosah cca 40m pro
5050 / RTX3, 77x30x11mm, vnitřní prostř.: 0-50°C, životnost baterie cca 2 roky, pracovní frekvence 868MHz 1406,00

G550-868 Bezdrátový detektor rozbití skla, dopadu a nárazové vlny, dosah 6m/360st., LED indikace, batérie3xAAA, vnitřní prostř.: 0-50°C, životnost baterií cca 2 roky, pracovní frekvence
868MHz 3300,00

Bezdrátové snímače

Snímače 868MHz
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RBSL RED Výbojkový zábleskový blikač pro EZS zabezpečovací zařízení, červená barva, stroboskopický interval 500 ms, napájení 12 V DC, odběr 220 mA / 12 V DC, plastové provedení, interiérové
použití, rozměry 77 x 50 mm 505,00

P 50 Interiérová piezo siréna nezálohovaná, napájení 12 VDC, 250mA, průměr 130 mm 162,00

SA 913 Vysokovýkonová piezosiréna, nezálohovaná, napájení 11-14 V DC, proudový odběr 120 mA, hlasitost 110 dB/m, povrchová montáž, 2 montážní otvory, bílá, rozměry 74 x 113 x 46 mm 240,00

TEKNIM-720WR Venkovní piezo-siréna s nízkým odběrem a vestavěným Ni-MH akumulátorem (výrazně lepší parametry než NiCd), 2 režimy činnosti, 2 indikační LED, zdvojený TAMPER, hlasitost 118dB +
stroboskop, AKKU pack Ni-MH v balení, max. proudový odběr 450 mA, rozměry 212x300x60mm 1230,00

SP-4006 R
Venkovní zálohovaná siréna s optickou signalizací, piezoakustický měnič 120 dB, 3 druhy zvukové signalizace, LED s vysokou svítivostí, vnitřní kovový kryt, zabezpečení elektroniky vůči
povětrnostním vlivům, záložní akumulátor 1,3 Ah 6 V, dvojitá sabotážní ochrana před otevřením a odtržením od stěny, pracovní teplota od -35 °C do 55 °C, max. proudový odběr 400 mA,
rozměry 148 x 254 x 64 mm

1435,00

SD-6000 R Venkovní dynamická siréna, akustický výkon do 120 dB, červená LED signalizace, tamper, externí použití, úplná shoda s EN50131 (Stupeň 2), plastové provedení, integrovaný kovový kryt,
bez akumulátoru (doporučený TP12-2, 2), rozměry 230 x 230 x 65 mm 1620,00

DELTA P Venkovní dynamická siréna, bílá, akustický výkon 118dB, oranžová žárovka, ocelová konstrukce, tamper, dvojitá ochrana proti zapěnění, spuštění poplachu při přerušení přívodních
vodičů, exteriérové použití, krytí IP 34, bez akumulátoru (doporučený TP12-1.3), rozměry 233x161x87mm 2310,00

DELTA P inox Venkovní dynamická siréna, nerez, akustický výkon 118dB, oranžová žárovka, ocelová konstrukce, tamper, dvojitá ochrana proti zapěnění, spuštění poplachu při přerušení přívodních
vodičů, exteriérové použití, krytí IP 34, bez akumulátoru (doporučený TP12-1.3), rozměry 233x161x87mm 2310,00

Modul sirény 
DELTA PO

Vnitřní elektronika sirény DELTA, při poškození vnitřní elektroniky přepětím, vyhořením není potřeba zakoupení nové sirény, balení obsahuje vnitřní desku plošných spojů a kabeláž 808,00

SR130-868
Venkovní bezdrátová piezo-siréna 100dB, dvoucestná komunikace pro všechny řady ústředen Paradox MG / SP / EVO, bez nutnosti externího napájení, napájení: 3x alkalické
baterie 4,5V velikosti C (v balení), životnost cca 3 roky, opt. LED signalizace, TAMPER-stržení ze zdi / demontáž krytu, dosah do 70m, bílý plast / červený kryt blikače, prac. tep.: -25°C až
+55°C, rozměry 134x212x51mm, pracovní frekvence 868MHz

2714,00

NEWARE 
SECURITY and 
Access Edition

Uživatelský software pro systém Digiplex, umožňuje ovládání systému, on line monitoring, změnu kódů a oprávnění, pro přístupovou část ACCESS vytváření přístupových
práv, časových zón apod. 6043,00

CVT 485 Převodník sloužící pro připojení PCS250, PCS100 k ústředně delším kabelem. Možnost připojení až na vzdálenost 300 m přes sběrnici RS485. 666,00

kryt TM50 farebný Barevný rámeček pro dotykovou klávesnici TM50. Rámeček je stříbrné barvy. 208,00

PLASTIC 
SUPPORT GLUE

Plastová příchytka desky elektroniky PCB se samolepkou 9,00

PCS250
Komunikátor GSM/GPRS pro řady SP/MG/EVO v plastovém pouzdře se signalizačními LED, 2x slot pro SIM karty, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování
přes GPRS a WinLoad / Neware (48kb/s), SMS zprávy uživateli-poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul VDMP3 pro přenos hlasových
zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, napájení 12-16V = / 400mA (max.1), připojení přes sériový kabel (max.1,8m), 16 tel. č. pro sms a zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do
počtu 8 přes VDMP a tónovou volbu, integrovaná anténa, IP20, prac. tep.: 0-50°C

4990,00

Příslušenství

Sirény

Sirény 868MHz

Software
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PCS265E
Komunikátor GSM/GPRS pro řady SP/MG/EVO v plastovém pouzdře se signalizačním led, 2 x slot pro SIM karty, přenos událostí na PCO přes 4G/3G/2G, dálkové arm/DISARM přes SMS,
programování přes GPRS nebo software NEWARE (307USB), bez podpory hlasového modulu VDMP3, vestavěná baterie, při výpadku ústředny vyšle SMS, napájení 12-16 VDC max. 300 mA,
připojení přes sériový kabel nebo RS485 (až do 100 metrů od ústředny), 16 tel. č. pro sms, možnost připojení externí antény, vnitřní použití, prac. tep.: 0-50 ° C

7200,00

MZ-2 L Pomocná svorkovnice, svorkovnice (18 svorek), maximální napětí 24 V AC / DC s proudem do 500 mA, sabotážní ochrana, rozměry 89 x 66 x 30 mm 204,00

PCS300
PCS300 je univerzální IP/GPRS komunikátor, umožňující posílat zprávy na PCO přes internet. Varianta IP umožňuje komunikaci IP protokolem a lze ji rozšířit modulem pro GPRS komunikaci.
PCS300 lze připojit k jakékoliv ústředně, která má výstup na telefonní linku a podporuje formát Ademco CID. Na straně PCO je potřeba, aby byla nainstalována nadstavba IPR512, která zajistí
příjem dat a jejich předání na PCO. PCS300 má konektor RJ45 pro připojení do sítě. Modul s GPRS může sloužit i pro přenos SMS zpráv (2 vstupy).

2390,00

MZ-3 CT Pomocná svorkovnice, typ krone (39 párů), maximální napětí 24 V AC / DC s proudem do 500 mA, sabotážní ochrana, rozměry 132 x 89 x 30 mm 319,00

MZ-3 L Pomocná svorkovnice, svorkovnice (38 svorek), maximální napětí 24 V AC / DC s proudem do 500 mA, sabotážní ochrana, rozměry 132 x 89 x 30 mm 351,00

Antkit GSM anténa externí prutová pro PCS250, GSM 900/1800 MHz, magnetický držák, kabel 2m, MMCX konektor 490,00

BAT faston Konektor pro akumulátor 18 Ah, redukce z očka 5 mm na Faston 4,8 mm 4,00

VDMP3 Telefonní hlasový komunikátor pro ústředny DIGIPLEX EVO, SPECTRA SP a MAGELLAN MG, volání přes GSM (připojuje se na PCS200), nebo pevnou linku (připojuje se přímo na desku
ústřední), max. proudový odběr 28mA 1208,00

IP150
Modul pro komunikaci přes INTERNET / ETHERNET pro řady SP / MG / EVO-dálkové programování pomocí SW WinLoad, ovládání uživatelům přes web prohlížeč EXPLORER
nebo MOZILLA (zapnutí / vypnutí / prohlížení stavu), u systémů EVO i pomocí uživ. SW NEware, zasílání e-mailů uživatelům (podporuje SSL kryptování), přenos všech zpráv na PCO (s
přijímačem IPR1024) přes INTERNET / ETHERNET

4380,00

IP150 SWAN
Modul je podporován programem BabyWare verze 4 a vyšší. Spojení s ústřednou probíha přes PMH server. Hlavní výhodou tohoto modulu je, že výrobce je přímo Paradox, z čeho vyplývá plná
podpora ze strany výrobce. Pomocí modulu můžete sledovat i ovládat svůj zabezpečovací systém pomocí aplikace Insite GOLD. Aplikace je k dispozici pro Android i iOS. Pro aplikaci Insite
GOLD je nutná verze modulu 4.0.4 a vyšší. Tato verze modulu nepodporuje aplikaci iParadox.

3990,00

karta PARADOX 
C702

Bezkontaktní přístupová karta určená pro RFID čtečky výrobce PARADOX 86,00

key PARADOX 
C705BL

Bezkontaktní přístupová klíčenka určená pro RFID čtečky výrobce PARADOX, černá, barvy červená, zelená, modrá na poptávku 120,00

LR-3 Vyměnitelná Fresnelova čočka pro PIR, dlouhý dosah do 35 m, kompatibilní s Paradox snímači PRO, DG55, DG65, 525DM, DM50, DM60, PMD 159,00

307USB Převodník pro připojení PC-USB + COM, pro přímé připojení ústředen řad SP / MG / EVO k PC, SERIAL + USB porty, 3x indikační LED, USB kabel není součástí balení 1361,00

COMCABLE Propojovací kabel mezi modulem IP150 a modulem PCS250 / PCS250G. Umožňuje připojit oba moduly (IP150, PCS250) do ústředny na konektor SERIAL 86,00

PS817 Spínaný přídavný zdroj 1,75 A, dobíjení akumulátoru (max. 17 Ah!), Pouze panel, vyžaduje zvlášť TRAFO a akumulátor! 522,00

Adaptér PA6 Napájecí adaptér 230VAC/6VDC, max odběr 350mA, pro napájení bezdrát. klávesnic K37/K32RF a dobíjení baterie, 2m napájecí kabel 248,00
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PSC07510 Stabilizovaný pulzní zdroj 7,5VDC / 1A, určený pro napájení bezdrátových klávesnic nebo ústředen Magellan, rozměry 50x48x25mm, krytí IP65, vhodný pro instalaci do
podomítkové elektrikářské krabice 326,00

TRN16/45 
TS6630

Napájecí transformátor pro EZS ústředny, vstup 230VAC, výstup 16VAC, 45VA, montáž do boxu, pojistka 315mA, svorkovnice, černý plast, je náhradou TRAFO 40VA 454,00

PBOX Instalační skříňka pro Paradox expandéry, bílý plast, rozměry 170x155x22mm 240,00

Box M Malý univerzální plechový box pro všechny ústředny a moduly. Na zadní straně jsou otvory pro vložení distančních sloupků k připevnění ústředen nebo modulů. Dvířka jsou upevněna
nasouvacími panty, možnost vložit mechanický zámek, tamper, 2 vodiče pro propojení napájení, je možné umístit akumulátor, rozměry 250x250x80mm 492,00

MAVS320 Standardní instalační skříňka pro všechny ústředny SP / MG / EVO, otvory na osazení plošných spojů, tamper, příprava na přístrojový zámek, bez napájecího trafa, prostor pro
akumulátor max. všechny TP12 -18 rozměry 320x300x90mm, náhrada za AWO 238PU 528,00

MAVS320A Standardní instalační skříňka pro všechny ústředny SP / MG / EVO, otvory na osazení plošných spojů, tamper, příprava na přístrojový zámek, napájecí trafo 45 VA, prostor pro
akumulátor max. TP12-18, rozměry 320 x 300 x 90 mm, náhrada za MAVS320T 910,00

AWO200
Velký univerzální plechový box pro všechny ústředny SP/EVO, Satel Versa 5/10/15 a Integra 32, dvířka s nasouvacími panty, povrchová montáž, zemnící svorky s kabeláží dle
normy, předlisovaný otvor pro zámek nebo lze dvířka zašroubovat, místo pro akumulátor max. 18 Ah (s omezeným prostorem), tamper, rozměry 320 x 395 x 90 mm, včetně trafa 40 VA, 
náhrada za AWO 201SK

875,00

AWO205
Kovová skříňka pro povrchovou montáž se sabotážní ochranou před otevřením, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, místo pro akumulátor 7 Ah, pro moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT- E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-
1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozměry 320 x 305 x 90 mm

1450,00

AWO200PU
Velký univerzální plechový box pro všechny ústředny SP/EVO, Satel Versa 5/10/15 a Integra 32, dvířka-pomocí nasouvacích pantů, povrchová montáž, zemnící svorky s kabeláží
dle normy, předlisovaný otvor pro zámek nebo dvířka lze zašroubovat, místo pro akumulátor max 18Ah (s omezeným prostorem), TAMPER, rozměry 320x395x90mm, bez trafa, náhrada za
AWO201PU

635,00

AWO256
Kovová skříňka pro povrchovou montáž se sabotážní ochranou před otevřením, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, místo pro akumulátor 18 Ah, pro moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-
ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1 ,
MST-1, rozměry 320 x 400 x 90 mm

1760,00

AWO300
Velký univerzální plechový box pro všechny ústředny SP/EVO s větším odběrem, Satel Versa 5/10/15, Integra 32/64/128, dvířka-pomocí nasouvacích pantů, povrchová
montáž, zemnící svorky s kabeláží dle normy, předlisovaný otvor pro zámek nebo dvířka lze zašroubovat, místo pro akumulátor max 18 Ah (s omezeným prostorem), TAMPER, rozměry 322 x
397 x 90 mm, včetně trafa 80VA

1347,00

AWO360 Nadomítkový plechový box pro LCD klávesnice s průhledným průzorem, odnímatelné dvířka, tamper, zámek, rozměry 215x150x45mm 630,00

AWO402 Velký univerzální plechový box pro baterie 1x 44 Ah, 1x 28 Ah, 2x 17 Ah, 2x 7 Ah, dvířka s nasouvacími panty, povrchová montáž, zemnící svorky s kabeláží dle normy, dvířka lze
zašroubovat, TAMPER, rozměry 230 x 200 x 183 mm 910,00

AWO403 Velký univerzální plechový box pro baterie 1x 65 Ah, 1x 44 Ah, 2x 28 Ah, 4x 17 Ah, 4x 7 Ah, dvířka s nasouvacími panty, povrchová montáž, zemnící svorky s kabeláží dle normy,
dvířka lze zašroubovat, TAMPER, rozměry 390 x 200 x 183 mm 1010,00

AWO500 Podomítkový plechový box pro všechny ústředny SP/EVO, Satel Versa 5/10/15 a Integra 32, nastavitelná příruba na stěnu, montážní otvory pro plošné spoje, odnímatelné dvířka, 
zemnící svorky s kabeláží, tamper, zámek, místo pro akumulátor max 18Ah, rozměry 300x305x100mm, včetně trafa 16/18V, 40VA 1599,00

AWO675 Box k uložení klíčů pro evakuační dveře součástí tamper, skleněný průzor, vnitřní rozměr pro klíče 65 x 100 x 30 mm, povrchová montáž, červená barva 765,00

MR008 Zámek pro instalační skříňky k ústřednám PARADOX 86,00
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VD 04-4x0,5/100 Signální kabel pro EZS, izolované měděné dráty 4x0,5 mm, barevné rozlišení, stínění Alu folie + 1 CU drát, bílá PVC izolace, značení délky na plášti, balení 100m 518,00

VEZFI 4x0,5mm Signální kabel pro EZS, izolované měděné dráty 4x0,5 mm, barevné rozlišení, stínění Alu folie + 1 CU drát, bílá PVC izolace, značení délky na plášti, balení 100m 620,00

VD 08-8x0,5/100 Signální kabel pro EZS, izolované měděné dráty 8x0,5 mm, barevné rozlišení, stínění Alu folie + 1 CU drát, bílá PVC izolace, značení délky na plášti, balení 100m 931,00

VEZFI 8x0,5mm Signální kabel pro EZS, izolované měděné dráty 8x0,5 mm, barevné rozlišení, stínění Alu folia + 1 CU drát, bílá PVC izolace, značení délky na plášti, balení 100m 1180,00

DOF49 Autonomní opticko kouřový hlásič, napájení 9V baterií, integrovaná piezoelektrická siréna 94 dB / m, optická signalizace požáru, testovací tlačítko, doporučená výška instalace do 6m /
pokrytí cca 35 m2, výdrž min. 5 let bez údržby, rozměry 110 x 36 mm, CE, CPD, EN14604 420,00

Kidde 29HD-L Kompaktní hlásič požáru a kouře s fotoelektrickou technologií detekcí a kompaktní velikost s možností umístění v bezprostřední blízkosti kuchyně. LED signalizace zařízení, zabudovaná
siréna 85 dB, funkce TEST, napájení - 1x 9 V alkalická baterie (součástí balení), ČSN EN 14604, rozměry ø102 x 37 mm 490,00

Kidde 10SCO
Kombinovaný detektor oxidu uhelnatého (CO) a kouřového detektoru s unikátním hlasovým varováním. Optický senzor pro detekci požáru, elektrochemický pro detekci CO, LED
signalizace zařízení, zabudovaná siréna 85 dB, funkce TEST, indikace nízkého stavu baterie, napájení 1x 9 V alkalická baterie (součástí balení), ČSN-EN 14604 a ČSN-EN 50291, pracovní
teplota od 4 °C do 38 °C, rozměry ø145 x 45 mm

1400,00

DAACO10 Autonomní hlásič CO (oxidu uhelnatého), napájení 9 V baterií, integrovaná piezoelektrická siréna 85 dB/m, info displej, optická signalizace požáru, testovací tlačítko, výdrž min. 5 let bez
údržby, rozměry 138 x 90 x 40 mm, CE, CPD, EN502914 2600,00

ALPHA 4/8/12
Konvenční ústředna EPS, 4x otevřená linka (max 12 linek s rozšířil. kartami), max. 32 hlásičů na linku, 2x slot pro rozšiřující karty, max délka linky 2500 m (2x 2,5 mm2 stíněný
kroucený pár), LED indikace stavů, 1x monitorována výstupní linka akustické poplachové signalizace požáru 24 V/450 mA, 4x programovatelný OC výstup 40 V DC/0,1 A, 1x alarmový NC/NO
výstup, 1x poruchový NC/NO výstup 30 V DC/1 A, 1x programovatelný relé vstup, denní / noční režim , napájení 230 V AC/1 A, potřeba zálohování 2x TP 12-7 akumulátorem, instalace na
omítku, rozměry 370 x 300 x 118 mm, EN54-2, EN54-4, EN12094-1, CE, CPD

7460,00

EX4A4 Rozšiřující karta 4x otevřená linka, max. 2 ks, max. 32 snímačů na linku, instalace do slotu, napájení z ústředny, určené pro ústředny ALPHA 2780,00

REP4R Rozšiřující karta 4x NO/NC výstup relé 30 V DC/1 A, připojuje se k programovatelným OC výstupům, instalace do ústředny, napájení z ústředny, určené pro ústředny ALPHA 1980,00

R12P2 Rozšiřující karta 12x NO/NC výstup relé 30 V DC / 1 A, připojuje se sériovou linkou do ústředny pro kopírování stavů max. 12 linkových vstupů, instalace do ústředny, napájení z
ústředny, určené pro ústředny ALPHA a HEPHAIS 4060,00

ALP24-KIT19 Instalační rám pro podomítkovou instalaci, určené pro ústředny ALPHA a HEPHAIS 128 10970,00

Konvenční systémy

Ústředny 4/8/12 zón konvenční

Příslušenství ke konvenčním ústřednám

Adresovatelný systém SD3

Autonomní systémy

Autonomní hlásiče požáru a plynu
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OC05 Opticko kouřový hlásič, konvenční, citlivost 0,2 dB/m, napájení z linky/32 mA, info LED, 1x výstup paralelní optické signalizace 3,3 V DC, doporučená výška instalace do 12 m/pokrytí cca
80 m2, rozměry 104 x 55 mm, bílý, instalace do patice (není součástí), EN54-7, CE, CPD 570,00

TRC05 Teplotní hlásič, konvenční, termomaximální (A1S/62 °C) nebo termodiferenciální (A1R/62 °C, ∆T °> 9 °C/min), napájení z linky/32 mA, info LED, 1x výstup paralelní optické
signalizace, doporučená výška instalace do 6 m/pokrytí cca 35 m2, rozměry 104 x 55 mm, bílý, instalace do patice (není součástí), EN54-5, CE, CPD 520,00

TSC05-A1S Teplotní hlásič, konvenční, termomaximální (A1S/62 °C), napájení z linky/32 mA, info LED, 1x výstup paralelní optické signalizace, doporučená výška instalace do 6 m/pokrytí cca 35
m2, rozměry 104 x 55 mm, bílý, instalace do patice (není součástí), EN54-5, CE, CPD 520,00

TSC05-BS Teplotní hlásič, konvenční, termomaximální (A1S/75 ° C), napájení z linky/32 mA, info LED, 1x výstup paralelní optické signalizace, doporučená výška instalace do 6 m/pokrytí cca 35
m2, rozměry 104 x 55 mm, bílý, instalace do patice (není součástí), EN54-5, CE, CPD 700,00

S05SE Patice pro hlásiče požáru, konvenční / adresovatelné, (řada xxx05), svorkovnice, bílý plast, rozměry 122 x 22 mm 110,00

PES05 Instalační rámeček do podhledu pro patici hlásičů požáru, (řada xxx05), svorkovnice, bílý plast, rozměry 122 x 46 mm 440,00

SOUND05 + 
S05SE

Patice se zabudovanou sirénou pro hlásiče požáru, konvenční / adresovatelné, (řada xxx05), 98 dB/1 m, napájení z linky/0,15 mA, bílý plast, rozměry 122 x 46 mm, EN54- 3, CE, CPD 1270,00

R05 Reléový modul hlásiče požáru, 1x NO kontakt 30 V DC/2 A, 1x NC kontakt 30 V DC/2 A, napájení z linky/12 mA, instalace do patice S05SE 440,00

CS05 Ochranná krytka patice S05SE 170,00

BRI/EM + S05SE Instalační krabice s paticí S05SE, určené do vlhkého prostředí, kabelové průchodky, IP 47, bílý plast, rozměry 122 x 46 mm 420,00

BRI + S05SE Instalační krabice vodotěsná s paticí S05SE, určené do vlhkého prostředí, kabelové průchodky, IP 65, bílý plast, rozměry 122 x 46 mm 570,00

GAV Ochranná mřížka pro hlásiče požáru (řada xxx05, xxx12), ocel, rozměry 125 x 80 mm 1480,00

BTG05-P5901 Nasávací komora pro opticko kouřový hlásič (řada xxx05) do ventilačního potrubí, (patice a snímač nejsou součástí), doporučená rychlost pohybu vzduchu 1 m/s až 10 m/s,
rozměry 220 x 168 x 107 mm, IP 55 4130,00

IRY2 + S95 Infračervený detektor plamene, konvenční, viditelný úhel 90°, dosah 25 m, 2x IR senzor/vyhodnocení změny dvou vlnových délek, napájení z linky/32 mA, info LED, 1x programovatelný
OC výstup 24 V DC/24 mA, rozměry 104 x 41 mm, instalační patice součástí b>, vnitřní použití, EN54-10 trieda1 a 2, CE, CPD 16510,00

IRY2-IP65 Infračervený detektor plamene, konvenční, viditelný úhel 90°, dosah 25 m, 2x IR senzor/vyhodnocení změny dvou vlnových délek, napájení z linky/32 mA, info LED, 1x programovatelný
OC výstup 24 V DC/24 mA, rozměry 104 x 41 mm, instalační patice součástí, exteriérové použití, součástí plastový box, IP 65, EN54-10 trieda1 a 2, CE, CPD 23350,00

Detektory plamene konvenční

Hlásiče požáru konvenční

Příslušenství ke konvenčním hlásičům
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DMCL05 Tlačítkový hlásič, konvenční, manuální signalizace požáru, resetovatelný klíčkem, bez sklíčka, testovací klíček, napájení z linky/30 mA, červený, instalace na omítku, rozměry 98 x 98 x 49
mm, bez výstupního relé, EN54-11, CE, CPD 440,00

DMCL05-J Tlačítkový hlásič, konvenční, manuální signalizace požáru, resetovatelný klíčkem, bez sklíčka, testovací klíček, napájení z linky/30 mA, žlutý, instalace na omítku, rozměry 98 x 98 x 49mm,
bez výstupního relé, EN54 -11, CE, CPD 520,00

DMCL05-B Tlačítkový hlásič, konvenční, manuální signalizace požáru, resetovatelný klíčkem, bez sklíčka, testovací klíček, napájení z linky/30 mA, modrý, instalace na omítku, rozměry 98 x 98 x 49
mm, bez výstupního relé, EN54-11, CE, CPD 520,00

DMC05-E Tlačítkový hlásič, konvenční, venkovní použití, vodotěsný, manuální signalizace požáru, resetovatelný klíčkem, bez sklíčka, testovací klíček, napájení z linky/30 mA, červený, instalace
na omítku, odolnost IK08, rozměry 120 x 120 x 87 mm,, EN54-11, CE, CPD 5100,00

PEDM Plastový rámeček pro instalaci tlačítkových hlásičů DM pod omítku 100,00

VPDM Průsvitný ochranný výklopný kryt tlačítkových hlásičů DM 100,00

KCTDM Resetovací klíček pro DMA, sada 10 ks 200,00

HEPHAIS 128
Adresovatelná interaktivní ústředna EPS, 128 adres, 2x kruhová uzavřená smyčka (max. 128 adres na smyčku) nebo 4x otevřená linka (4x 32 hlásičů), max délka smyčky 
2000 m (2x 1 mm2 stíněný kroucený pár), 4 řádkový LCD displej, LED indikace stavů, 99 zón, 1000 paměť událostí, 1x monitorována výstupní linka akustické poplachové signalizace požáru 24
V / 1A, 5x programovatelné výstupní relé, 1x RS232 výstup pro tiskárnu nebo dálkový ovládací panel, 2x programovatelný vstup, denní / noční režim, ovládání ústředny přes displej nebo
pomocí softwaru TELEHEPHAIS 128, napájení 230 V AC / 1,2 A, třeba zálohování 2x TP 12-7 akumulátorem, instalace na omítku, rozměry 370 x 300 x 120 mm, EN54- 2, EN54-4, CE, CPD

25900,00

MINIBT05
Programátor adresovatelných hlásičů a prvků SD3, test funkčnosti adresovatelných snímačů řady xxx05, test funkčnosti detekční linky/smyčky, funkce automatického
inkrementačního/manuálního adresování snímačů, napájení 230 V AC / akumulátorem 12 V DC / 2 Ah, výdrž cca 6 hodin, rozměry 240 x 223 x 90 mm; nutné pro prvotní nastavení
systému

13100,00

R7P2 Rozšiřující karta 7x NO/NC výstup relé 30 V DC/1 A, připojuje se sériovou linkou do ústředny pro kopírování stavů max. 12 linkových vstupů, instalace do ústředny, napájení z ústředny,
určené pro ústředny ALPHA a HEPHAIS 3670,00

R12P2 Rozšiřující karta 12x NO/NC výstup relé 30 V DC / 1 A, připojuje se sériovou linkou do ústředny pro kopírování stavů max. 12 linkových vstupů, instalace do ústředny, napájení z
ústředny, určené pro ústředny ALPHA a HEPHAIS 4060,00

ALP24-KIT19 Instalační rám pro podomítkovou instalaci, určené pro ústředny ALPHA a HEPHAIS 128 10970,00

HEPHAIS 1600 NE 
COMFORT

Adresovatelná interaktivní ústředna EPS, 400 adres, 2x uzavřená kruhová smyčka (max. 200 adres na smyčce) nebo 4x otevřená linka (4x 32 hlásičů), malý box, bez
možnosti rozšíření, max. délka smyčky 2000 m (2x 1 mm stíněný kroucený pár), 4,3" barevný TFT grafický displej s klávesnicí, LED indikace stavů, 1000 zón, 2700 paměť událostí, 2x 
monitorována výstupní linka akustické poplachové signalizace požáru 30 V / 1 A / max. 1000 m, 3x programovatelné výstupní relé 50 V DC / 300 mA, 4x programovatelný linkový
vstup, 1x USB pro přenos dat, 1x RS-232 pro tiskárnu, 1x RS-485 pro síťování max. 16 propojených ústředen, 1x slot pro kartu MGNET a alternativní síťování ústředen přes TCP/IP, 1x RS422
JBUS/MODBUS pro připojení OPC monitorovacího softwaru, 1x RJ-45 pro TCP/IP připojení PC virtuálních dálkových ovládacích panelů, 1x RS-485 pro připojení dálkových ovládacích
panelů ALPHA RE (max. 16 ks), denní/noční režim, ovládání ústředny přes displej nebo pomocí softwaru TELEHEPHAIS 1600, napájení 230 V AC / 5 A, potřebné zálohování min. 2x TP 12-12
akumulátorem, instalace na omítku, rozměry 600 x 325 x 175 mm, EN54-2, EN54-4, EN54-13, CE, CPD

45240,00

Příslušenství k adresovatelným ústrednám do 128 adres

Adresovatelné ústředny do 400 adres

Tlačítkové hlásiče požáru konvenční

Příslušenství ke konvenčním tlačítkovým hlásičům

Adresovatelné systémy

Adresovatelné ústředny do 128 adres
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MINIBT05
Programátor adresovatelných hlásičů a prvků SD3, test funkčnosti adresovatelných snímačů řady xxx05, test funkčnosti detekční linky/smyčky, funkce automatického
inkrementačního/manuálního adresování snímačů, napájení 230 V AC / akumulátorem 12 V DC / 2 Ah, výdrž cca 6 hodin, rozměry 240 x 223 x 90 mm; nutné pro prvotní nastavení
systému

13100,00

R7P2 Rozšiřující karta 7x NO/NC výstup relé 30 V DC/1 A, připojuje se sériovou linkou do ústředny pro kopírování stavů max. 12 linkových vstupů, instalace do ústředny, napájení z ústředny,
určené pro ústředny ALPHA a HEPHAIS 3670,00

R12P2 Rozšiřující karta 12x NO/NC výstup relé 30 V DC / 1 A, připojuje se sériovou linkou do ústředny pro kopírování stavů max. 12 linkových vstupů, instalace do ústředny, napájení z
ústředny, určené pro ústředny ALPHA a HEPHAIS 4060,00

C20R Rozšiřující karta 20x NO/NC výstup relé 30 V DC/1 A, připojuje se sériovou linkou do ústředny pro kopírování stavů max. 12 linkových vstupů, instalace do ústředny, napájení z ústředny,
určené pro ústředny HEPHAIS 9260,00

X4EVAC Rozšiřující karta 4x monitorována výstupní linka, přenáší signál z monitorovaného výstupu do 4 nezávislých linek akustické poplachové signalizace požáru, 1x vstup pro monitorovanou
linku z ústředny, 1x AUX NO vstup (nemonitorovaného), 4x 1 W výstup monitorované linky, instalace do ústředny, napájení 24 V DC/100 mA, určené pro ústředny HEPHAIS 8630,00

LOCK 1600-3 Ochrana softwarového přístupu k EPS ústředně HEPHAIS 1600, dovoluje softwarové připojení k ústředně pouze po ověření elektronického podpisu umístěného na USB HW klíči 78000,00

TIME BOMB 
RENEW

Licence pro obnovení funkčnosti ochrany softwarového přístupu k EPS ústředně HEPHAIS 1600, platnost 12 měsíců 7800,00

HEPHAIS 1600-
400 COMFORT/S

Adresovatelná interaktivní ústředna EPS, modulární, malý box, 2x uzavřená kruhová smyčka (max. 200 adres na smyčce) nebo 4x otevřená linka (4x 32 hlásičů),
rozšiřitelná o 4x MG2B smyčkovou kartu na celkem 10 smyček, max. 1600 připojených hlásičů, max. délka smyčky 2000 m (2x 1 mm stíněný kroucený pár), 4,3 "barevný TFT
grafický displej s klávesnicí, LED indikace stavů, 1000 zón, 2700 paměť událostí, 2x monitorovaná výstupní linka akustické poplachové signalizace požáru 30 V/1 A/max. 1000 m,
3x programovatelné výstupní relé 50 V DC / 300 mA, 4x programovatelný linkový vstup, 1x USB pro přenos dat, 1x RS-232 pro tiskárnu, 1x RS-485 pro síťování max. 16 propojených ústředen
přes kartu MGNET, 1x RS-422 JBUS / MODBUS pro připojení OPC monitorovacího softwaru, 1x RJ-45 pro TCP/IP připojení PC virtuálních dálkových ovládacích panelů, 1x RS-485
pro připojení dálkových ovládacích panelů ALPHA RE (max. 16 ks), denní/noční režim, ovládání ústředny přes displej nebo pomocí softwaru TELEHEPHAIS 1600, napájení 230 V AC/5 A,
potřebné zálohování min. 2x TP 12-12 akumulátorem, instalace na omítku, rozměry 600 x 325 x 175 mm , EN54-2, EN54-4, EN54-13, CE, CPD

68120,00

HEPHAIS 1600-
400 COMFORT/L

Adresovatelná interaktivní ústředna EPS, modulární, velký box, 2x uzavřená kruhová smyčka (max. 200 adres na smyčce) nebo 4x otevřená linka (4x 32 hlásičů),
rozšiřitelná o 7x MG2B smyčkovou kartu na celkem 16 smyček, max. 1600 připojených hlásičů, max. délka smyčky 2000 m (2x 1 mm stíněný kroucený pár), 4,3" barevný TFT
grafický displej s klávesnicí, LED indikace stavů, 1000 zón, 2700 paměť událostí, 2x monitorována výstupní linka akustické poplachové signalizace požáru 30 V/1 A / max. 1000 m, 
3x programovatelné výstupní relé 50 V DC/300 mA, 4x programovatelný linkový vstup, 1x USB pro přenos dat, 1x RS232 pro tiskárnu, 1x RS485 pro síťování max. 16 propojených ústředen
přes kartu MGNET, 1x RS422 JBUS / MODBUS pro připojení OPC monitorovacího softwaru, 1x RJ45 pro TCP/IP připojení PC virtuálních dálkových ovládacích panelů, 1x RS485 pro
připojení dálkových ovládacích panelů ALPHA RE (max. 20 ks), denní/noční režim, ovládání ústředny přes displej nebo pomocí softwaru TELEHEPHAIS 1600, napájení 230 V AC/5 A, potřebné
zálohování min. 2x TP 12-18 akumulátorem, instalace na omítku, rozměry 600 x 625 x 175 mm, EN54-2, EN54-4, EN54-13, CE, CPD

69680,00

MINIBT05
Programátor adresovatelných hlásičů a prvků SD3, test funkčnosti adresovatelných snímačů řady xxx05, test funkčnosti detekční linky/smyčky, funkce automatického
inkrementačního/manuálního adresování snímačů, napájení 230 V AC / akumulátorem 12 V DC / 2 Ah, výdrž cca 6 hodin, rozměry 240 x 223 x 90 mm; nutné pro prvotní nastavení
systému

13100,00

MG2B Rozšiřující karta pro 2 kruhové smyčky (max. 200 snímačů na smyčce) nebo 4x otevřené linky (max. 32 snímačů na lince), připojení do HEPHAIS 1600 ústředny EPS, podpora
max. 7 ks, bez IE2M panelu jen 4 ks 7980,00

IE2M Panel pro připojení rozšiřujících karet, (5-7 karta MG2B) 4520,00

MGNET Rozšiřující karta pro spojování ústředen HEPHAIS přes RS485 sběrnici 16850,00

R7P2 Rozšiřující karta 7x NO/NC výstup relé 30 V DC/1 A, připojuje se sériovou linkou do ústředny pro kopírování stavů max. 12 linkových vstupů, instalace do ústředny, napájení z ústředny,
určené pro ústředny ALPHA a HEPHAIS 3670,00

Příslušenství k adresovatelným ústřednám do 400 adres

Adresovatelné ústředny do 1600 adres

Příslušenství k adresovatelným ústřednám do 1600 adres
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R12P2 Rozšiřující karta 12x NO/NC výstup relé 30 V DC / 1 A, připojuje se sériovou linkou do ústředny pro kopírování stavů max. 12 linkových vstupů, instalace do ústředny, napájení z
ústředny, určené pro ústředny ALPHA a HEPHAIS 4060,00

C20R Rozšiřující karta 20x NO/NC výstup relé 30 V DC/1 A, připojuje se sériovou linkou do ústředny pro kopírování stavů max. 12 linkových vstupů, instalace do ústředny, napájení z ústředny,
určené pro ústředny HEPHAIS 9260,00

X4EVAC Rozšiřující karta 4x monitorována výstupní linka, přenáší signál z monitorovaného výstupu do 4 nezávislých linek akustické poplachové signalizace požáru, 1x vstup pro monitorovanou
linku z ústředny, 1x AUX NO vstup (nemonitorovaného), 4x 1 W výstup monitorované linky, instalace do ústředny, napájení 24 V DC/100 mA, určené pro ústředny HEPHAIS 8630,00

IMP Tiskárna událostí, interní, pro zabudování do HEPHAIS 1600 ústředen, termo sublimační, 80 znaků, 128 kB buffer, RS232 připojení, napájení z ústředny 28180,00

IMP/E Tiskárna událostí, externí, pro použití s HEPHAIS ústřednami, termo sublimační, 80 znaků, 128 kB buffer, RS232 připojení, napájení 230 V rozměry 165 x 135 x 50 mm 16430,00

KCT10 Papír do tiskárny IMP, IMP/E, balení 10 ks 2310,00

COMFORT 1600
Ovládací panel ústředen HEPHAIS, 4,3" barevný TFT grafický displej s klávesnicí, LED indikace stavů, indikace stavu 1000 zón, 2700 paměť událostí, možnost montáže do CO3U konzole,
komunikace s ústřednou přes kartu MIHMNG-EXT (RS485) na straně ústředny, max. 2 ks v systému do vzdálenosti 1000m, napájení z ústředny, instalace do 19" racku nebo do CO3U konzoly
na omítku, rozměry 600 x 325 x 175 mm

24650,00

MIHMNG-EXT Komunikační karta pro ovládací panel ústředen HEPHAIS 1600 přes RS485 4290,00

CO3U Plastová konzole/box pro ovládací panel COMFORT 1600 4130,00

ALPHA RE
Indikační LCD/akustický opakovač stavu ústředen Hephais, LCD displej 4x 40 znaků, indikace napájení ústředny, alarmu / prealarmu / selhání / vypnutí ústředny, testovací tlačítko,
režim indikace systémových stavů / stavů vybrané zóny, paměť zobrazení posledních 10 událostí, RS485 připojení pro opakování stavových signálů na dalších panelech (celkem max. 16 ks),
max. délka sběrnice 700 m, napájení 24 V DC/130 mA, instalace na omítku, rozměry 370 x 170 x 55 mm, interiérové použití

16870,00

LOCK 1600-3 Ochrana softwarového přístupu k EPS ústředně HEPHAIS 1600, dovoluje softwarové připojení k ústředně pouze po ověření elektronického podpisu umístěného na USB HW klíči 78000,00

TIME BOMB 
RENEW

Licence pro obnovení funkčnosti ochrany softwarového přístupu k EPS ústředně HEPHAIS 1600, platnost 12 měsíců 7800,00

OA05
Opticko kouřový hlásič, adresovatelný, interaktivní, mikroprocesor, programovatelných 8 stupňů citlivosti (0,1 dB/m–0,35 dB/m), Automat.korekce zaprášení, napájení z linky/240 µA s
izolátorem (není součástí), info LED, 1x výstup paralelní optické signalizace 24 V DC/5 mA, doporučená výška instalace do 12 m/pokrytí cca 80 m2, rozměry 104 x 55 mm, bílý, instalace do
patice (není součástí), EN54-7, CE, CPD

1200,00

TA05
Teplotní hlásič, adresovatelný, interaktivní, mikroprocesor, termomaximální (A1S/62 °C, A2S/68 °C, BS/75 °C) AND / OR termodiferenciální (A1R/62 °C, A2R/68 °C,
BR/75 °C, ∆ T ° > 3 °C/min), napájení z linky/240 µA s izolátorem (není součástí), info LED, 1x výstup paralelní optické signalizace 24 V DC/5 mA, doporučená výška instalace do 6
m/pokrytí cca 35 m2, rozměry 104 x 55 mm, bílý, instalace do patice (není součástí), EN54-5, CE, CPD

1140,00

MA05
Kombinovaný opticko kouřový a teplotní hlásič, adresovatelný, interaktivní, mikroprocesor, teplotní senzor 68 °C, pro opticko kouřovou část programovatelných 8 stupňů citlivosti
(0,1 dB/m–0,35 dB/m), napájení z linky/240 µA s izolátorem (není součástí), info LED, 1x výstup paralelní optické signalizace 24 V DC/5 mA, doporučená výška instalace do 12 m/pokrytí cca
80 m2, rozměry 104 x 55 mm, bílý, instalace do patice (není součástí), EN54-7, CE, CPD

1400,00

OA12
Opticko kouřový hlásič, adresovatelný, interaktivní, mikroprocesor, programovatelných 8 stupňů citlivosti (0,1 dB/m–0,35 dB/m), autokorekce zaprášení, napájení z linky/240 µA,
integrovaný zkratový izolátor, info LED, 1x výstup paralelní optické signalizace 24 V DC/5 mA, doporučená výška instalace do 12 m/pokrytí cca 80 m2, rozměry 104 x 55 mm, bílý,
instalace do patice (není součástí), možnost připojit reléový modul 30 V/2 A, EN54-7, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

1330,00

Ovládací panely pro adresovatelné ústředny

Adresovatelné hlásiče požáru
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TA12
Teplotní hlásič, adresovatelný, interaktivní, mikroprocesor, termomaximální (A1S/62 °C, A2S/68 °C, BS/75 °C) AND / OR termodiferenciální (A1R/62 °C, A2R/68 °C,
BR/75 °C, ∆T ° > 3 °C/min), napájení z linky/240 µA, integrovaný zkratový izolátor, info LED, 1x výstup paralelní optické signalizace 24 V DC/5 mA, doporučená výška instalace do 6
m/pokrytí cca 35 m2, rozměry 104 x 55 mm, bílý, instalace do patice (není součástí), možnost připojit reléový modul 30 V/2 A, EN54-5, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

1270,00

MA12
Kombinovaný opticko kouřový a teplotní hlásič, adresovatelný, interaktivní, mikroprocesor, teplotní senzor 68 °C, pro opticko kouřovou část programovatelných 8 stupňů citlivosti
(0,1 dB/m–0,35 dB/m), napájení z linky/240 µA, integrovaný zkratový izolátor, info LED, 1x výstup paralelní optické signalizace 24 V DC/5 mA, doporučená výška instalace do 12
m/pokrytí cca 80 m2, rozměry 104 x 55 mm, bílý, instalace do patice (není součástí), možnost připojit reléový modul 30 V/2 A, EN54-5, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

1530,00

S05SE Patice pro hlásiče požáru, konvenční / adresovatelné, (řada xxx05), svorkovnice, bílý plast, rozměry 122 x 22 mm 110,00

PES05 Instalační rámeček do podhledu pro patici hlásičů požáru, (řada xxx05), svorkovnice, bílý plast, rozměry 122 x 46 mm 440,00

SOUND05 + 
S05SE

Patice se zabudovanou sirénou pro hlásiče požáru, konvenční / adresovatelné, (řada xxx05), 98 dB/1 m, napájení z linky/0,15 mA, bílý plast, rozměry 122 x 46 mm, EN54- 3, CE, CPD 1270,00

ICC05 Zkratový izolátor hlásičů požáru, konvenční / adresovatelné, (řada xxx05), napájení z linky/150 µA, instalace do patice S05SE 440,00

R05 Reléový modul hlásiče požáru, 1x NO kontakt 30 V DC/2 A, 1x NC kontakt 30 V DC/2 A, napájení z linky/12 mA, instalace do patice S05SE 440,00

CS05 Ochranná krytka patice S05SE 170,00

BRI/EM + S05SE Instalační krabice s paticí S05SE, určené do vlhkého prostředí, kabelové průchodky, IP 47, bílý plast, rozměry 122 x 46 mm 420,00

BRI + S05SE Instalační krabice vodotěsná s paticí S05SE, určené do vlhkého prostředí, kabelové průchodky, IP 65, bílý plast, rozměry 122 x 46 mm 570,00

GAV Ochranná mřížka pro hlásiče požáru (řada xxx05, xxx12), ocel, rozměry 125 x 80 mm 1480,00

BTG05-P5901 Nasávací komora pro opticko kouřový hlásič (řada xxx05) do ventilačního potrubí, (patice a snímač nejsou součástí), doporučená rychlost pohybu vzduchu 1 m/s až 10 m/s,
rozměry 220 x 168 x 107 mm, IP 55 4130,00

IR95 + S95 Infračervený detektor plamene, adresovatelný, viditelný úhel 90°, dosah 25 m, 2x IR senzor / vyhodnocení změny dvou vlnových délek, mikroprocesor, napájení z linky / 8 mA, info
LED, 1x programovatelný OC výstup 24 V DC / 24 mA, rozměry 104 x 41 mm, instalační patice součástí, EN54-10, CE, CPD 18540,00

DMA05 Tlačítkový hlásič, adresovatelný, manuální signalizace požáru, resetovatelný klíčkem, bez sklíčka, testovací klíček, napájení z linky / 110 µA, integrovaný zkratový izolátor, červený,
instalace na omítku, rozměry 98 x 98 x 49 mm, bez výstupního relé, EN54-11, EN54-17, EN54-18, CE, CPD 1430,00

DMA05R Tlačítkový hlásič, adresovatelný, manuální signalizace požáru, resetovatelný klíčkem, bez sklíčka, testovací klíček, napájení z linky / 110 µA, integrovaný zkratový izolátor, červený,
instalace na omítku, rozměry 98 x 98 x 49 mm, integrované výstupní relé 30 V / 1 A, EN54-11, EN54-17, EN54-18, CE, CPD 1690,00

DMA05 E Tlačítkový hlásič, venkovní použití, vodotěsný, adresovatelný, manuální signalizace požáru, resetovatelný klíčkem, bez sklíčka, testovací klíček, napájení z linky / 150 µA, bez
výstupního relé, integrovaný zkratový izolátor, červený, instalace na omítku, odolnost IK 08, rozměry 120 x 120 x 87 mm, EN54-11, EN54-17, CE, CPD 5540,00

Příslušenství k adresovatelným hlásičům

Adresovatelné detektory plamene

Adresovatelné tlačítkové hlásiče požáru
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PEDM Plastový rámeček pro instalaci tlačítkových hlásičů DM pod omítku 100,00

VPDM Průsvitný ochranný výklopný kryt tlačítkových hlásičů DM 100,00

KCTDM Resetovací klíček pro DMA, sada 10 ks 200,00

AVSA05/R Siréna piezoelektrická, adresovatelná, 95 dB/m, volitelných 6 tónů, regulace hlasitosti, napájení z linky / 11 mA, integrovaný zkratový izolátor, červená (na objednávku bílá),
instalace na omítku, vnitřní použití, rozměry 109 x 84 mm, EN54-3, EN54-17, CE, CPD 1870,00

SOUND05 + 
S05SE

Patice se zabudovanou sirénou pro hlásiče požáru, konvenční / adresovatelné, (řada xxx05), 98 dB/1 m, napájení z linky/0,15 mA, bílý plast, rozměry 122 x 46 mm, EN54- 3, CE, CPD 1270,00

MBA95
Vstupně výstupní modul, adresovatelný, připojení konvenční linky (s max. 32 snímači) do adresovatelné smyčky ústředen HEPHAIS, 1x vstup konvenční linky nebo
snímače, 1x adresovatelný výstup, napájení 24 V DC / 400 mA, integrovaný zkratový izolátor, instalační krabice součástí, rozměry 180 x 140 x 80 mm, IP 55, EN54-13, EN54-17,
EN54-18, CE, CPD

7120,00

ETC05-B
Vstupně výstupní modul, adresovatelný, připojení reléových výstupů zařízení přímo na monitorovaný vstup HEPHAIS ústředny, 1x NO/NC monitorovaný vstup (max. 8
přip. zařízení, max. délka EOL linky 1000 m), 1x programovatelný reléový NO/NC výstup 30 V DC / 1 A, aktivován poplachem z ústředny nebo z relé na monitorovaném vstupu, napájení
z linky / 800 µA, integrovaný zkratový izolátor, instalační krabice součástí, rozměry 180 x 140 x 80 mm, IP 55, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

1770,00

ET4C05-B
Vstupně výstupní modul, adresovatelný, připojení reléových výstupů zařízení přímo na monitorovaný vstup HEPHAIS ústředny, 4x NO/NC monitorovaný vstup (max. 8
přip. zařízení, max. délka EOL linky 1000 m), 4x programovatelný reléový NO/NC výstup 30 V DC / 1 A, aktivován poplachem z ústředny nebo z relé na monitorovaném vstupu, napájení
z linky / 800 µA, integrovaný zkratový izolátor, instalační krabice součástí, rozměry 180 x 140 x 80 mm, IP 55, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

4000,00

EDL
Vstupně výstupní modul, adresovatelný, připojení na poplachovou smyčku nebo linku ústředny, 2x monitorovaný linkový vstup pro paralelně nebo sériově zapojené snímače
stavů, 1x napájený monitorovaný výstup ovládání linky akustické signalizace polachu 24 V DC / 0,6 A, napájení z linky nebo redundantní externí 24 V DC / 600 µA, integrovaný 
zkratový izolátor, použití s HEPHAIS 1600 ústřednou, instalační krabice součástí, rozměry 185 x 240 x 90 mm, IP 55, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

2960,00

ED4L
Vstupně výstupní modul, adresovatelný, připojení na poplachovou smyčku nebo linku ústředny, 4x2 monitorovaný linkový vstup pro paralelně nebo sériově zapojené snímače
stavů, 4x napájený monitorovaný výstup ovládání linky akustické signalizace poplachu 24 V DC / 0,6 A, napájení z linky nebo redundantní externí 24 V DC / 600 µA, integrovaný 
zkratový izolátor, použití s HEPHAIS 1600 ústřednou, instalační krabice součástí, rozměry 185 x 240 x 90 mm, IP 55, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

5200,00

DLFB30 I Lineární optický hlásič, adresovatelný, dosah 30 m, detekční šířka cca 15 m, 940 nm, pasivní reflektor, zabudovaný laserový zaměřovač, automatická kalibrace, možnost dálkového
nastavení, napájení z linky / 33 mA, integrovaný zkratový izolátor, instalace na omítku, rozměry 115 x 68 mm, interiérové použití, EN54-12, EN54-17, CE, CPD 11670,00

DLFB30 R
Lineární optický hlásič, reléový, dosah 30 m, detekční šířka cca 15 m, 940 nm, pasivní reflektor, zabudovaný laserový zaměřovač, automatická kalibrace, možnost dálkového
nastavení, 1x NO/NC relé alarmový výstup, napájení z linky / 33 mA, integrovaný zkratový izolátor, instalace na omítku, rozměry 115 x 68 mm, interiérové použití, EN54-12, EN54-
17, CE, CPD

10010,00

DLFBe I Lineární optický hlásič, adresovatelný, dosah 100 m, detekční šířka cca 14 m, 635 nm, pasivní reflektor, zabudovaný laserový zaměřovač, automatická kalibrace, možnost dálkového
nastavení, napájení z linky / 26 mA, integrovaný zkratový izolátor, instalace na omítku, rozměry 155 x 135 x 140 mm, interiérové použití, EN54-12, EN54-17, CE, CPD 17760,00

DLFBe R
Lineární optický hlásič, reléový, dosah 100 m, detekční šířka cca 14 m, 635 nm, pasivní reflektor, zabudovaný laserový zaměřovač, automatická kalibrace, možnost dálkového
nastavení, 1x NO/NC relé alarmový výstup, 1x NO/NC relé poruchový výstup, napájení z linky / 25 mA, integrovaný zkratový izolátor, instalace na omítku, rozměry 155 x 135 x 140
mm, interiérové použití, EN54-12, EN54-17, CE, CPD

15290,00

DETTEL Dálkové ovládání pro lineární optické hlásiče a detektory plynu, (podporované řady DLFBe a GDxxx), připojení sériovým kabelem RS-232 (součástí), podsvícený info displej, ovládací
klávesnice pro kalibraci a nastavení parametrů, adresace, reset , napájení NiMH akumulátorem 13080,00

BEAM-BR Resetovací tlačítko pro lineární optické hlásiče, funkce reset / zapnutí / vypnutí, připojení 5 vodičem k hlásiči, instalace na omítku 4520,00

Příslušenství k adresovatelným tlačítkovým hlásičůme požáru

Adresovatelné sirény

Adresovatelné vstupně výstupní moduly

Lineární hlásiče požáru

Příslušenství k lineárním hlásičům
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BEAM-KIT4CC Sluneční clona pro pasivní reflektor lineárních optických hlásičů, instalace pro 4 reflektory, rozměry 200 x 200 mm 2050,00

BEAM-FMBOX Instalační krabice pod omítku pro lineární optické hlásiče DLFB30 1200,00

OA05-W
Bezdrátový opticko kouřový hlásič, mikroprocesor, programovatelných 8 stupňů citlivosti (0,1–0,35 dB/m), autokorekce zaprášení, napájení 4,5 V (3 ks AA akumulátor součástí),
životnost cca 4 roky, info LED, 868 MHz komunikace (DEFNET protokol), RF dosah do 50 m, doporučená výška instalace do 12 m / pokrytí cca 80 m2, rozměry 114 x 75 mm, bílý,
instalační patice součástí, EN54-7, EN 54-25, CE, CPD

9020,00

DMA05-W Bezdrátový tlačítkový hlásič, manuální signalizace požáru resetovatelný klíčkem, bez sklíčka, testovací klíček, napájení 4,5 V (3 ks AA akumulátor součástí), životnost cca 4 roky, 
info LED, 868 MHz komunikace (DEFNET protokol), RF dosah do 50 m, červený, instalace na omítku, rozměry 98 x 98 x 51 mm, EN54-11, EN54-25, CE, CPD 9020,00

IND05-W Bezdrátový optický indikátor poplachu, napájení 4,5 V (3 ks AA akumulátor součástí), životnost cca 4 roky, pozorovací úhel 180°, 868 MHz komunikace (DEFNET protokol), RF 
dosah do 50 m, rozměry 85 x 64 x 33 mm, interiérové použití, EN54-18, EN 54-25, CE, CPD 8110,00

OI05
Vstupně výstupní modul, adresovatelný, gateway pro připojení bezdrátových zařízení (max. 29 ks) na kruhovou smyčku ústředny HEPHAIS 1600, na smyčce max. 10 ks OI05
modul / nebo max. 16 ks pro celý systém, obousměrná 868 MHz komunikace (DEFNET protokol), RF dosah do 50 m, programování pomocí sw TeleWireless, napájení z linky / 14 mA,
integrovaný zkratový izolátor, instalační krabice součástí, rozměry 192 x 121 x 105 mm, IP 64, EN54-17, EN54-18, EN54-25, CE, CPD

20960,00

TELEWIRELESS Software pro nastavování bezdrátových zařízení 16220,00

DFA05-1C-B
Nasávací jednotka pro detekci kouře, konvenční, připojení 1x potrubního vedení (300 m), provedení pro 1x opticko kouřový detekční modul SSD (není součástí), LED indikace
10 stupňů stavu zakouření / alarmu / poruchy / zanesení, 1x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupní relé alarmu, 1x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupní relé poruchy, nastavitelný ventilátor (životnost
80 000 hod.), použití pro speciální prostředí (skrytá montáž, datová centra apod.) možnost připojení výstupního reléového modulu, možnost připojení paměťových modulů (SD karta),
konfigurace pomocí softwaru, USB připojení, napájení 24 V DC / 310 mA, rozměry 265 x 348 x 146 mm, IP 54, EN54-20, CE, CPD

44280,00

DFA05-2C-B
Nasávací jednotka pro detekci kouře, konvenční, připojení 2x potrubního vedení (2x 300 m), provedení pro 2x opticko kouřový detekční modul SSD (nejsou součástí), LED 
indikace 10 stupňů stavu zakouření / alarmu / poruchy / zanesení, 2x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupní relé alarmů, 1x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupní relé poruchy, nastavitelný ventilátor
(životnost 80 000 hod.), použití pro speciální prostředí (skrytá montáž, datová centra apod.) možnost připojení výstupního reléového modulu, možnost připojení paměťových modulů (SD
karta), konfigurace pomocí softwaru, USB připojení, napájení 24 V DC / 385 mA, rozměry 265 x 348 x 146 mm, IP 54, EN54-20, CE , CPD

52420,00

DFA05-1C
Nasávací jednotka pro detekci kouře, konvenční, připojení 1x potrubního vedení (300 m), provedení pro 1x opticko kouřový detekční modul SSD (není součástí), LED indikace
alarmu / poruchy / zanesení, 1x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupní relé alarmu, 1x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupní relé poruchy, nastavitelný ventilátor (životnost 80 000 hod.), použití pro speciální
prostředí (skrytá montáž, datová centra apod.) možnost připojení výstupního reléového modulu, možnost připojení paměťových modulů (SD karta), konfigurace pomocí softwaru, USB
připojení, napájení 24 V DC / 310 mA, rozměry 265 x 348 x 146 mm, IP 54, EN54-20, CE, CPD

36790,00

DFA05-2C
Nasávací jednotka pro detekci kouře, konvenční, připojení 2x potrubního vedení (2x 300 m), provedení pro 2x opticko kouřový detekční modul SSD (nejsou součástí), LED
indikace alarmu / poruchy / zanesení, 2x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupní relé alarmu, 1x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupní relé poruchy, nastavitelný ventilátor (životnost 80 000 hod.), použití pro
speciální prostředí (skrytá montáž, datová centra apod.) možnost připojení výstupního reléového modulu, možnost připojení paměťových modulů (SD karta), konfigurace pomocí softwaru,
USB připojení, napájení 24 V DC / 310 mA, rozměry 265 x 348 x 146 mm, IP 54, EN54-20, CE, CPD

41390,00

SSD 535-2 Opticko kouřový detekční modul SSD, použití s nasávací jednotkou DFA05, nastavitelná citlivost alarmu 0,01–10 %/m zakouření 11470,00

SSD 535-3 Opticko kouřový detekční modul SSD, použití s nasávací jednotkou DFA05, nastavitelná citlivost alarmu 0,002–10 %/m zakouření 16150,00

RIM35 Výstupní modul relé pro nasávací jednotku DFA05, 5x programovatelné NO/NC relé, 30 V DC / 1 A 6370,00

MCM35 Paměťový modul pro nasávací jednotku DFA05, 1x SD karta (max. 8 GB), záznam 1000 událostí 12250,00

Bezdrátové adresovatelné hlásiče a příslušenství

Nasávací systémy

Nasávací jednotky

Příslušenství k nasávacím jednotkám
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SIM 35 Síťový modul pro sběrnicové propojení nasávacích jednotek DFA05, RS-485, max. 250 adres v systému 5820,00

SMM535 Modul připojení RS-485 sběrnice nasávacích jednotek DFA05 k počítači, centrální nastavení systému, načítání protokolu událostí, kontrola provozních dat, LED indikace stavů,
napájení 5 V DC z USB, rozměry 82 x 85 x 55 mm 14220,00

DFA05 CONFIG Software pro centrální nastavení systému přes PC, načtení protokolu událostí, kontrola provozních dat apod. 5200,00

SAMPLING PIPE 
CONFIG

Software pro návrh nasávacího potrubí systému DFA05 18720,00

TU25RF Nasávací potrubí, 3 m x ø 25 mm, požáru odolné (Qmin = 30), červené 260,00

EN25RF Přímá spojka pro nasávací potrubí, ø 25 mm, požáru odolné (Qmin = 30) 50,00

TE25RF Odbočovací spojka T pro nasávací potrubí, ø 25 mm, požáru odolné (Qmin = 30) 90,00

T 25/8 Odbočovací spojka pro vzorkovací bod nasávacího potrubí, z ø 25 mm na ø 8 mm, pro kapilární trubici nebo vzorkovací bod, požáru odolné (Qmin = 10) 90,00

TT25RF Spojka 90° pro nasávací potrubí, ø 25 mm, požáru odolné (Qmin = 5) 40,00

C90RF Spojka 90° pro nasávací potrubí, ø 25 mm, požáru odolné (Qmin = 5) 190,00

CF70 Spojka ohebná 12 cm pro nasávací potrubí, ø 25 mm, požáru odolné (Qmin = 5) 650,00

C45RF Spojka 45° pro nasávací potrubí, ø 25 mm, požáru odolné (Qmin = 5) 90,00

TF.10 Spojka ohebná 1 m pro nasávací potrubí, ø 25 mm, požáru odolné (Qmin = 5) 1170,00

TC.8 Nasávací kapilára (8 mm), balení 100 m 2940,00

ABR Montážní příchytka pro nasávací potrubí ø 25 mm, požáru odolné (Qmin = 50) 30,00

UTRF Montážní spojka rozebíratelná pro nasávací potrubí ø 25 mm, požáru odolné (Qmin = 10) 290,00

Nasávací potrubí
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PMTU Vzorkovací bod 8 mm pro nasávací potrubí, ø 25 mm, požáru odolné (Qmin = 10) 190,00

PMC Kuželová hlavice pro vzorkovací bod, požáru odolné (Qmin = 10) 420,00

PMPT Plochá hlavice pro vzorkovací bod, požáru odolné (Qmin = 10) 420,00

PMC/8 Vzorkovací bod pro nasávací kapiláru, požáru odolné (Qmin = 10) 140,00

PMC/10 Sada vzorkovacích bodů, různé průměry otvoru, požáru odolné (Qmin = 10) 440,00

PRPM Prodloužení pro vzorkovací bod, požáru odolné (Qmin = 10) 170,00

TL Uzávěr pro vzorkovací bod, vodotěsný, požáru odolné (Qmin = 10) 170,00

FBS 25PC Instalační box pro vložkový filtr nečistot, malý, přechody pro nasávací potrubí ø 25 mm, rozměry 80 x 82 x 85 mm, vložkový filtr součástí 5280,00

Filter mat-S Vložkový filtr nečistot pro FBS 25PC, rozměry 80 x 80 x 20 mm, balení 5 ks 910,00

FBL 25PC Instalační box pro vložkový filtr nečistot, velký, přechody pro nasávací potrubí ø 25 mm, rozměry 120 x 122 x 85, vložkový filtr součástí 6340,00

Filter mat-L Vložkový filtr nečistot pro FBL 25PC, rozměry 117 x 80 x 80 mm, balení 5 ks 910,00

DTP 25 PC Komorový filtr nečistot, instalace před vložkový filtr, přechody pro nasávací potrubí ø 25 mm, rozměry 160 x 250 x 90 mm 6580,00

DRB 25 PVC Cyklónový filtr nečistot, určený pro prašné prostředí, instalace před vložkový filtr, přechody pro nasávací potrubí ø 25 mm, rozměry 192 x 420 x 120 mm 16120,00

WRB 25 PVC Kondenzační filtr vlhkosti, určený pro prostředí s vysokou vlhkostí, instalace před komorový/vložkový filtr, přechody pro nasávací potrubí ø 25 mm, rozměry 335 x 250 x 90 mm 13130,00

WRB 25 ABS Kondenzační filtr vlhkosti, ABS, antivandal, určený pro prostředí s vysokou vlhkostí, instalace před komorový/vložkový filtr, přechody pro nasávací potrubí ø 25 mm, rozměry 335 x 250 x
90 mm 27350,00

MV 25 ABS Ventil pro servisní uzavření aspiračního potrubí, manuální, kulový, PVC, přechody pro nasávací potrubí ø 25 mm 10970,00

Příslušenství k nasávacímu potrubí
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VTEX
Teplotní hlásič, do výbušného EX prostředí, konvenční, termomaximální (59 °C / 70 °C / 85 °C) OR termodiferenciální (59 °C, ∆T° > 9 °C/min), info LED, doporučená výška instalace
do 7 m / pokrytí cca 30 m2, třída II 1G Eex ia IIC T6, připojení do ústředny HEPHAIS přes modul MBA95Ex a bariéru SBEX BZ1/BZ2 (max. 10 ks hlásičů), napájení 24 V DC / 26 mA, rozměry
104 x 46 mm, vnitřní použití, IP 32, EN54-7, CE, CPD, ATEX certifikát

3650,00

DMC05EX
Tlačítkový hlásič, do výbušného EX prostředí, konvenční, manuální signalizace požáru, resetovatelný klíčkem, bez sklíčka, testovací klíček, třída II 1 G Eex ia IIC T4, připojení do
ústředny HEPHAIS přes modul MBA95Ex a bariéru SBEX BZ1/BZ2 (max. 10 ks hlásičů), napájení 24 V DC, rozměry 93 x 93 x 62 mm, vnitřní použití, EN60079-0, EN60079-11, CE, CPD, ATEX 
certifikát

5020,00

AVSEx Siréna piezoelektrická do výbušného EX prostředí, konvenční, 100 dB/m, volitelné tóny, regulace hlasitosti, třída II 1 G Eex ia IIC T4, připojení do konvenční ústředny ALPHA 4/8/12
přes bariéru SBEX BZ3, napájení 24 V DC, rozměry 130 x 130 x 132 mm, vnitřní použití, CE, CPD, ATEX certifikát 15160,00

SBEX BZ1 Bezpečnostní bariéra pro připojení prvků do výbušného EX prostředí, konvenční, max. 10 ks hlásičů, třída II (1/2) G [Eex ia/ib] IIC/IIB, připojení do ústředny HEPHAIS přes modul
MBA95Ex, napájení 24 V DC / 110 mA, rozměry 104 x 70 x 12 mm, vnitřní použití, CE, CPD, ATEX certifikát 6290,00

SBEX BZ2 Bezpečnostní bariéra pro připojení prvků do výbušného EX prostředí, konvenční, max. 10 ks detektorů, optický izolátor, třída II (1/2) G [Eex ia/ib] IIC/IIB, připojení do ústředny
HEPHAIS přes modul MBA95Ex, napájení 24 V DC / 110 mA, rozměry 104 x 70 x 12 mm, vnitřní použití, CE, CPD, ATEX certifikát 6290,00

SBEX BZ3 Bezpečnostní bariéra pro připojení sirén do výbušného EX prostředí, konvenční, třída II (1) GD [Eex ia] IIC, přímé připojení do konvenční ústředny, napájení 24 V DC / 110 mA,
rozměry 70 x 80 x 10, vnitřní použití, CE, CPD, ATEX certifikát 7570,00

MBA95Ex
Vstupně výstupní modul, pro výbušné EX prostředí, adresovatelný, připojení konvenční linky (s max. 10 snímači do EX prostředí) do adresovatelné smyčky ústředen
HEPHAIS, 1x vstup konvenční linky nebo snímačů (za oddělovačem SBEX), 1x adresovatelný výstup, napájení 24 V DC / 400 mA, integrovaný zkratový izolátor, instalační
krabice součástí, rozměry 180 x 140 x 80 mm, IP 55 , EN54-13, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

9390,00

EX4A4ex Rozšiřující karta pro ALPHA 4/8/12 ústřednu, pro výbušné EX prostředí, max. 2 ks karet na ústřednu / 4x otevřená linka, max. 10 snímačů do výbušného prostředí na
linku, instalace do slotu, napájení z ústředny 2730,00

GD100C Detektor metanu (CH4), konvenční, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu / alarmu / napájení /
poruchy, připojení ke konvenční ústředně ALPHA, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 4450,00

GD101C Detektor butanu (C4H10), konvenční, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu / alarmu / napájení /
poruchy, připojení ke konvenční ústředně ALPHA, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 4450,00

GD102C Detektor benzínových par, konvenční, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu / alarmu / napájení /
poruchy, připojení ke konvenční ústředně ALPHA, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 4450,00

GD104C Detektor vodíku (H2), konvenční, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu / alarmu / napájení / poruchy,
připojení ke konvenční ústředně ALPHA, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 4450,00

GD105C Detektor LPG / propan-butanu (C3H8 - C4H10), konvenční, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu /
alarmu / napájení / poruchy, připojení ke konvenční ústředně ALPHA, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 4450,00

GD106C Detektor propanu (C3H8), konvenční, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu / alarmu / napájení /
poruchy, připojení ke konvenční ústředně ALPHA, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 4450,00

Příslušenství do výbušného prostředí

Detekce plynu

Konvenční detektory plynu

Detekce požáru do výbušného prostředí

Konvenční hlásiče požáru do výbušného prostředí

Tlačítkové hlásiče požáru do výbušného prostředí

Signalizační zařízení do výbušného prostředí
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GD113C Detektor oxidu uhelnatého (CO), konvenční, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu / alarmu / napájení
/ poruchy, připojení ke konvenční ústředně ALPHA, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 5020,00

GDREL Reléový modul pro detektor GDxxx, 3x NO/NC relé 30 V / 1 A, vložením do detektoru umožňuje externí signalizaci stavů detektoru ALARM, PREALARM, PORUCHA 940,00

GD100A Detektor metanu (CH4), adresovatelný, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu / alarmu / napájení /
poruchy, připojení k adresovatelné ústředně HEPHAIS, integrovaný zkratový izolátor, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 6370,00

GD101A Detektor butanu (CH4H10), adresovatelný, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu / alarmu / napájení /
poruchy, připojení k adresovatelné ústředně HEPHAIS, integrovaný zkratový izolátor, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 6370,00

GD102A Detektor benzínových par, adresovatelný, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu / alarmu / napájení /
poruchy, připojení k adresovatelné ústředně HEPHAIS, integrovaný zkratový izolátor, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 6370,00

GD104A Detektor vodíku (H2), adresovatelný, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu / alarmu / napájení /
poruchy, připojení k adresovatelné ústředně HEPHAIS, integrovaný zkratový izolátor, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 6630,00

GD105A Detektor LPG / propan-butanu (C3H8 - C4H10), adresovatelný, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace
prealarmu / alarmu / napájení / poruchy, připojení k adresovatelné ústředně HEPHAIS, integrovaný zkratový izolátor, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 6370,00

GD106A Detektor propanu (C3H8), adresovatelný, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu / alarmu / napájení /
poruchy, připojení k adresovatelné ústředně HEPHAIS, integrovaný zkratový izolátor, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 6370,00

GD113A Detektor oxidu uhelnatého (CO), adresovatelný, programovatelný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovatelná citlivost prealarmu/alarmu, LED indikace prealarmu / alarmu /
napájení / poruchy, připojení k adresovatelné ústředně HEPHAIS, integrovaný zkratový izolátor, napájení 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozměry 100 x 145 x 60, CE 6630,00

GDREL Reléový modul pro detektor GDxxx, 3x NO/NC relé 30 V / 1 A, vložením do detektoru umožňuje externí signalizaci stavů detektoru ALARM, PREALARM, PORUCHA 940,00

SD2243ME Detektor metanu (CH4), do výbušného EX prostředí, konvenční, měřicí rozsah 0–100 % LEL (DMV), třída ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C, připojení do ústředny HEPHAIS
přes modul MBA95Ex, napájení 24 V DC / 130 mA, rozměry 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 13960,00

SD2243VB Detektor benzínových par, do výbušného EX prostředí, konvenční, měřicí rozsah 0–100 % LEL (DMV), třída ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C, připojení do ústředny
HEPHAIS přes modul MBA95Ex, napájení 24 V DC / 130 mA, rozměry 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 13960,00

SD2243BU Detektor butanu (C4H10), do výbušného EX prostředí, konvenční, měřicí rozsah 0–100 % LEL (DMV), třída ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C, připojení do ústředny
HEPHAIS přes modul MBA95Ex, napájení 24 V DC / 130 mA, rozměry 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 13960,00

SD2243PR Detektor propanu (C3H8), do výbušného EX prostředí, konvenční, měřicí rozsah 0–100 % LEL (DMV), třída ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C, připojení do ústředny
HEPHAIS přes modul MBA95Ex, napájení 24 V DC / 130 mA, rozměry 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 13960,00

SD2243GP Detektor LPG / propan-butanu (C3H8 - C4H10), do výbušného EX prostředí, konvenční, měřicí rozsah 0–100 % LEL (DMV), třída ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C,
připojení do ústředny HEPHAIS přes modul MBA95Ex, napájení 24 V DC / 130 mA, rozměry 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 13960,00

SD2243H2 Detektor vodíku (H2), do výbušného EX prostředí, konvenční, měřicí rozsah 0–100 % LEL (DMV), třída ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C, připojení do ústředny HEPHAIS
přes modul MBA95Ex, napájení 24 V DC / 130 mA, rozměry 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 13960,00

Adresovatelné detektory plynu

Detektory plynu do výbušného prostředí
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SD2244AM Detektor amoniaku (NH3), do výbušného EX prostředí, konvenční, měřicí rozsah 0–100 % LEL (DMV), třída ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C, připojení do ústředny
HEPHAIS přes modul MBA95Ex, napájení 24 V DC / 130 mA, rozměry 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 15370,00

SD2246AM Detektor amoniaku (NH3), do výbušného EX prostředí, konvenční, měřicí rozsah 0–200 ppm, třída ?x 2GD Ex d IIC T6 IP65, připojení do ústředny HEPHAIS přes modul MBA95Ex,
napájení 24 V DC / 130 mA, rozměry 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 30390,00

SD2245O2 Detektor kyslíku (O2), do výbušného EX prostředí, konvenční, měřicí rozsah 0–25 % vol., třída ?x 2GD Ex d IIC T6 IP65, připojení do ústředny HEPHAIS přes modul MBA95Ex,
napájení 24 V DC / 130 mA, rozměry 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 21350,00

SD2247AM Detektor amoniaku (NH3), do výbušného EX prostředí, konvenční, měřící rozsah 0–1000 ppm, třída ?x 2GD Ex d IIC T6 IP65, připojení do ústředny HEPHAIS přes modul MBA95Ex,
napájení 24 V DC / 130 mA, rozměry 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 30390,00

STS3REL Reléový modul pro detektory SDx, 3x NO/NC relé 30 V / 1 A, zabudováním do detektoru umožňuje externí signalizaci stavů detektoru ALARM, PREALARM, PORUCHA 1480,00

MEGAS Testovací náplň, metan (CH4) b>, 40%, 12 litrů 3770,00

COGAS Testovací náplň, oxid uhelnatý (CO), 250 ppm, 12 litrů 3770,00

VPGAS Testovací náplň, benzínové páry, 40%, 12 litrů 3770,00

LPGGAS Testovací náplň LPG / propan-butan (C3H8 - C4H10), 40%, 12 litrů 7150,00

HYGAS Testovací náplň vodík (H2), 48%, 12 litrů 4370,00

DETTEL Dálkové ovládání pro lineární optické hlásiče a detektory plynu, (podporované řady DLFBe a GDxxx), připojení sériovým kabelem RS-232 (součástí), podsvícený info displej, ovládací
klávesnice pro kalibraci a nastavení parametrů, adresace, reset , napájení NiMH akumulátorem 13080,00

P7150V Testovací sada pro detektory plynu (ventil pro připojení náplně/adaptér) 3460,00

STS/CKD Kalibrační klávesnice pro nastavení referenční nulové úrovně detektoru 5430,00

ZMCAP Kalibrační adaptér pro testovací náplň 5200,00

IND05 Optický indikátor poplachu, napájení z linky / 10 mA, připojuje se přímo k hlásiči přes OC výstup, LED indikace, pozorovací úhel 180°, rozměry 85 x 64 x 33 mm, interiérové použití 160,00

IND05E Optický indikátor poplachu, napájení z linky / 10 mA, připojuje se přímo k hlásiči přes OC výstup, LED indikace, pozorovací úhel 180°, rozměry 85 x 64 x 33 mm, krytí IP 43 520,00

Příslušenství k detektorům plynu do výbušného prostředí

Signalizační zařízení
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IAA Optický indikátor poplachu, napájení z linky / 10 mA, LED indikace, pozorovací úhel 180°, rozměry 85 x 64 x 33 mm, interiérové použití, možnost současného připojení více hlásičů 520,00

AVS 2000/R Siréna piezoelektrická, konvenční, 95 dB/m, volitelných 6 tónů, regulace hlasitosti, napájení 15–60 V DC / 25 mA / 24 V, červená (na objednávku bílá), instalace na omítku, vnitřní použití
, rozměry 109 x 84 mm, EN54-3, CE, CPD 830,00

AVSU EFP Siréna piezoelektrická, konvenční, outdoorová IP 54, 110 dB/m, modulovaný tón 440/554 Hz, regulace hlasitosti, napájení 18-60 V DC / 25 mA / 24 V, béžová, instalace na omítku,
rozměry 101 x 101 x 132 mm, EN54-3, CE, CPD 2780,00

DSF2000 Siréna piezoelektrická, konvenční, s červeným LED blikačem, 97 dB/m, volitelné 3 tóny, regulace hlasitosti, napájení 16–58 V DC / 35 mA / 24 V, rozměry 109 x 84 mm, vnitřní použití
IP 21, EN54-23, CE, CPD 1610,00

DFD 2000+base Maják LED, konvenční, s paticí, červený, napájení 16-58 V DC / 24 mA / 24 V, rozměry 109 x 64 mm, vnitřní použití IP 21, EN54-23, CE, CPD 1120,00

POA543-C Opticko akustický světelný panel, konvenční, se sirénou 94 dB/m, 5x LED, napájení 24 V DC / 40 mA, rozměry 286 x 110 x 70 mm, vnitřní použití IP 54, EN54-3, CE , CPD 1640,00

POA543-I Opticko akustický světelný panel, adresovatelný, se sirénou 94 dB/m, 5x LED, integrovaný zkratový izolátor, napájení 24 V DC / 1,5 mA, rozměry 286 x 110 x 70 mm, vnitřní
použití IP 54, EN54-3, EN54-17, CE, CPD 3150,00

4476-24 Požární zvon, konvenční, 93 dB/m, napájení 24 V DC / 25 mA, rozměry ø 150 x 60 mm, vnitřní použití IP 42, CE 1400,00

SD3 MAPSVIEW 
NE

Monitorovací software, 3D mapové prostředí, pro ústřednu HEPHAIS 1600, TCP/IP management systému (max. 400 adres, bez možnosti rozšíření), podpora SMS, emailů,
synchronizace, CSV historie událostí, statistiky, import Autocad výkresů apod. 79040,00

SD3 MAPSVIEW Monitorovací software, 3D mapové prostředí, pro ústředny HEPHAIS 1600, TCP/IP management systému (1600 adres, s možností rozšíření), podpora SMS, emailů,
synchronizace, CSV historie událostí, statistiky, import Autocad výkresů apod. 171310,00

SD3 MAPSVIEW 
PLUS

Licence pro rozšíření počtu (1x) manažovaných ústředen HEPHAIS 1600 softwarem SD MAPSVIEW 15130,00

SD3OPC OPC serverové řešení pro projektové propojení SD3 systémů se SW a HW 3 stran 201550,00

HEPHEA 242 Napájecí zdroj 24 V DC / 2 A, plechový box, toroidní transformátor 230 V AC, indikační stavové LED, 2x jištěný výstup 24 V / max. 1,5 A, 2x NO/NC výstupní relé porucha/selhání
dobíjení, prostor pro záložní akumulátory 2x 12 Ah (nejsou součástí), vnitřní použití IP 30, montáž na stěnu, rozměry 385 x 405 x 160 mm, EN54-4, CE, CPD 9230,00

HEPHEA 244 Napájecí zdroj 24 V DC / 4 A, plechový box, toroidní transformátor 230 V AC, indikační stavové LED, 2x jištěný výstup 24 V / max. 3 A, 2x NO/NC výstupní relé porucha/selhání
dobíjení, prostor pro záložní akumulátory 2x 24 Ah (nejsou součástí), vnitřní použití IP 30, montáž na stěnu, rozměry 385 x 405 x 160 mm, EN54-4, CE, CPD 11210,00

HEPHEA 248B Napájecí zdroj 24 V DC / 8 A, plechový box, toroidní transformátor 230 V AC, indikační stavové LED, 2x jištěný výstup 24 V / max. 6,8 A, 2x NO/NC výstupní relé porucha/selhání
dobíjení, prostor pro záložní akumulátory 2x 24 Ah (nejsou součástí), vnitřní použití IP 30, montáž na stěnu, rozměry 390 x 405 x 165 mm, EN54-4, CE, CPD 22520,00

HEPHEA 2412 Napájecí zdroj 24 V DC / 12 A, plechový box, toroidní transformátor 230 V AC, indikační stavové LED, 2x jištěný výstup 24 V / max. 10 A, 2x NO/NC výstupní relé porucha/selhání
dobíjení, prostor pro záložní akumulátory 2x 24 Ah (nejsou součástí), vnitřní použití IP 30, montáž na stěnu, rozměry 390 x 405 x 165 mm, EN54-4, CE, CPD 35180,00

Monitorovací software

Napájecí zdroje

Boxové provedení napájecích zdrojů
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HEPHEA 242/R Napájecí zdroj 24 V DC / 2 A, plechový box, toroidní transformátor 230 V AC, indikační stavové LED, 2x jištěný výstup 24 V / max. 1,5 A, 2x NO/NC výstupní relé porucha/selhání
dobíjení, prostor pro záložní akumulátory 2x 24 Ah (nejsou součástí), vnitřní použití IP 30, montáž do rozvaděče, rozměry 19" x 3U, EN54-4, CE, CPD 10090,00

HEPHEA 244/R Napájecí zdroj 24 V DC / 4 A, plechový box, toroidní transformátor 230 V AC, indikační stavové LED, 2x jištěný výstup 24 V / max. 3 A, 2x NO/NC výstupní relé porucha/selhání
dobíjení, prostor pro záložní akumulátory 2x 24 Ah (nejsou součástí), vnitřní použití IP 30, montáž do rozvaděče, rozměry 19" x 3U, EN54-4, CE, CPD 11930,00

HEPHEA 248B/R Napájecí zdroj 24 V DC / 8 A, plechový box, toroidní transformátor 230 V AC, indikační stavové LED, 2x jištěný výstup 24 V / max. 6,8 A, 2x NO/NC výstupní relé porucha/selhání
dobíjení, prostor pro záložní akumulátory 2x 24 Ah (nejsou součástí), vnitřní použití IP 30, montáž do rozvaděče, rozměry 19" x 3U, EN54-4, CE, CPD 23760,00

J-Y(st)Y 1x2x0.8 Kabel pro připojení požárních hlásičů a detektorů EPS, samozhášivý, 1 x 2 x 0,8 mm Cu drát, kroucený pár, 1x separační fólie, 1x stínicí AL fólie / CuSn drát, PVC izolace, barva
pláště červená, norma VDE 0815, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 8,00

J-Y(st)Y 2x2x0.8 Kabel pro připojení požárních hlásičů a detektorů EPS, samozhášivý, 2 x 2 x 0,8 mm Cu drát, kroucený pár, 1x separační fólie, 1x stínicí AL fólie / CuSn drát, PVC izolace, barva
pláště červená, norma VDE 0815, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 14,00

J-Y(st)Y 4x2x0.8 Kabel pro připojení požárních hlásičů a detektorů EPS, samozhášivý, 4 x 2 x 0,8 mm Cu drát, kroucený pár, 1x separační fólie, 1x stínicí AL fólie / CuSn drát, PVC izolace, barva
pláště červená, norma VDE 0815, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 25,00

J-Y(st)Y 6x2x0.8 Kabel pro připojení požárních hlásičů a detektorů EPS, samozhášivý, 6 x 2 x 0,8 mm Cu drát, kroucený pár, 1x separační fólie, 1x stínicí AL fólie / CuSn drát, PVC izolace, barva
pláště červená, norma VDE 0815, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 35,00

J-Y(st)Y 8x2x0.8 Kabel pro připojení požárních hlásičů a detektorů EPS, samozhášivý, 8 x 2 x 0,8 mm Cu drát, kroucený pár, 1x separační fólie, 1x stínicí AL fólie / CuSn drát, PVC izolace, barva
pláště červená, norma VDE 0815, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 50,00

J-Y(st)Y 10x2x0.8 Kabel pro připojení požárních hlásičů a detektorů EPS, samozhášivý, 10 x 2 x 0,8 mm Cu drát, kroucený pár, 1x separační fólie, 1x stínicí AL fólie / CuSn drát, PVC izolace, barva
pláště červená, norma VDE 0815, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 60,00

JE-H(St)H 
1x2x0,8 PS60

Kabel pro připojení požárně technických zařízení EPS, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 1 x 2 x 0,8 mm Cu drát, skloslídová páska, izolace z bezhalogenové,
oheň nešířící směsi, obvodová izolace z nehydroskopické fólie, sklotextilní ohni odolná páska, stínící Al-polymerová fólie a plášť z bezhalogenové, oheň nešířící směsi, barva pláště červená,
balení 100 m, cena uvedena za 1 m

27,00

JE-H(St)H 
2x2x0,8 PS60

Kabel pro připojení požárně technických zařízení EPS, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 2 x 2 x 0,8 mm Cu drát, skloslídová páska, izolace z bezhalogenové,
oheň nešířící směsi, obvodová izolace z nehydroskopické fólie, sklotextilní ohni odolná páska, stínící Al-polymerová fólie a plášť z bezhalogenové, oheň nešířící směsi, barva pláště červená,
balení 100 m, cena uvedena za 1 m

43,00

JE-H(St)H 
4x2x0,8 PS60

Kabel pro připojení požárně technických zařízení EPS, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 4 x 2 x 0,8 mm Cu drát, skloslídová páska, izolace z bezhalogenové,
oheň nešířící směsi, obvodová izolace z nehydroskopické fólie, sklotextilní ohni odolná páska, stínící Al-polymerová fólie a plášť z bezhalogenové, oheň nešířící směsi, barva pláště červená,
balení 100 m, cena uvedena za 1 m

85,00

JE-H(St)H 
8x2x0,8 PS60

Kabel pro připojení požárně technických zařízení EPS, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 8 x 2 x 0,8 mm Cu drát, skloslídová páska, izolace z bezhalogenové,
oheň nešířící směsi, obvodová izolace z nehydroskopické fólie, sklotextilní ohni odolná páska, stínící Al-polymerová fólie a plášť z bezhalogenové, oheň nešířící směsi, barva pláště červená,
balení 100 m, cena uvedena za 1 m

200,00

JE-H(St)H 
10x2x0,8 PS60

Kabel pro připojení požárně technických zařízení EPS, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 10 x 2 x 0,8 mm Cu drát, skloslídová páska, izolace z bezhalogenové,
oheň nešířící směsi, obvodová izolace z nehydroskopické fólie, sklotextilní ohni odolná páska, stínící Al-polymerová fólie a plášť z bezhalogenové, oheň nešířící směsi, barva pláště červená,
balení 100 m, cena uvedena za 1 m

275,00

EMERGENCY 
BUTTON GREEN

Nouzové tlačítko, zelené, poplachový výstup NC kontakt, ochranné sklíčko, instalace na omítku, vnitřní použití 670,00

EMERGENCY 
BUTTON RED

Nouzové tlačítko, červené, poplachový výstup NC kontakt, ochranné sklíčko, instalace na omítku, vnitřní použití 670,00

Rackové provedení napájecích zdrojů

Kabeláž pro elektrickou požární signalizaci

Příslušenství EPS

51



cena EU bez DPH 
v CZK

Platný od 5.3.2019

OPPO Obslužné pole požární ochrany, zařízení pro jednotné ovládání systémů EPS různých výrobců, 7x LED optická indikace provozních stavů, 5x tlačítkové ovládání spínaných funkcí, napájení
10-30 V DC, odběr 18 mA / 24 V DC, IP30 , rozměry 255 x 185 x 58 mm, bez FAB zámku, EN 60950, EN 60721-3 5400,00

KTPO Klíčový trezor požární ochrany pro monitorované uložení klíčů od objektu pro zásah, možnost uložení 3 klíčů, vnitřní vyhřívání, magnetický tamper, instalace pod omítku, nerezové
provedení, bez FAB zámku, rozměry 240 x 240 x 132 mm, hmotnost 6,6 kg, min. otvor pro zabudování 290 x 290 x 135 mm 28080,00

Detectasmoke 
DS1

Testovací plyn pro všechny typy detektorů kouře, v souladu s normou ČSN EN 14604 instalovaných dle vyhlášky č. 23/2008Sb., kompatibilní pro použití se všemi tyčovými
testovacími systémy, velikost balení 150 x 66 mm, objem 250 ml, jedno balení stačí na otestování více jak 300 detektorů 460,00

Detectagas 520 Testovací plyn pro detektory CO, pro testování provozu schopnosti všech druhů detektoru oxidu uhelnatého (CO), v souladu s normou ČSN EN 50291 a UL 2034, kompatibilní pro
použití se všemi tyčovými testovacími systémy, velikost balení 150 x 66 mm, objem 250 ml, jedno balení stačí na otestování více jak 300 detektorů 650,00

Detectadusta DD1
Stlačený vzduch pro údržbu hlásičů, odstraňuje problém falešných poplachů způsobený prachem, špínou a pavučinami, nehořlavý, „konzervovaný vzduch“ bez usazenin, který
proudem silného tlaku vzduchu odvane všechny nechtěné částice, aniž by došlo k poškození hlásiče, udržba pomocí Detectadusta DD1 prodlužuje životnost a spolehlivost hlásiče, 
velikost balení 150x66mm, objem 250 ml

650,00

SOLO 809 "STARTER" kit obsahuje SOLO 100 teleskopickou tyč 4,5 m a SOLO 330 testovací nástavec pro kouřové hlásiče 16248,00

SOLO 200 Hlava na teleskopickou tyč pro demontáž hlásiče z patice 7188,00

SOLO A5 SOLO A5 je zkušební plyn pro opticko-kouřové hlásiče. SOLO A5 můžete použit také jako ruční zkušební plynovou nádobku. Testovací plyn pracuje tak, že dodává kouřové částice zkoušenému
detektoru a zastupuje kouř při požáru bezpečným a čistým způsobem. 780,00

DXc1 
714/001/117

Adresovatelná ústředna EPS, 1x kruhová smyčka , max. 198 prvků v systému, (99 ks autom. hlásičů + 99 ks dalších adresných prvků), max. 500 mA odběr smyčky, bez 
možnosti rozšíření, max. délka smyčky 2000 m (2 x 1,5 mm stíněný kroucený pár), 6 řádkový vícejazyčný podsvícený LCD displej, LED indikace všech základních stavů systému, 2x
programovatelná tlačítka, 160 logických požárních zón (LED indikační panel není součástí), 7 denní časovač, 1000 pamětí událostí, 2x EOL monitorovaná výstupní linka akustické poplachové
signalizace 24 V / 1 A, 3x NO/NC programovatelný výstup 24 V DC / 1 A (Program/Fire/Fault), 2x monitorovaný programovatelný vstup, denní/noční režim, napájení 230 V AC / 1,2 A,
potřebné zálohovaní 2x TP 12-7 akumulátorem, instalace na omítku, rozměry 260 x 390 x 147 mm, EN 54-2, EN 54-4

17860,00

DXc2 
714/001/227

Adresovatelná ústředna EPS, 2x kruhová smyčka, max. 396 prvků v systému, (99 ks autom. hlásičů + 99 ks dalších adresných prvků na jedné smyčce), max. 500mA
odběr smyčky, bez možnosti rozšíření, max. délka smyčky 2000 m (2 x 1,5 mm stíněný kroucený pár), 6 řádkový vícejazyčný podsvícený LCD displej, LED indikace všech základních stavů
systému, 2x programovatelné tlačítka, 160 logických požárních zón (LED indikační panel není součástí), 7 denní časovač, 1000 pamětí událostí, 2x EOL monitorovaná výstupní linka akustické
poplachové signalizace 24 V / 1 A, 3x NO/NC programovatelný výstup 24 V DC / 1 A (Program/Fire/Fault), 2x monitorovaný programovatelný vstup, denní/noční režim, napájení 230 V AC / 1,2
A, potřebné zálohovaní 2x TP 12-18 akumulátorem, instalace na omítku, rozměry 260 x 390 x 147 mm, EN 54-2, EN 54-4

22100,00

795-102 LED indikační panel poplachů, 40 zón, instalace do DXc ústředny, provedení plošný spoj 4810,00

795-124 LED indikační panel poplachů, 80 zón, instalace do DXc ústředny, provedení plošný spoj 4910,00

795-132 Rozšiřující I/O karta, rozhraní RS-485 pro připojení OPPO, výstup poruchy 4730,00

795-122 Rozšiřující I/O karta, rozhraní RS-232 pro připojení tiskárny a dalších zařízení 7700,00

Příslušenství k adresovatelným ústřednám

Adresovatelné ústředny
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795-118 Přístupový klíč do ústředny DXc, sada klíčů a el. zámek pro nahrazení přístupu do úrovně 2 heslem nebo programovatelná funkce 3850,00

020-891 Programovací kabel pro DXc ústředny, převodník, 1,5 m USB kabel, CD s ovladačem 4810,00

N79523 Spojovací karta k zajištění komunikace mezi ústřednami DXc. Pro komunikaci je požadována karta v každé ústředně. Čtyřvodičové zapojení s možností propojení až 10 ks karet. 12040,00

POL-200-TS Diagnostický nástroj pro instalaci Morley systémů, 4,3" barevná dotyková obrazovka, napájení 6x AA akumulátory, hmotnost 550 g 29170,00

FAT3000-HW.CZ Požární panel s displejem a mechanickými tlačítky, rozhraní RS485, grafický displej 6 x 20 znaků, společné zobrazení LED (provoz, alarm, porucha, vypnutí), napájení a komunikace
jsou monitorovány na zkrat a přerušení vedení podle EN 54-2, EN 54-13 19340,00

FAT4000-HW.CZ Požární panel s displejem, rozhraní RS-485, grafický displej 6 x 20 znaků, společné zobrazení LED (provoz, alarm, porucha, vypnutí), napájení a komunikace jsou monitorovány na zkrat a
přerušení vedení podle EN 54-2, EN 54-13 19340,00

Kniha EPS Kniha EPS - elektrické požární signalizace 200,00

781814 Vzdálený diodový indikátor, tři poplachové diody, červená vizualizace k hlásičům, odběr 9 mA 290,00

HM/PSE
Opticko kouřový hlásič, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, mikroprocesor pro nastavení citlivosti a potlačení falešných poplachů, 2x statusová LED, napájení ze
smyčky/max. 300 µA, 1x výstup paralelní optické signalizace 24 V DC/10 mA , maximální výška instalace do 11 m, poloměr pokrytí 7,5 m, rozměry 102 x 52 mm, bílý, instalace do patice (není
součástí), EN 54-7, EN 54-17

680,00

HM/PTSE
Kombinovaný opticko kouřový a teplotní hlásič, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, mikroprocesor pro nastavení 6 st. citlivosti a potlačení falešných poplachů,
termostatický/termodiferenciální senzor 58 °C / A1R , 2x statusová LED, napájení ze smyčky/max. 300 µA, 1x výstup paralelní optické signalizace 24 V DC / 10 mA , maximální výška instalace
do 8 m, poloměr pokrytí 5 m, rozměry 102 x 61 mm, bílý, instalace do patice (MI/B501AP/IV - není součástí), EN 54-7, EN 54-5, EN 54-17, EN 54-29

1040,00

HM/RHSE
Teplotní hlásič termodiferenciální, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, mikroprocesor pro potlačení falešných poplachů, termodiferenciální 10°C/min. senzor
A1R/58 °C, umyvatelný filtr, 2x statusová LED, napájení ze smyčky/max. 300 µA, 1x výstup paralelní optické signalizace 24 V DC / 10 mA, maximální výška instalace do 8 m, poloměr pokrytí
5 m, rozměry 102 x 61 mm, bílý, instalace do patice (MI/B501AP/IV - není součástí), EN 54-5, EN 54-17

680,00

HM/FHSE
Teplotní hlásič termomaximální, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, mikroprocesor pro potlačení falešných poplachů, termostatický 58 °C senzor A1S, umyvatelný
filtr, 2x statusová LED, napájení ze smyčky/max. 300 µA, 1x výstup paralelní optické signalizace 24 V DC/10 mA , maximální výška instalace do 8 m, poloměr pokrytí 5 m, rozměry 102 x 61
mm, bílý, instalace do patice (MI/B501AP/IV - není součástí), EN 54-7, EN 54-5, EN 54-17, EN 54-29

680,00

MI-LZR
Laserový opticko kouřový hlásič pro násavací systémy FAAST-LT, extrémně vysoká citlivost a stabilita, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, mikroprocesor pro
nastavení citlivosti a potlačení falešných poplachů, 9 st. citlivosti 0,07 - 6,56 &percnt;/m, 2x statusová LED, napájení ze smyčky/max. 300 µA, 1x výstup paralelní optické signalizace 24 V DC /
10 mA , maximální výška instalace do 11 m, maximální vzdálenost dvou hlásičů je 9 m, rozměry 102 x 42 mm, bílý, instalace do patice (není součástí), EN 54-7

6630,00

MI/B501AP/IV Patice pro hlásiče požáru a AV zařízení, šroubovací svorkovnice do 2,5 mm², bílý plast, prostor pro štítek s popisy, rozměry 102 x 22 mm 100,00

SMK400AP-IV Instalační krabice pro patici hlásiče požáru, nadomítková instalace, kabeláž do 20 mm, rozměry 102 x 22 mm, Uvedená cena je za balení. V balení je 10 kusů. 1850,00

DNRE
Nasávací komora pro HM/PSE opticko kouřový hlásič do ventilačního potrubí (snímač není součástí), detekovaná rychlost pohybu vzduchu 1,5 m/s až 20,3 m/s, možnost doplnění
reléovým modulem, provozní teploty od -20 °C do +70 °C, provozní vlhkosti od 0 do 95 procent (nekondenzující), signalizace odjištění krytu, odběr 12 mA max., rozměry 370 x 127 x 63,6
mm, IP 55

3720,00

Adresovatelné hlásiče

Příslušenství k adresovatelným hlásičům
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DST1 Děrovaná aspirační trubice k nasávací komoře DNRE, délka 0,3 m s otvory a koncovým uzávěrem 180,00

DST1.5 Děrovaná aspirační trubice k nasávací komoře DNRE, délka 0,45 m s otvory a koncovým uzávěrem 210,00

DST3 Děrovaná aspirační trubice k nasávací komoře DNRE, délka 0,92 m s otvory a koncovým uzávěrem 290,00

DST5 Děrovaná aspirační trubice k nasávací komoře DNRE, délka 1,52 m s otvory a koncovým uzávěrem 390,00

DST10 Děrovaná aspirační trubice k nasávací komoře DNRE, délka 3,25 m s otvory a koncovým uzávěrem 680,00

M5A-RP06FF-
K013-41

Tlačítkový požární hlásič, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, manuální signalizace požáru, statusová info LED, resetovatelný klíčkem, bez sklíčka, napájení z linky / 360
µA, integrovaný zkratový izolátor, červený, instalace pod omítku, (nadomítková inst. krabice PS031W není součástí), osahuje transparentní kryt PS200, rozměry 89 x 93 x 59,5 mm, bez
výstupního relé, plast ABS, EN 54-11, EN 54-17

1200,00

W5A-RP06SG-
K013-41

Izolovaný tlačítkový hlásič IP 67, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, adresný tlačítkový hlásič Morley-IAS, využití ve vlhkých prostředích nebo s vysokou prašností,
bezpečný a spolehlivý provoz, dodáván s krabicí pro povrchovou montáž a transparentním krytem 4210,00

PS031W Nástěnná instalační krabice pro tlačítkový hlásič typ: M5A, rozměry 87 x 93 x 32 mm 100,00

PS200 Náhradní průhledný kryt pro adresní tlačítkové hlásiče 100,00

SC070 Náhradní klíče pro tlačítkové hlásiče, 10 ks v balení 260,00

MUS156 Náhradní sada rozbitných skel pro adresní tlačítkové hlásiče dle normy EN 54-11, 10 ks 340,00

WSO-PR-I05
Adresní nástěnná izolovaná siréna, červená, manuálně adresovatelná pomocí otočného přepínače, 32 předinstalovaných tónů, nízký odběr max. 225 µA v klid. stavu, 15-29 V DC,
piezoelektrický měnič, instalace do patice MI/B501AP/IV (není součástí) nebo do hluboké instalační krabice červené - BRR i s paticí (není součástí), případně WRR - hluboké nástěnné instalační
krabice IP 65 červené s paticí (není součástí), EN 54-3, EN 54-17

1510,00

WSS-PR-I05
Adresná nástěnná izolovaná siréna se zábleskovým majákem, červená, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, 32 předinstalovaných tónů, nízký odběr max. 225 µA v
klid. stavu, 15–29 V DC, piezoelektrický měnič, výkonné diodové pole LED, frekvence záblesků 1 kHz, instalace do patice MI/B501AP/IV (není součástí) nebo do hluboké instalační krabice
červená-BRR i s paticí (není součástí), případně WRR-hluboká nástěnná instalační krabice IP 65 červená s paticí (není součástí), EN 54-3, EN 54-17

2890,00

WST-PR-I05
Adresný nástěnný izolovaný zábleskový maják, červená, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, vysoce výkonná soustava LED, nízký odběr max. 225 µA v klid. stavu,
15–29 V DC, frekvence záblesků 1 kHz, instalace do patice MI/B501AP/IV (není součástí) nebo do hluboké instalační krabice červená-BRR i s paticí (není součástí), případně WRR-hluboká
nástěnná instalační krabice IP 65 červená s paticí (není součástí), EN 54-17

1900,00

BRR Hluboká krabice, červená, pro adresní sirény Morley s bílou paticí MI/B501AP/IV 260,00

WRR Hluboká vodotěsná krabice, červená, IP 65, pro adresní sirény Morley s bílou paticí MI/B501AP/IV 420,00

Adresovatelné tlačítkové hlásiče

Adresovatelné sirény a majáky
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MI/DMMI Vstupní jednokanálový modul, možnost instalace na lištu DIN, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, tříbarevná signalizace stavu diodami LED, zásuvné konektory,
vestavěné izolátory proti zkratu, vstup je monitorován na provozní podmínky otevřený obvod a poplach, max. odběr 510 µA při 24 V DC, EN 54-17, EN 54-18 1350,00

MI/DMM2I
Vstupní dvoukanálový modul, je vybaven obvodem pro dva vstupy, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, vyžaduje dvě adresy, možnost instalace na lištu DIN, tříbarevná
signalizace stavu diodami LED, zásuvné konektory, vestavěné izolátory proti zkratu, vstup je monitorován na provozní podmínky otevřený obvod a poplach, max. odběr 600 µA při 24 V DC, EN
54-17, EN 54-18

1480,00

MI/D2ICMO
Vstupně výstupní modul se dvěma vstupy a jedním výstupem, možnost instalace na lištu DIN, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, tříbarevná signalizace stavu
diodami LED, zásuvné konektory, vestavěný izolátor proti zkratu, monitorování stavových relé na externích zařízeních, jeden výstup s přepínacími kontakty typu C ovládanými z řídicího panelu,
max. odběr 660 µA při 24 V DC, EN 54-17, EN 54-18

1690,00

MI/DCMO
Výstupní jednokanálový modul, možnost instalace na lištu DIN, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, tříbarevná signalizace stavu diodami LED, zásuvné konektory,
vestavěný izolátor proti zkratu, při normálním monitorovacím režimu zařízení vypne monitorování zatížení a zapne externí napájecí zdroj pomocí dvojpólového relé, externí napájecí zdroj je
monitorován a pokud napětí klesne pod stanovený práh, otevře chybový stav, v nemonitorovacím režimu zařízení nesleduje zatížení ani napájení a lze je využít k přepínání jedné sady
přepínacích kontaktů typu C – 30 V DC, 2A, max. odběr modulu 510 µA při 24 V DC, EN 54-17, EN 54-18

1820,00

MI/DCZRM
Konvenční modul pro monitorování oblasti, možnost instalace na lištu DIN, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, připojení zóny neadresných hlásičů k analogovému
adresnímu požárnímu systému, monitoruje otevřený obvod a zkrat, zóna je napájena z adresního vedení nebo z externího zdroje 24 V, vzdálené resetování neadresné zóny, kompatibilní s
většinou neadresných hlásičů, externí chybový vstup tříbarevná signalizace stavu diodami LED, zásuvné konektory, rozšířený rozsah napájení již od 18 V DC 60 mA z externího zdroje, max.
odběr modulu 375 µA při 24 V DC, EN 54-17, EN 54-18

2780,00

MI/DISO Izolační modul proti zkratu, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, možnost instalace na lištu DIN, tříbarevná signalizace stavu diodami LED, zásuvné konektory, otevírá se
automaticky při poklesu napětí v komunikačním vedení, max. odběr modulu 200 µA při 24 V DC, EN 54-17 730,00

MI/D240CMO Jednoduchý reléový modul 240 V AC, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, obsahuje jednoduchý dvoupólový výstupní kontakt pro 240 V DC / 5 A nebo 30 V DC / 5 A,
ochranu proti zkratu a nástěnnou instalační krabicí, max. odběr modulu 445 µA při 24 V DC, rozměry 94 x 93 x 23 mm 2000,00

M200SMB Instalační krabice pro jeden modul s poloprůhledným krytem, nástěnná montáž 360,00

SMB6-V0 Instalační krabice pro šest modulů s poloprůhledným krytem, nástěnná montáž 880,00

M200E-DIN Držák pro montáž na lištu DIN, používá se k montáži jednoho adresného modulu řady Morley-IAS na lištu DIN, rozměry 139 x 94 x 23 mm 180,00

MI-LPB2-S2I
Adresný lineární hlásič, lineární optický hlásič na principu odrazu světla, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, rozsah 10 až 100 m (pro rozsah 70 až 100 m vyžaduje 6500-
LRK), 4 pevné úrovně citlivosti, 2 automatické variabilní režimy citlivosti, číselná indikace pro snazší seřízení paprsku, princip přerušení paprsku infračerveného světla, indikace pohotovostního,
poruchového a poplachového stavu diodou LED, max. odběr modulu 20 mA při 24 V DC, EN 54-12, EN 54-17

19060,00

6500-LRK Reflektor s dlouhým dosahem (70–100 m), obsahuje 3 reflektory (200 x 230 mm), s reflektorem s krátkým dosahem, jenž je součástí paprskového hlásiče, lze ze 4 reflektorů sestavit
velkou čtvercovou odraznou plochu a rozšířit tak dosah paprsku na vzdálenost přesahující 70 m až do maximální vzdálenosti 100 m 5330,00

MI-FL2011EI

Jednokanálový nasávací kouřový hlásič FAAST-LT s jedním senzorem pro instalaci do okruhu, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, zaznamenání až 2240
událostí, ultrazvukové měření průtoku vzduchu, software PipeIQ pro návrh a nastavení systému v jediné aplikaci, relé pro signalizaci poplachu a poruchy a volitelně pomocné relé pro
signalizaci dalších stavů, kyvadlový ukazatel pro kontrolu průchodnosti potrubí, elektronika chráněná před proudícím vzduchem a před náhodným poškozením v průběhu instalace nebo údržby,
vyměnitelný opakovaně použitelný filtr bez vlivu na činnost zbytku hlásiče, otvory pro průchodky, přístup k součástem vyžadujícím pravidelnou údržbu – filtrům nebo senzorům, vyžaduje
externí napájecí zdroj 24 V DC, max. odběr modulu 500 mA při 24 V DC (bez sirén), IP 65, EN 54-20, EN 54-17

31490,00

MI-FL2022EI

Dvoukanálový nasávací kouřový hlásič FAAST-LT se dvěma senzory pro instalaci do okruhu, manuálně adresovatelný pomocí otočného přepínače, zaznamenání až 2240 událostí,
ultrazvukové měření průtoku vzduchu, software PipeIQ pro návrh a nastavení systému v jediné aplikaci, relé pro signalizaci poplachu a poruchy a volitelně pomocné relé pro signalizaci dalších
stavů, kyvadlový ukazatel pro kontrolu průchodnosti potrubí, elektronika chráněná před proudícím vzduchem a před náhodným poškozením v průběhu instalace nebo údržby, vyměnitelný
opakovaně použitelný filtr bez vlivu na činnost zbytku hlásiče, otvory pro průchodky, přístup k součástem vyžadujícím pravidelnou údržbu – filtrům nebo senzorům, vyžaduje externí napájecí
zdroj 24 V DC, max. odběr modulu 500 mA při 24 V DC (bez sirén), IP 65, EN 54-20, EN 54-17

45580,00

801544.10 Vzduchový filtr pro nasávací hlásiče, užití v oblastech s velkým množstvím prachu 8140,00

Adresovatelné vstupně výstupní moduly

Adresovatelné lineární hlásiče požáru

Adresovatelné nasávací systémy
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801604 Vyměnitelné náhradní filtrové vložky, jedna jemná, jedna střední a jedna hrubá vložka pro 801544.10 1740,00

761547 Páska pro označení vzorkovacích bodů, označování bodů PVC/ABS potrubí, balení obsahuje 200 štítků 2310,00

CWST-RW-S5 Zábleskový maják EN s bílým světlem, EN 54-23 kategorie C a W, 9–29 V DC, neadresní, synchronní spouštění záblesku, šířka místnosti až 9,0 m při nástěnné montáži, průměr místnosti
až 9,4 m při stropní montáži, odběr majáku 26 mA při 29 V DC 1900,00

CWST-RW-W5 Zábleskový maják EN s bílým světlem, EN 54-23 kategorie C a W, IP 65, 9–29 V DC, neadresní, synchronní spouštění záblesku, šířka místnosti až 9,0 m při nástěnné montáži, průměr
místnosti až 9,4 m při stropní montáži, 26 mA při 29 V DC 2390,00

CWSO-RR-W1 Siréna EN červená, EN 54-3, IP 65, 9–29 V DC, synchronní spouštění zvuku, hlasitost nastavitelná ve 2 úrovních přímo na zařízení, 32 signalizačních tónů - 6 pin. DIP přepínač, max.
hlučnost 107 dB, odběr proudu 31 mA při 29 V DC (tón 8) 750,00

CWSS-RW-S5 Siréna EN se zábleskovým majákem s bílým světlem, EN 54-3, EN 54-23, kategorie C a W, 9–29 V, konvenční provedení, synchronní spouštění zvuku a záblesků, nastavitelná hlasitost
ve 2 úrovních přímo na zařízení, dosah signálu až do šířky místnosti 8,9 m při nástěnné montáži, dosah signálu až do průměru místnosti 10,0 m při stropní montáži, 32 signalizačních tónů 2650,00

CWSS-RW-W5
Siréna EN se zábleskovým majákem s bílým světlem, EN 54-3, EN 54-23, IP 65, kategorie C a W, 9–29 V, konvenční provedení, synchronní spouštění zvuku a záblesků, nastavitelná
hlasitost ve 2 úrovních přímo na zařízení, dosah signálu až do šířky místnosti 8,9 m při nástěnné montáži, dosah signálu až do průměru místnosti 10 m při stropní montáži, 32 signalizačních
tónů - 6 pin. DIP přepínač, odběr proudu 49 mA při 29 V DC (třída W, tón 7), s rovnou paticí

3070,00

CSR Náhradní sada nízkých instalačních krabic, nízká instalační krabice pro konvenční sirény a zábleskové majáky EN 340,00

HLSPS25 Napájecí zdroj 24 V DC, 3 A, výstup 3 A (2 × 1,1 A) splňující normu EN 54, monitorování uzemnění a poruchový reléový vstup k volitelnému odpojení dobíjení baterie, je-li panel ve stavu
poplachu (dodávka 300 mA proudu navíc), prostor pro zálohové akumulátory 2x18 Ah (akumulátor není součástí balení), vnitřní použití IP 30, 5,5 kg, rozměry 408 x 377 x 92 mm 5380,00

HLSPS50 Zdroj napájení 24 V DC, 5A, výstup 5 A (2 × 2,2 A), splňující normu EN 54, monitorování uzemnění a poruchový reléový vstup k volitelnému odpojení dobíjení baterie, je-li panel ve stavu
poplachu (dodávka 300 mA proudu navíc), prostor pro zálohové akumulátory 2x18 Ah (akumulátor není součástí balení), vnitřní použití IP 30, 5,7 kg, rozměry 408 x 377 x 92 mm 5560,00

J-Y(st)Y 1x2x0.8 Kabel pro připojení požárních hlásičů a detektorů EPS, samozhášivý, 1 x 2 x 0,8 mm Cu drát, kroucený pár, 1x separační fólie, 1x stínicí AL fólie / CuSn drát, PVC izolace, barva
pláště červená, norma VDE 0815, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 8,00

J-Y(st)Y 2x2x0.8 Kabel pro připojení požárních hlásičů a detektorů EPS, samozhášivý, 2 x 2 x 0,8 mm Cu drát, kroucený pár, 1x separační fólie, 1x stínicí AL fólie / CuSn drát, PVC izolace, barva
pláště červená, norma VDE 0815, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 14,00

J-Y(st)Y 4x2x0.8 Kabel pro připojení požárních hlásičů a detektorů EPS, samozhášivý, 4 x 2 x 0,8 mm Cu drát, kroucený pár, 1x separační fólie, 1x stínicí AL fólie / CuSn drát, PVC izolace, barva
pláště červená, norma VDE 0815, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 25,00

J-Y(st)Y 6x2x0.8 Kabel pro připojení požárních hlásičů a detektorů EPS, samozhášivý, 6 x 2 x 0,8 mm Cu drát, kroucený pár, 1x separační fólie, 1x stínicí AL fólie / CuSn drát, PVC izolace, barva
pláště červená, norma VDE 0815, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 35,00

J-Y(st)Y 8x2x0.8 Kabel pro připojení požárních hlásičů a detektorů EPS, samozhášivý, 8 x 2 x 0,8 mm Cu drát, kroucený pár, 1x separační fólie, 1x stínicí AL fólie / CuSn drát, PVC izolace, barva
pláště červená, norma VDE 0815, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 50,00

J-Y(st)Y 10x2x0.8 Kabel pro připojení požárních hlásičů a detektorů EPS, samozhášivý, 10 x 2 x 0,8 mm Cu drát, kroucený pár, 1x separační fólie, 1x stínicí AL fólie / CuSn drát, PVC izolace, barva
pláště červená, norma VDE 0815, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 60,00

Kabeláž pro elektrickou požární signalizaci

Signalizační zařízení

Napájecí zdroje
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JE-H(St)H 
1x2x0,8 PS60

Kabel pro připojení požárně technických zařízení EPS, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 1 x 2 x 0,8 mm Cu drát, skloslídová páska, izolace z bezhalogenové,
oheň nešířící směsi, obvodová izolace z nehydroskopické fólie, sklotextilní ohni odolná páska, stínící Al-polymerová fólie a plášť z bezhalogenové, oheň nešířící směsi, barva pláště červená,
balení 100 m, cena uvedena za 1 m

27,00

JE-H(St)H 
2x2x0,8 PS60

Kabel pro připojení požárně technických zařízení EPS, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 2 x 2 x 0,8 mm Cu drát, skloslídová páska, izolace z bezhalogenové,
oheň nešířící směsi, obvodová izolace z nehydroskopické fólie, sklotextilní ohni odolná páska, stínící Al-polymerová fólie a plášť z bezhalogenové, oheň nešířící směsi, barva pláště červená,
balení 100 m, cena uvedena za 1 m

43,00

JE-H(St)H 
4x2x0,8 PS60

Kabel pro připojení požárně technických zařízení EPS, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 4 x 2 x 0,8 mm Cu drát, skloslídová páska, izolace z bezhalogenové,
oheň nešířící směsi, obvodová izolace z nehydroskopické fólie, sklotextilní ohni odolná páska, stínící Al-polymerová fólie a plášť z bezhalogenové, oheň nešířící směsi, barva pláště červená,
balení 100 m, cena uvedena za 1 m

85,00

JE-H(St)H 
8x2x0,8 PS60

Kabel pro připojení požárně technických zařízení EPS, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 8 x 2 x 0,8 mm Cu drát, skloslídová páska, izolace z bezhalogenové,
oheň nešířící směsi, obvodová izolace z nehydroskopické fólie, sklotextilní ohni odolná páska, stínící Al-polymerová fólie a plášť z bezhalogenové, oheň nešířící směsi, barva pláště červená,
balení 100 m, cena uvedena za 1 m

200,00

JE-H(St)H 
10x2x0,8 PS60

Kabel pro připojení požárně technických zařízení EPS, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 10 x 2 x 0,8 mm Cu drát, skloslídová páska, izolace z bezhalogenové,
oheň nešířící směsi, obvodová izolace z nehydroskopické fólie, sklotextilní ohni odolná páska, stínící Al-polymerová fólie a plášť z bezhalogenové, oheň nešířící směsi, barva pláště červená,
balení 100 m, cena uvedena za 1 m

275,00

797-021 Náhradní klíč ke dveřím ústředny 290,00

795-109-002 Náhradní základová karta, 1x kruhová smyčka 19270,00

795-110-002 Náhradní základová karta, 2x kruhová smyčka 26000,00

795-104 Náhradní dveře 17340,00

795-106 Náhradní zdroj pro 1x kruhovou smyčku 8660,00

795-107 Náhradní zdroj pro 2x kruhovou smyčku 12530,00

V354005 Nabíječka pro POL-200-TS 2260,00

VM-3360VA CE

Řídící ústředna nouzového zvukového systému, výkon 360 W / 100 V, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 1x ruční evakuační mikrofon, LCD displej s volitelnou
lokalizací, 4x audio vstup MIC/linka, 2x vstup BGM, 2x port pro max. 4 požární externí mikrofonní stanice a 4 externí stanice hlasatele, 1x Ethernet port, provozní a evakuační logické vstupy a
výstupy, paměť pro 10 min. oznámení, dohled nad všemi komponenty systému s indikací závady, monitorování 100 V linek bez přerušení audiosignálu, možnost spuštění evakuace i při selhání
řídící jednotky funkce "CPU-OFF", dvoukanálový režim s možností současného přehrávání evakuační zprávy z paměti a živého hlášení požárním mikrofonem do různých zón, PC konfigurace
přes TCP/IP, napájení 230 V AC / 5 A / možnost záložního zdroje 24 V DC, rozměry 482 x 132,6 x 431,2 mm, instalace do 19" rozvaděče, možnost rozšíření systému do 60 zón, EN 54-
16

45320,00

VM-3240VA CE

Řídící ústředna nouzového zvukového systému, výkon 240 W / 100 V, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 1x ruční evakuační mikrofon, LCD displej s volitelnou
lokalizací, 4x audio vstup MIC/linka, 2x vstup BGM, 2x port pro max. 4 požární externí mikrofonní stanice a 4 externí stanice hlasatele, 1x Ethernet port, provozní a evakuační logické vstupy a
výstupy, paměť pro 10 min. oznámení, dohled nad všemi komponenty systému s indikací závady, monitorování 100 V linek bez přerušení audiosignálu, možnost spuštění evakuace i při selhání
řídící jednotky funkce "CPU-OFF", dvoukanálový režim s možností současného přehrávání evakuační zprávy z paměti a živého hlášení požárním mikrofonem do různých zón, PC konfigurace
přes TCP/IP, napájení 230 V AC / 4 A / možnost záložního zdroje 24 V DC, rozměry 482 x 132,6 x 431,2 mm, instalace do 19" rozvaděče, možnost rozšíření systému do 60 zón, EN 54-
16

38610,00

Náhradní díly

Systém VM-3000

Řídicí ústředny

57



cena EU bez DPH 
v CZK

Platný od 5.3.2019

VM-3360E CE
Rozšiřující jednotka pro ústřednu nouzového zvukového systému, výkon 360 W / 100 V, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 1x port pro externí mikrofonní stanici, 1x
Ethernet port, provozní a evakuační logické vstupy a výstupy, permanentní monitorování 100 V linek bez přerušení audiosignálu, PC konfigurace přes TCP/IP, napájení 230 V AC / 5 A /
možnost záložního zdroje 24 V DC, rozměry 482 x 132,6 x 407 mm, instalace do 19" rozvaděče, EN 54-16

40010,00

VM-3240E CE
Rozšiřující jednotka pro ústřednu nouzového zvukového systému, výkon 240 W / 100 V, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 1x port pro externí mikrofonní stanici, 1x
Ethernet port, provozní a evakuační logické vstupy a výstupy, permanentní monitorování 100 V linek bez přerušení audiosignálu, PC konfigurace přes TCP/IP, napájení 230 V AC / 4 A /
možnost záložního zdroje 24 V DC, rozměry 482 x 132,6 x 407 mm, instalace do 19" rozvaděče, EN 54-16

32920,00

VP-2241
Záložní výkonový zesilovač 1x 240 W / 100 V, pro ústředny a rozšiřující jednotky, automatická záloha v případě výpadku zesilovače ústředny nebo přídavných zesilovačů (dle
EN normy stačí jeden na systém), při plné redundanci možnost vytvořit dvoukanálový systém (uskutečňovat hlášení z mikrofonů do navolených zón, přičemž se nepřeruší zvolená hudba (BGM)
v ostatních zónách), napájení záložním zdrojem 24 V DC, rozměry 482 x 86 x 431 mm, instalace do 19" rozvaděče, EN 54-16, VP-200, modul propojení se zesilovačem není součástí

15050,00

VP-2421
Záložní výkonový zesilovač 1x 420 W / 100 V, pro ústředny a rozšiřující jednotky, automatická záloha v případě výpadku zesilovače ústředny nebo přídavných zesilovačů (dle
EN normy stačí jeden na systém), při plné redundanci možnost vytvořit dvoukanálový systém (uskutečňovat hlášení z mikrofonů do navolených zón, přičemž se nepřeruší zvolená hudba (BGM)
v ostatních zónách), napájení zálohovým zdrojem 24 V DC, rozměry 482 x 86 x 431 mm, instalace do 19" rozvaděče, EN 54-16, VP-200 modul propojení se zesilovačem není součástí

21940,00

VP-200VX Vstupní modul řízení záložního zesilovače VP-2xxx, slouží k propojení s ústřednou nebo rozšiřující jednotkou, napájení ze zesilovače 600,00

VP-200VX BGM Vstupní modul řízení záložního zesilovače VP-2xxx s BGM, slouží k propojení s ústřednou nebo rozšiřující jednotkou, slučuje signál řídícího systému a externího zdroje BGM
(může být utlumen řídícím vstupem), nastavitelný poměr hlasitosti, napájení ze zesilovače 1200,00

VX-2000DS ER
Záložní napájecí zdroj, 6x výstup 24 V DC (celkem max. 25 A), nabíječ akumulátorů 2x 12 V DC (28-100 Ah, nejsou součástí, samost. umístění), doporučený 1 ks pro max. 3 ks VM-3xxx
zařízení, při vyšším předpokládaném odběru možnost připojit přes 6x 24 V DC vstup další jednotky napájecích zdrojů VX-200PS, diagnostické propojení s ústřednou a rozšiřujícími zesilovači,
napájení 230 V AC, rozměry 482 x 88 x 378 mm, instalace do 19" rozvaděče, EN 54-4

19030,00

VX-2000PF Instalační rám pro jednotky napájecích zdrojů VX-200PS, max. 3 ks, rozměry 483 x 133 x 325 mm, instalace do 19" rozvaděče 3640,00

VX-200PS ER Jednotka napájecího zdroje, 2x výstup 29 V / 7,25 A, napájení 230 V AC / 580 W, rozměry 135 x 119 x 334 mm, instalace do rámu VX-2000PF u rozměru 120 x 140 x 330 mm, hmotnost
13,2 kg 9720,00

RM-300MF Požární mikrofonní stanice pro evakuační hlášení, 3 tlačítka, LED indikace, max. 4 ks v systému, napájení 24 V DC / z VM 3000, rozměry 200 x 220 x 80 mm, instalace na stůl / na
stěnu, EN 54-16 12970,00

RM-320F Klávesnice pro rozšíření požární mikrofonní stanice, 20 programovatelných tlačítek pro volbu zón, LED indikace, rozměry 180 x 220 x 70 mm, EN 54-16 7120,00

RM-200M S Mikrofonní stanice pro všeobecné hlášení, 10 programovatených tlačítek pro hlášení s možností směrování do zón, LED indikace, max. 4 ks v systému, napájení 24 V DC / z VM 3000,
rozměry 190 x 80 x 220 mm, EN 54-16 10820,00

RM-210 S Klávesnice pro rozšíření mikrofonní stanice všeobecných hlášení, 10 programovatelných tlačítek pro volbu zón, LED indikace, rozměry 110 x 80 x 220 mm, max. 4 ks, EN 54-16 6500,00

PM-660U Mikrofon pro všeobecná hlášení, robustní stolní provedení, PPT ovládací tlačítko s možností aretace, 2,5 m přívodní kabel, rozměry 100 x 215 x 150 mm 1740,00

WA 06-165/T Skříňkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 197 Hz–22 kHz, vyzařovací úhel 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm,
keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka, kovová mřížka, rozměry 252 x 192 x 82 mm, vnitřní použití typ A, bílý, montáž na omítku, IP 54 490,00

WA 06-165/T-
EN54

Skříňkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 197 Hz–22 kHz, vyzařovací úhel 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm,
keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka, kovová mřížka, rozměry 252 x 192 x 82 mm, vnitřní použití typ A, bílý, montáž na omítku, IP 54-24 650,00

Reproduktory skříňkové

Rozšiřující jednotky

Záložní zesilovače

Napájecí zdroje

Mikrofony

Reproduktory
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BS-678BSB
Skříňkový reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz – 18 kHz, vyzařovací úhel 135° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka, kovová mřížka, rozměry 250 x 190 x 110 mm, vnitřní použití typ A, černý, montáž na omítku,
EN 54-24

750,00

BS-678BSW
Skříňkový reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz – 18 kHz, vyzařovací úhel 135° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka, kovová mřížka, rozměry 250 x 190 x 110 mm, vnitřní použití typ A, bílý, montáž na omítku, EN 
54-24

750,00

BS-680FC
Skříňkový reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 140° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, rozměry 190 x 310 x 100 mm, vnitřní použití typ A, bílý, univerzální montáž na/pod
omítku, EN 54-24

1350,00

DL-A 10-165/T-
EN54

Skříňkový stropní reproduktor 10 W / 100 V, s protipožárním krytem, odbočky 10 / 6 / 3 / 1,5 W, citlivost 77,7 dB (1 W / 1 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 290 Hz–23,4 kHz,
vyzařovací úhel 80° (1 kHz), reproduktor 160 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 170 mm, vnitřní použití typ a, bílý, montáž na omítku ,
EN 54-24

1610,00

BS-1034EN
Skříňkový reproduktor dvoupásmový 10 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 135° (1
kHz), reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka kovová mřížka, rozměry 210 x 330 x 80 mm, vnitřní použití
typ A, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

1200,00

MS 30-130/T-
EN54

Skříňkový stropní reproduktor 30W/100V, nárazuvzdorné UV odolné provedení ABS plast, odbočky 30/15/7,5/2,5W, citlivost 90,9dB (1W/1m, 500Hz – 5kHz), frekvenční rozsah 50Hz –
23,5kHz, vyzařovací úhel 203° (1kHz), keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, vnitřní použití s otočným kloubem, bílý, montáž na omítku , EN 54-24 2470,00

BS-1015BSB
Skříňkový reproduktor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 150° (1 kHz),
reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka s bassreflexem, kovová mřížka, rozměry 195 x 290 x 186 mm,
vnitřní použití typ A, černý, montáž na omítku, EN 54-24

2440,00

BS-1015BSW
Skříňkový reproduktor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 150° (1 kHz),
reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka s bassreflexem, kovová mřížka, rozměry 195 x 290 x 186 mm,
vnitřní použití typ A, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

2440,00

DL-E 06-130/T-
EN54

Stropní reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 75 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 104 Hz–17,2 kHz, vyzařovací úhel 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm,
plastová svorkovnice bez tepelné pojistky, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 181 mm, vnitřní použití typ A, bílý, pružinová montáž do podhledu, EN 54-24 600,00

DL-E 06-130/T-
EN54 safe

Stropní reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 104 Hz–17,2 kHz, vyzařovací úhel 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm,
keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 181 mm, vnitřní použití typ A, bílý, pružinová montáž do podhledu, EN 54-24 620,00

PC-1869EN Stropní reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 100 Hz – 18 kHz, vyzařovací úhel 175° (1 kHz), reproduktor
120 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 180 mm, vnitřní použití typ A, bílý, pružinová montáž do podhledu, EN 54-24 750,00

PC-2369EN Stropní reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 70 Hz – 18 kHz, vyzařovací úhel 170° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 230 mm, vnitřní použití typ A, bílý, pružinová montáž do podhledu, EN 54-24 810,00

DL 06-130/T-
EN54

Stropní reproduktor 6 W / 100 V s protipožárním krytem, odbočky 6 W, 3 W, 1,5 W, citlivost 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 350 Hz–13,8 kHz, vyzařovací úhel
180° (1 kHz), reproduktor 130 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 180 mm, vnitřní použití typ A, bílý, pružinová montáž do podhledu, EN 
54-24

650,00

DL 06-130/T plus-
EN54

Stropní dvoupásmový reproduktor 6 W / 100 V s protipožárním krytem, odbočky 6 W, 3 W a 1,5 W, citlivost 71 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 388 Hz–21,9 kHz,
vyzařovací úhel 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 180 mm, vnitřní použití typ a, bílý, pružinová montáž
do podhledu, EN 54-24

1530,00

PC-1867FC
Stropní reproduktor 6 W / 100 V s protipožárním krytem, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 100 Hz – 16 kHz, vyzařovací
úhel 178° (1 kHz), reproduktor 120 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 180 mm, vnitřní použití typ A, bílý, pružinová montáž do
podhledu, EN 54-24

1120,00

DL-K 16-130/T-
EN54

Závěsný reproduktor 16 W / 100 V, odbočky 16 W, 8 W a 4 W, citlivost 73 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 130 Hz–13,3 kHz, vyzařovací úhel 196° (1 kHz), reproduktor
130 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, ABS plastová skříňka, 4,5 m přívodní kabel, rozměry 185 x 157 mm, vnitřní použití typ A, bílý, vhodný pro řeč nebo hudbu v
pozadí, závěsná montáž, EN 54-24, BS 5839, Part 8

2420,00

PE-304
Závěsný reproduktor dvoupásmový 30W / 100V, odbočky 20W, 15W, 10W a 5W, citlivost 91dB (1W / 1m, 500Hz – 5kHz), frekvenční rozsah 70Hz – 20kHz, vyzařovací úhel 170° (1 kHz),
reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, bass-reflex, zásuvná svorkovnice, plastová skříňka, kovová mřížka, 5 m dlouhý přívodní kabel, rozměry 186 x 251 mm, vnitřní použití typ A,
bílý, závěsná montáž, hmotnost 2,1kg

1530,00

Reproduktory do podhledu

Reproduktory závěsné
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PE-154BS
Závěsný reproduktor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, citlivost 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 70 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 170° (1
kHz), reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, 3 m dlouhý, požáru odolný přívodní
kabel, rozměry 186 x 251 mm, vnitřní použití typ A, bílý, závěsná montáž, EN 54-24, BS-5839-8

2520,00

PE-154EN
Závěsný reproduktor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, citlivost 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 70 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 170° (1
kHz), reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, 5 m dlouhý přívodní kabel, rozměry 186 x
251 mm, vnitřní použití typ A, bílý, závěsná montáž, EN 54-24 

1770,00

BS-250AB-EB
Skříňkový reproduktor redundantní pro A/B linku, 6 W / 100 V, odbočky 3 W a 1,5 W, citlivost 89 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 
135° (1 kHz), 2x reproduktor 100 mm / 2x transformátor, šroubovací keramické svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 200 x 250 x 85 mm, vnitřní použití
typ A, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

1460,00

PC-275AB-EB
Stropní reproduktor redundantní pro A/B linku, 6 W / 100 V, s protipožárním krytem, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 88 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 130 Hz –
20 kHz, vyzařovací úhel 175° (1 kHz), 2x reproduktor 120 mm / 2x transformátor, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 280 mm, vnitřní použití
typ A, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

1720,00

PC-245AB-EB
Stropní reproduktor redundantní pro A/B linku, 6 W / 100 V, s protipožárním krytem, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 88 dB (1 W / 1 m, 500 Hz - 5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz -
18 kHz, vyzařovací úhel 170° (1 kHz), 2x reproduktor 120 mm / 2x transformátor, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 245 mm, vnitřní použití
typ A, bílý, pružinová montáž do podhledu, EN 54-24

1820,00

F-1000BTWP EB-
Q

Skříňkový reproduktor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, citlivost 87 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 85 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 90° x 90°
(1 kHz), reproduktory 100 mm středobass a 25 mm výšky, bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 130 x 200 x 130 mm,
venkovní použití typ B, IP 54, černý, montáž na omítku, EN 54-24

2420,00

F-1000WTWP EB-
Q

Skříňkový reproduktor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, citlivost 87 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 85 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 90° x 90°
(1 kHz), reproduktory 100 mm středobass a 25 mm výšky, bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 130 x 200 x 130 mm,
venkovní použití typ B, IP 54, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

2420,00

F-1300BTWP EB-
Q

Skříňkový reproduktor dvoupásmový 30 W / 100 V, odbočky 10 W, 3 W a 1 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 130 mm středobass a 25 mm výšky, bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 162 x 250 x 161
mm, venkovní použití typ B, IP 54, černý, montáž na omítku, EN 54-24

3670,00

F-1300WTWP EB-
Q

Skříňkový reproduktor dvoupásmový 30 W / 100 V, odbočky 10 W, 3 W a 1 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 130 mm středobass a 25 mm výšky, bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 162 x 250 x 161
mm, venkovní použití typ B, IP 54, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

3670,00

F-2000BTWP EB-
Q

Skříňkový reproduktor dvoupásmový 60 W / 100 V, odbočky 30 W, 15 W a 3 W, citlivost 92 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 65 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 200 mm středobass a 25 mm výšky, bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 244 x 373 x 235
mm, venkovní použití typ B, IP 54, černý, montáž na omítku, EN 54-24

5380,00

F-2000WTWP EB-
Q

Skříňkový reproduktor dvoupásmový 60 W / 100 V, odbočky 30 W, 15 W a 3 W, citlivost 92 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 65 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 200 mm středobass a 25 mm výšky, bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 244 x 373 x 235
mm, venkovní použití typ B, IP 54, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

5380,00

CS-64BS Zvukový projektor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1 W, citlivost 96 dB (1 W / 1 m, 330 Hz – 3,3 kHz), frekvenční rozsah 130 Hz – 13 kHz, vyzařovací úhel 210° (1 kHz), reproduktor 120 mm,
šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, rozměry 233 x 224 x 208 mm, venkovní použití typ B, IP 65, šedý, montáž na omítku, EN 54-24 1430,00

CS-154BS
Zvukový projektor 15 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivost 97 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz – 15 kHz, vyzařovací úhel 90° (1 kHz) horizontální / 155° (1
kHz) vertikální, reproduktor 120 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, rozměry 366 x 230 x 310 mm, venkovní použití typ B, IP 65, šedý,
montáž na omítku, EN 54-24

2180,00

PJ-154BS
Zvukový projektor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, citlivost 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 70 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 170° (1 kHz),
reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 186 x 251 mm, vnitřní použití typ A, bílý,
kloubová montáž na omítku, EN 54-24, BS-5839-8

2760,00

DA-P 20-130/T-
EN54

Zvukový projektor 20 W / 100 V, odbočky 20 / 10 / 5 / 2,5 W, citlivost 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz–20 kHz, vyzařovací úhel 252° (1 kHz), reproduktor
120 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, rozměry 145 x 222 mm, vnitřní použití typ A, bílý, montáž na omítku, EN 54-24, BS-5839-8 2110,00

PJ-202DL-EB
Zvukový projektor obousměrný 20 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivost 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 90° (1 kHz), 2x
reproduktor 120 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, hliníková konstrukce, rozměry 150 x 190 mm, venkovní použití typ B, IP 65, šedý, montáž na omítku, EN 54-
24

2910,00

Zvukové projektory

Reproduktory pro A/B linku

Reproduktory exteriérové
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DK 10/T-EN54 Tlakový reproduktor 10 W / 100 V, odbočky 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W, citlivost 74,5 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 569 Hz–7 kHz, vyzařovací úhel 237° (1 kHz), šroubovací
keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, kovový držák, rozměry 142 x 208 mm, venkovní použití typ B, IP 66, šedý, montáž na omítku, EN 54-24 2030,00

SC-610M EU Tlakový reproduktor 10 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, akustický tlak SPL 110 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 315 Hz – 12,5 kHz, vyzařovací úhel 160° (1 kHz),
přívodní kabel, kovová konstrukce, rozměry 172 x 161 x 188 mm, venkovní použití typ B, IP 65, šedý, montáž na omítku 1140,00

DK 15/T-EN54 Tlakový reproduktor 15 W / 100 V, odbočky 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W, citlivost 77,3 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 677 Hz–5,4 kHz, vyzařovací úhel 130° (1 kHz),
šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, kovový držák, rozměry 209 x 273 mm, venkovní použití typ B, IP 66, šedý, montáž na omítku, EN 54-24 2310,00

SC-615BS Tlakový reproduktor 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, akustický tlak SPL 110 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 315 Hz – 12,5 kHz, vyzařovací úhel 90° (1 kHz),
šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová konstrukce, rozměry 172 x 195 x 229 mm, venkovní použití typ B, IP 65, bílý, montáž na omítku, EN 54-24 1460,00

DK 30/T-EN54 Tlakový reproduktor 30 W / 100 V, odbočky 30/20/10/5 W, citlivost 80 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 250 Hz–15 kHz, vyzařovací úhel 103° (1 kHz), šroubovací
keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, kovový držák, rozměry 235 x 303 mm, venkovní použití typ B, IP 66, šedý, montáž na omítku, EN 54-24 1900,00

CS-530BS-EB
Tlakový reproduktor dvoupásmový 30 W / 100 V, odbočky 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W, akustický tlak SPL 111 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyzařovací 
úhel 90° (1 kHz) horizontální / 95° (1 kHz) vertikální, reproduktory 120 mm středobass, 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, rozměry
315 x 215 x 355 mm, venkovní použití typ B, IP 65, šedý, montáž na omítku, EN 54-24

3980,00

CS-660BS-EB
Tlakový reproduktor dvoupásmový 60 W / 100 V, odbočky 60 / 30 / 15 / 7,5 W, akustický tlak SPL 115 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 100 Hz – 20 kHz, vyzařovací
úhel 80° (1 kHz) horizontální / 90° (1 kHz) vertikální, reproduktory 165 mm středobass, 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, rozměry
418 x 332 x 391 mm, venkovní použití typ B, IP 65, šedý, montáž na omítku, EN 54-24

5230,00

HX-5B-WP EB-Q
Kompaktní reproduktorový systém, celkový výkon 200 W / 8 ohm, citlivost 96 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 95 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 100° x 60° (1 kHz),
4 ks dvoupásmový modul 1x středobass 120 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka kovová mřížka, rozměry 400 x 546 x
342 mm, venkovní použití typ B, IP 54, černý, montáž na omítku, EN 54-24

14640,00

HX-5W-WP EB-Q
Kompaktní reproduktorový systém, celkový výkon 200 W / 8 ohm, citlivost 96 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 95 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 100° x 60° (1 kHz),
4 ks dvoupásmový modul 1x středobass 120 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 400 x 546 x
342 mm, venkovní použití typ B, IP 54, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

14640,00

HX-7B-WP
Kompaktní reproduktorový systém, celkový výkon 250 W / 8 ohm, citlivost 100 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 75 Hz – 20 kHz, horizontální vyzařovací úhel 100°,
vertikální vyzařovací úhel je závislý na úhlu natočení, 4 ks dvoupásmový modul 1x středobass 150 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou,
plastová skříňka kovová mřížka, rozměry 497 x 664 x 274 mm, venkovní použití typ B, IP54, černý, montáž na omítku, EN 54-24

35850,00

HX-7W-WP
Kompaktní reproduktorový systém, celkový výkon 250 W / 8 ohm, citlivost 100 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 75 Hz – 20 kHz, horizontální vyzařovací úhel 100°,
vertikální vyzařovací úhel je závislý na úhlu natočení, 4 ks dvoupásmový modul 1x středobass 150 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou,
plastová skříňka kovová mřížka, rozměry 497 x 664 x 274 mm, venkovní použití typ B, IP54, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

36140,00

FB-150W Kompaktní subwoofer, celkový výkon 200 W / 8 ohm, citlivost 93 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 40-400 kHz, 1x 15 "(38cm) basový reproduktor, bassreflex, skrutkovací
svorkovnice, MDF skříňka kovová mřížka, bílá, rozměry 505x528x477 mm 29350,00

HY-PF7W Závěsný držák pro subwoofer a podvěšení HX systému, antikorozní, rozměry 645x50x472 mm 3460,00

MT-200 Převodový transformátor 100V pro HX-5 a HX-7 systémy 2080,00

HY-MT7 Adaptér pro 100V transormátor, HX-5 a HX-7 systémy 1870,00

VM-300SV Modul dohledu funkčnosti reproduktorové linky (detekce pilotního tónu), detekuje přerušení nebo zkrat 100 V reproduktorové linky, připojení mezi konec reproduktorové linky a
alarmový vstup ústředny VM-3xxx, max. zátěž 500 m linky 100 W, rozměry 70 x 18 x 45 mm 490,00

VM-300IS-EB Izolátor reproduktorové linky, v případě zkratu nebo přerušení linky izoluje poškozený reproduktor / úsek bez ztráty funkčnosti ostatních reproduktorů, max. připojený odběr 6 W,
připojení do modulu monitorování linky VM-300IM, rozměry 88 x 60 x 34 mm 1270,00

Reproduktory tlakové

Reproduktory výkonové

Příslušenství k reproduktorům
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VM-300IM-EB Modul monitorování reproduktorových linek, max. 3 monitorované linky s délkou 1000 m, vyhodnocuje stav zkratových izolátorů, připojení do alarmového vstupu ústředny, rozměry 125
x 105 x 49 mm, instalace na DIN lištu 18070,00

FE 130-EN54 Protipožární kovový kryt pro stropní reproduktory DL-E 06-130/T-EN54 a DL-E 06-130/T-EN54 safe 210,00

HSP kab 2x1,5 Kabel pro připojení požárně technických zařízení, 1-CXKH-VO 2x 1,5 RE P60-R B2ca, s1, d0, a1, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 2 x 1,5 mm, Cu drát,
izolace z bezhalogenové oheněm nešířící směsi, barva pláště hnědá, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 38,00

HSP kab 4x1,5 Kabel pro připojení požárně technických zařízení, 1-CXKH-VO 4x 1,5 RE P60-R B2ca, s1, d0, a1, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 4x 1,5 mm, Cu drát, izolace z
bezhalogenového oheň nešířící směsi, barva pláště oranžová, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 75,00

AUDIO kab Kabel pro připojení reproduktorů komerčního rozhlasu, JB-500-OB 2x1,5, CU lanko, izolace s bezhalogenové oheň nešířící směsi, barva pláště šedá, balení po 100 m, cena uvedena za
1 m 22,00

SM50 Měřič srozumitelnosti řeči STIPA, EN 60268-16, barevný dotykový displej, obsahuhe měřící mikrofon / měřič SPL (IEC 61672) a příslušenství, balení v kompaktním přepravním kufru 53460,00

FS-3000RGUB
Multi. přehrávač USB/SD/MP3 přehrávač/rekordér, FM tuner a Bluetooth připojení. Vstup pro symetrický mikrofon - combo konektor: XLR a jack 6,3. Vstupy pro 4x stereo audio RCA a 1x 3,5
mm jack / 1x TAPE vstup. Výstupy jsou 2x stereo výstup RCA, 1x XLR - symetrický, sluchátkový výstup. Samostatná regulace hlasitosti přehrávače a mikrofonního vstupu. Frekvenční rozsah:
20-20 000 Hz. Napájení: 230/115 V AC, 50 W. Rozměry: 430 x 44,5 x 150 mm (1U 19"). Hmotnost: 1,5 kg. Příslušenství: 2x RCA kabel, držáky pro 19" rackovou montáž, AM a FM anténa,
dálkový ovladač

3770,00

PCR3000RMKIII

DVD/CD/SD/USB přehrávač, podpora formátů MP3/WMA, tuner FM/DAB s RDS, bluetooth přehrávač s podporou A2DP, AVRCP a SPP, kompatibilita - Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR,
DVDRW, audio - CD 16 bitů PCM, MP3 32-320 kbps, WMA, sloty na USB (čelní a zadní panel), slot na SD kartu (čelní panel), až 9999 skladeb, velikost paměťové karty až 32 GB, formát FAT32,
digitální audio výstup S/PDIF (TOSLINK a COAX), analogový audio výstup pro CD/MP3 a pro TUNER s regulací výstupní úrovně, společný výstup COMBI - ukončíli se přehrávání média, výstup
se přepne na tuner, IR dálkové ovládání, sériové rozhraní RS-232 pro integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání všech funkcí, pomocí RS-232 lze načítat
aktuální RDS informace a předávat je do externích systémů

13624,00

A-1724 ER
Mixážní zesilovač 240W. Dva výstupy 100V (dvě zóny). Jeden přímý výstup 100V – nízko impedanční 4 ohmy. Šest mikrofonních symetrických vstupů (možnost phantomového napájení) -
kombinované konektory XLR/J. Pět linkových vstupů AUX, linkový výstup REC, linkový vstup a výstup pro připojení externí jednotky. Nastavení hlasitosti každého vstupu. Tónová korekce. Vstup
pro externí ovládání hlasitosti. Vstup pro vzdálené zapnutí zesilovače. Frekvenční rozsah 50Hz až 20kHz. Napájení 230V AC. Šířka: 420mm, výška:110mm, hloubka:370mm. Hmotnost: 13,5kg

13080,00

E-VOL20 Regulátor hlasitosti, max. přenášený výkon 20 W / 100 V, 11-stupňová regulace úrovně útlumu, relé nuceného poslechu k přemostění přepínače 24 V, 2/4 vodičový systém, bílý povrch,
rozměry: 80 x 80 x 50 mm, hmotnost 336 g 750,00

AR30 Regulátor hlasitosti o maximálním přenášeném výkonu 30 W / 100 V, integrovaná 11-stupňová regulace úrovně útlumu, 86 x 86 x 60 mm 550,00

EMERGENCY 
BUTTON GREEN

Nouzové tlačítko, zelené, poplachový výstup NC kontakt, ochranné sklíčko, instalace na omítku, vnitřní použití 670,00

EMERGENCY 
BUTTON RED

Nouzové tlačítko, červené, poplachový výstup NC kontakt, ochranné sklíčko, instalace na omítku, vnitřní použití 670,00

TP 12-40 Akumulátor 12 V - 40 Ah - rozměr 196 x 164 x 170 mm, hmotnost 12,48 kg / ks, vhodné pro použití v CCTV a EZS 2780,00

TP 12-65 Akumulátor 12 V - 65 Ah - rozměr 350 x 167 x 181 mm, hmotnost 19,5 kg / ks, vhodné pro použití v CCTV a EZS 3900,00

TP 12-100L Akumulátor 12 V - 100 Ah rozměr 329 x 172 x 217 mm, hmotnost 32 kg / ks, vhodné pro použití v EPS a HSP 6890,00

Akustická měření

Příslušenství NZS

Akumulátory

Kabeláž pro NZS
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VX-3004F
Řídící jednotka systému HSP TOA VX-3000, v rámu sloty pro 4x zesilovače, umožňuje připojit 4x AB reproduktorové linky nebo 3x AB reproduktorové linky a záložní zesilovač, max. 
možný instalovaný výkon 500 W, 4x audio vstup, 2x RM port pro mikrofony (na každý max. 4 ks), 16x ovládací vstupy, připojení přes LAN, napájení 31 V DC, rozměry 483 x 133 x 345
mm, EN 54-16

53560,00

VX-3008F Řídící jednotka systému HSP TOA VX-3000, v rámu sloty pro 2x zesilovače + 1x záložní, umožňuje připojit 8x reproduktorové linky, max. možný instalovaný výkon 2x 500 W
+ 1x 500 W záloha, 4x audio vstup, 2x RM port pro mikrofony (na každý max. 4 ks), 16x ovládací vstupy, připojení přes LAN, napájení 31 V DC, rozmery 483 x 133 x 345 mm, EN 54-16 59070,00

VX-3016F Řídící jednotka systému HSP TOA VX-3000, v rámu sloty pro 2x zesilovače, umožňuje připojit 16x reproduktorových linek, max. možný instalovaný výkon 2x 500 W, 4x audio
vstup, 2x RM port pro mikrofony (na každý max. 4 ks), 16 ovládacích vstupů, připojení přes LAN, napájení 31 V DC, rozměry 483 x 133 x 345 mm, EN 54-16 66170,00

VX-015DA Digitální výkonový zesilovač – zásuvný modul do rámu řídící jednotky VX-3000, třída D, výkon 150 W, výstupní napětí 100 V / 70 V / 50 V, frekvenční rozsah 40 Hz–20 kHz,
ventilátor s protiprachovým filtrem, napájení 31 V DC, hmotnost 1,3 kg, EN 54-16 9460,00

VX-030DA Digitální výkonový zesilovač – zásuvný modul do rámu řídící jednotky VX-3000, třída D, výkon 300 W, výstupní napětí 100 V / 70 V / 50 V, frekvenční rozsah 40 Hz–20 kHz,
ventilátor s protiprachovým filtrem, napájení 31 V DC, hmotnost 1,3 kg, EN 54-16 12610,00

VX-050DA Digitální výkonový zesilovač – zásuvný modul do rámu řídící jednotky VX-3000, třída D, výkon 500 W, výstupní napětí 100 V / 70 V / 50 V, frekvenční rozsah 40 Hz–20 kHz,
ventilátor s protiprachovým filtrem, napájení 31 V DC, hmotnost 1,3 kg, EN 54-16 15760,00

VX-3150DS Záložní napájecí zdroj 1150 W, 8x výstup 31 V DC / 25 A + 3x výstup 31 V DC / 5 A + 3x výstup 24 V DC / 5 A pro dobíjení akumulátorů 2x 12 V DC (28–100 Ah, nejsou
součástí, samost. umístění), diagnostické propojení s řídícími jednotkami, napájení 230 V AC, rozměry 482 x 132 x 400 mm, instalace do 19" rozvaděče, EN 54-4 37150,00

VX-3000DS CE Záložní napájecí zdroj 2300 W, 8x výstup 31 V DC / 25 A + 3x výstup 31 V DC / 5 A + 3x výstup 24 V DC / 5 A pro dobíjení akumulátorů 2x 12 V DC (28–100 Ah, nejsou
součástí, samostatné umístění), diagnostické propojení s řídícími jednotkami, napájení 230 V AC, rozměry 482 x 132 x 400 mm, instalace do 19" rozvaděče, EN 54-4 74310,00

RM-300X Mikrofonní stanice pro všeobecné hlášení, 13 programovatelných tlačítek, vstup pro externí mikrofon/AUX, připojení kabelem CAT 5 STP, rozšíření o 10tlačítkovou jednotku RM-
210F, EN 54-16 17810,00

RM-210F Klávesnice pro rozšíření mikrofonní stanice, 10 programovatelných tlačítek, napájení z RM-300X, EN 54-16 5770,00

RM-200SF Požární mikrofonní stanice, 3 tlačítka pro individuální zóny nebo skupiny zón, kryté tlačitko pro aktivaci poplach. hlášení a zpráv digit. hlásiče, připojení 5 STP kabelem (4 páry) do
vzdálenosti 800 m, EN 54-16 30520,00

RM-320F Klávesnice pro rozšíření požární mikrofonní stanice, 20 programovatelných tlačítek pro volbu zón, LED indikace, rozměry 180 x 220 x 70 mm, EN 54-16 7120,00

WA 06-165/T Skříňkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 197 Hz–22 kHz, vyzařovací úhel 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm,
keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka, kovová mřížka, rozměry 252 x 192 x 82 mm, vnitřní použití typ A, bílý, montáž na omítku, IP 54 490,00

WA 06-165/T-
EN54

Skříňkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 197 Hz–22 kHz, vyzařovací úhel 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm,
keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka, kovová mřížka, rozměry 252 x 192 x 82 mm, vnitřní použití typ A, bílý, montáž na omítku, IP 54-24 650,00

Zesilovače

Napájecí zdroje

Mikrofony

Reproduktory

Reproduktory skříňkové

Systém VX-3000

Řídící jednotky
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BS-678BSB
Skříňkový reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz – 18 kHz, vyzařovací úhel 135° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka, kovová mřížka, rozměry 250 x 190 x 110 mm, vnitřní použití typ A, černý, montáž na omítku,
EN 54-24

750,00

BS-678BSW
Skříňkový reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz – 18 kHz, vyzařovací úhel 135° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka, kovová mřížka, rozměry 250 x 190 x 110 mm, vnitřní použití typ A, bílý, montáž na omítku, EN 
54-24

750,00

BS-680FC
Skříňkový reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 140° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, rozměry 190 x 310 x 100 mm, vnitřní použití typ A, bílý, univerzální montáž na/pod
omítku, EN 54-24

1350,00

DL-A 10-165/T-
EN54

Skříňkový stropní reproduktor 10 W / 100 V, s protipožárním krytem, odbočky 10 / 6 / 3 / 1,5 W, citlivost 77,7 dB (1 W / 1 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 290 Hz–23,4 kHz,
vyzařovací úhel 80° (1 kHz), reproduktor 160 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 170 mm, vnitřní použití typ a, bílý, montáž na omítku ,
EN 54-24

1610,00

BS-1034EN
Skříňkový reproduktor dvoupásmový 10 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 135° (1
kHz), reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka kovová mřížka, rozměry 210 x 330 x 80 mm, vnitřní použití
typ A, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

1200,00

MS 30-130/T-
EN54

Skříňkový stropní reproduktor 30W/100V, nárazuvzdorné UV odolné provedení ABS plast, odbočky 30/15/7,5/2,5W, citlivost 90,9dB (1W/1m, 500Hz – 5kHz), frekvenční rozsah 50Hz –
23,5kHz, vyzařovací úhel 203° (1kHz), keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, vnitřní použití s otočným kloubem, bílý, montáž na omítku , EN 54-24 2470,00

BS-1015BSB
Skříňkový reproduktor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 150° (1 kHz),
reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka s bassreflexem, kovová mřížka, rozměry 195 x 290 x 186 mm,
vnitřní použití typ A, černý, montáž na omítku, EN 54-24

2440,00

BS-1015BSW
Skříňkový reproduktor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 150° (1 kHz),
reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka s bassreflexem, kovová mřížka, rozměry 195 x 290 x 186 mm,
vnitřní použití typ A, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

2440,00

DL-E 06-130/T-
EN54

Stropní reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 75 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 104 Hz–17,2 kHz, vyzařovací úhel 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm,
plastová svorkovnice bez tepelné pojistky, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 181 mm, vnitřní použití typ A, bílý, pružinová montáž do podhledu, EN 54-24 600,00

DL-E 06-130/T-
EN54 safe

Stropní reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 104 Hz–17,2 kHz, vyzařovací úhel 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm,
keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 181 mm, vnitřní použití typ A, bílý, pružinová montáž do podhledu, EN 54-24 620,00

PC-1869EN Stropní reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 100 Hz – 18 kHz, vyzařovací úhel 175° (1 kHz), reproduktor
120 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 180 mm, vnitřní použití typ A, bílý, pružinová montáž do podhledu, EN 54-24 750,00

PC-2369EN Stropní reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 70 Hz – 18 kHz, vyzařovací úhel 170° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 230 mm, vnitřní použití typ A, bílý, pružinová montáž do podhledu, EN 54-24 810,00

DL 06-130/T-
EN54

Stropní reproduktor 6 W / 100 V s protipožárním krytem, odbočky 6 W, 3 W, 1,5 W, citlivost 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 350 Hz–13,8 kHz, vyzařovací úhel
180° (1 kHz), reproduktor 130 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 180 mm, vnitřní použití typ A, bílý, pružinová montáž do podhledu, EN 
54-24

650,00

DL 06-130/T plus-
EN54

Stropní dvoupásmový reproduktor 6 W / 100 V s protipožárním krytem, odbočky 6 W, 3 W a 1,5 W, citlivost 71 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 388 Hz–21,9 kHz,
vyzařovací úhel 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 180 mm, vnitřní použití typ a, bílý, pružinová montáž
do podhledu, EN 54-24

1530,00

PC-1867FC
Stropní reproduktor 6 W / 100 V s protipožárním krytem, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 100 Hz – 16 kHz, vyzařovací
úhel 178° (1 kHz), reproduktor 120 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 180 mm, vnitřní použití typ A, bílý, pružinová montáž do
podhledu, EN 54-24

1120,00

PE-304
Závěsný reproduktor dvoupásmový 30W / 100V, odbočky 20W, 15W, 10W a 5W, citlivost 91dB (1W / 1m, 500Hz – 5kHz), frekvenční rozsah 70Hz – 20kHz, vyzařovací úhel 170° (1 kHz),
reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, bass-reflex, zásuvná svorkovnice, plastová skříňka, kovová mřížka, 5 m dlouhý přívodní kabel, rozměry 186 x 251 mm, vnitřní použití typ A,
bílý, závěsná montáž, hmotnost 2,1kg

1530,00

Reproduktory do podhledu

Reproduktory závěsné
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PE-154BS
Závěsný reproduktor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, citlivost 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 70 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 170° (1
kHz), reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, 3 m dlouhý, požáru odolný přívodní
kabel, rozměry 186 x 251 mm, vnitřní použití typ A, bílý, závěsná montáž, EN 54-24, BS-5839-8

2520,00

PE-154EN
Závěsný reproduktor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, citlivost 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 70 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 170° (1
kHz), reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, 5 m dlouhý přívodní kabel, rozměry 186 x
251 mm, vnitřní použití typ A, bílý, závěsná montáž, EN 54-24 

1770,00

BS-250AB-EB
Skříňkový reproduktor redundantní pro A/B linku, 6 W / 100 V, odbočky 3 W a 1,5 W, citlivost 89 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 
135° (1 kHz), 2x reproduktor 100 mm / 2x transformátor, šroubovací keramické svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 200 x 250 x 85 mm, vnitřní použití
typ A, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

1460,00

PC-275AB-EB
Stropní reproduktor redundantní pro A/B linku, 6 W / 100 V, s protipožárním krytem, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 88 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 130 Hz –
20 kHz, vyzařovací úhel 175° (1 kHz), 2x reproduktor 120 mm / 2x transformátor, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 280 mm, vnitřní použití
typ A, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

1720,00

PC-245AB-EB
Stropní reproduktor redundantní pro A/B linku, 6 W / 100 V, s protipožárním krytem, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 88 dB (1 W / 1 m, 500 Hz - 5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz -
18 kHz, vyzařovací úhel 170° (1 kHz), 2x reproduktor 120 mm / 2x transformátor, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová skříňka a mřížka, vnější průměr 245 mm, vnitřní použití
typ A, bílý, pružinová montáž do podhledu, EN 54-24

1820,00

F-1000BTWP EB-
Q

Skříňkový reproduktor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, citlivost 87 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 85 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 90° x 90°
(1 kHz), reproduktory 100 mm středobass a 25 mm výšky, bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 130 x 200 x 130 mm,
venkovní použití typ B, IP 54, černý, montáž na omítku, EN 54-24

2420,00

F-1000WTWP EB-
Q

Skříňkový reproduktor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, citlivost 87 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 85 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 90° x 90°
(1 kHz), reproduktory 100 mm středobass a 25 mm výšky, bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 130 x 200 x 130 mm,
venkovní použití typ B, IP 54, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

2420,00

F-1300BTWP EB-
Q

Skříňkový reproduktor dvoupásmový 30 W / 100 V, odbočky 10 W, 3 W a 1 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 130 mm středobass a 25 mm výšky, bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 162 x 250 x 161
mm, venkovní použití typ B, IP 54, černý, montáž na omítku, EN 54-24

3670,00

F-1300WTWP EB-
Q

Skříňkový reproduktor dvoupásmový 30 W / 100 V, odbočky 10 W, 3 W a 1 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 130 mm středobass a 25 mm výšky, bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 162 x 250 x 161
mm, venkovní použití typ B, IP 54, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

3670,00

F-2000BTWP EB-
Q

Skříňkový reproduktor dvoupásmový 60 W / 100 V, odbočky 30 W, 15 W a 3 W, citlivost 92 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 65 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 200 mm středobass a 25 mm výšky, bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 244 x 373 x 235
mm, venkovní použití typ B, IP 54, černý, montáž na omítku, EN 54-24

5380,00

F-2000WTWP EB-
Q

Skříňkový reproduktor dvoupásmový 60 W / 100 V, odbočky 30 W, 15 W a 3 W, citlivost 92 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 65 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 200 mm středobass a 25 mm výšky, bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 244 x 373 x 235
mm, venkovní použití typ B, IP 54, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

5380,00

CS-64BS Zvukový projektor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1 W, citlivost 96 dB (1 W / 1 m, 330 Hz – 3,3 kHz), frekvenční rozsah 130 Hz – 13 kHz, vyzařovací úhel 210° (1 kHz), reproduktor 120 mm,
šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, rozměry 233 x 224 x 208 mm, venkovní použití typ B, IP 65, šedý, montáž na omítku, EN 54-24 1430,00

CS-154BS
Zvukový projektor 15 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivost 97 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz – 15 kHz, vyzařovací úhel 90° (1 kHz) horizontální / 155° (1
kHz) vertikální, reproduktor 120 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, rozměry 366 x 230 x 310 mm, venkovní použití typ B, IP 65, šedý,
montáž na omítku, EN 54-24

2180,00

PJ-154BS
Zvukový projektor dvoupásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, citlivost 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 70 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 170° (1 kHz),
reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 186 x 251 mm, vnitřní použití typ A, bílý,
kloubová montáž na omítku, EN 54-24, BS-5839-8

2760,00

DA-P 20-130/T-
EN54

Zvukový projektor 20 W / 100 V, odbočky 20 / 10 / 5 / 2,5 W, citlivost 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 150 Hz–20 kHz, vyzařovací úhel 252° (1 kHz), reproduktor
120 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, rozměry 145 x 222 mm, vnitřní použití typ A, bílý, montáž na omítku, EN 54-24, BS-5839-8 2110,00

PJ-202DL-EB
Zvukový projektor obousměrný 20 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivost 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 90° (1 kHz), 2x
reproduktor 120 mm, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, hliníková konstrukce, rozměry 150 x 190 mm, venkovní použití typ B, IP 65, šedý, montáž na omítku, EN 54-
24

2910,00

Reproduktory pro A/B linku

Reproduktory exteriérové

Zvukové projektory
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DK 10/T-EN54 Tlakový reproduktor 10 W / 100 V, odbočky 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W, citlivost 74,5 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 569 Hz–7 kHz, vyzařovací úhel 237° (1 kHz), šroubovací
keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, kovový držák, rozměry 142 x 208 mm, venkovní použití typ B, IP 66, šedý, montáž na omítku, EN 54-24 2030,00

SC-610M EU Tlakový reproduktor 10 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, akustický tlak SPL 110 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 315 Hz – 12,5 kHz, vyzařovací úhel 160° (1 kHz),
přívodní kabel, kovová konstrukce, rozměry 172 x 161 x 188 mm, venkovní použití typ B, IP 65, šedý, montáž na omítku 1140,00

DK 15/T-EN54 Tlakový reproduktor 15 W / 100 V, odbočky 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W, citlivost 77,3 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 677 Hz–5,4 kHz, vyzařovací úhel 130° (1 kHz),
šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, kovový držák, rozměry 209 x 273 mm, venkovní použití typ B, IP 66, šedý, montáž na omítku, EN 54-24 2310,00

SC-615BS Tlakový reproduktor 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, akustický tlak SPL 110 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 315 Hz – 12,5 kHz, vyzařovací úhel 90° (1 kHz),
šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, kovová konstrukce, rozměry 172 x 195 x 229 mm, venkovní použití typ B, IP 65, bílý, montáž na omítku, EN 54-24 1460,00

DK 30/T-EN54 Tlakový reproduktor 30 W / 100 V, odbočky 30/20/10/5 W, citlivost 80 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 250 Hz–15 kHz, vyzařovací úhel 103° (1 kHz), šroubovací
keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, kovový držák, rozměry 235 x 303 mm, venkovní použití typ B, IP 66, šedý, montáž na omítku, EN 54-24 1900,00

CS-530BS-EB
Tlakový reproduktor dvoupásmový 30 W / 100 V, odbočky 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W, akustický tlak SPL 111 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyzařovací 
úhel 90° (1 kHz) horizontální / 95° (1 kHz) vertikální, reproduktory 120 mm středobass, 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, rozměry
315 x 215 x 355 mm, venkovní použití typ B, IP 65, šedý, montáž na omítku, EN 54-24

3980,00

CS-660BS-EB
Tlakový reproduktor dvoupásmový 60 W / 100 V, odbočky 60 / 30 / 15 / 7,5 W, akustický tlak SPL 115 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 100 Hz – 20 kHz, vyzařovací
úhel 80° (1 kHz) horizontální / 90° (1 kHz) vertikální, reproduktory 165 mm středobass, 25 mm výšky, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová konstrukce, rozměry
418 x 332 x 391 mm, venkovní použití typ B, IP 65, šedý, montáž na omítku, EN 54-24

5230,00

HX-5B-WP EB-Q
Kompaktní reproduktorový systém, celkový výkon 200 W / 8 ohm, citlivost 96 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 95 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 100° x 60° (1 kHz),
4 ks dvoupásmový modul 1x středobass 120 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka kovová mřížka, rozměry 400 x 546 x
342 mm, venkovní použití typ B, IP 54, černý, montáž na omítku, EN 54-24

14640,00

HX-5W-WP EB-Q
Kompaktní reproduktorový systém, celkový výkon 200 W / 8 ohm, citlivost 96 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 95 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 100° x 60° (1 kHz),
4 ks dvoupásmový modul 1x středobass 120 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, plastová skříňka, kovová mřížka, rozměry 400 x 546 x
342 mm, venkovní použití typ B, IP 54, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

14640,00

HX-7B-WP
Kompaktní reproduktorový systém, celkový výkon 250 W / 8 ohm, citlivost 100 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 75 Hz – 20 kHz, horizontální vyzařovací úhel 100°,
vertikální vyzařovací úhel je závislý na úhlu natočení, 4 ks dvoupásmový modul 1x středobass 150 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou,
plastová skříňka kovová mřížka, rozměry 497 x 664 x 274 mm, venkovní použití typ B, IP54, černý, montáž na omítku, EN 54-24

35850,00

HX-7W-WP
Kompaktní reproduktorový systém, celkový výkon 250 W / 8 ohm, citlivost 100 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 75 Hz – 20 kHz, horizontální vyzařovací úhel 100°,
vertikální vyzařovací úhel je závislý na úhlu natočení, 4 ks dvoupásmový modul 1x středobass 150 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, šroubovací keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou,
plastová skříňka kovová mřížka, rozměry 497 x 664 x 274 mm, venkovní použití typ B, IP54, bílý, montáž na omítku, EN 54-24

36140,00

FB-150W Kompaktní subwoofer, celkový výkon 200 W / 8 ohm, citlivost 93 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenční rozsah 40-400 kHz, 1x 15 "(38cm) basový reproduktor, bassreflex, skrutkovací
svorkovnice, MDF skříňka kovová mřížka, bílá, rozměry 505x528x477 mm 29350,00

HY-PF7W Závěsný držák pro subwoofer a podvěšení HX systému, antikorozní, rozměry 645x50x472 mm 3460,00

MT-200 Převodový transformátor 100V pro HX-5 a HX-7 systémy 2080,00

HY-MT7 Adaptér pro 100V transormátor, HX-5 a HX-7 systémy 1870,00

VM-300SV Modul dohledu funkčnosti reproduktorové linky (detekce pilotního tónu), detekuje přerušení nebo zkrat 100 V reproduktorové linky, připojení mezi konec reproduktorové linky a
alarmový vstup ústředny VM-3xxx, max. zátěž 500 m linky 100 W, rozměry 70 x 18 x 45 mm 490,00

VM-300IS-EB Izolátor reproduktorové linky, v případě zkratu nebo přerušení linky izoluje poškozený reproduktor / úsek bez ztráty funkčnosti ostatních reproduktorů, max. připojený odběr 6 W,
připojení do modulu monitorování linky VM-300IM, rozměry 88 x 60 x 34 mm 1270,00

Reproduktory tlakové

Reproduktory výkonové

Příslušenství k reproduktorům
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VM-300IM-EB Modul monitorování reproduktorových linek, max. 3 monitorované linky s délkou 1000 m, vyhodnocuje stav zkratových izolátorů, připojení do alarmového vstupu ústředny, rozměry 125
x 105 x 49 mm, instalace na DIN lištu 18070,00

FE 130-EN54 Protipožární kovový kryt pro stropní reproduktory DL-E 06-130/T-EN54 a DL-E 06-130/T-EN54 safe 210,00

HSP kab 2x1,5 Kabel pro připojení požárně technických zařízení, 1-CXKH-VO 2x 1,5 RE P60-R B2ca, s1, d0, a1, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 2 x 1,5 mm, Cu drát,
izolace z bezhalogenové oheněm nešířící směsi, barva pláště hnědá, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 38,00

HSP kab 4x1,5 Kabel pro připojení požárně technických zařízení, 1-CXKH-VO 4x 1,5 RE P60-R B2ca, s1, d0, a1, bezhalogenový, s funkčností při požáru 60 min, 4x 1,5 mm, Cu drát, izolace z
bezhalogenového oheň nešířící směsi, barva pláště oranžová, balení 100 m, cena uvedena za 1 m 75,00

AUDIO kab Kabel pro připojení reproduktorů komerčního rozhlasu, JB-500-OB 2x1,5, CU lanko, izolace s bezhalogenové oheň nešířící směsi, barva pláště šedá, balení po 100 m, cena uvedena za
1 m 22,00

SM50 Měřič srozumitelnosti řeči STIPA, EN 60268-16, barevný dotykový displej, obsahuhe měřící mikrofon / měřič SPL (IEC 61672) a příslušenství, balení v kompaktním přepravním kufru 53460,00

IES-2042FX-MM-
SC

Průmyslový switch, 4x 10/100-TX (RJ-45) + 2x 100-FX (Multi-Mode/SC), O-Ring 10 ms, web management, ring kruhová topologie, 1x alarmový výstup NC, ochrana před přepětím 2 kV,
napájení 48 V DC, pracovní teplota od -40 °C do +70 °C, rozměry 54 x 106 x 145 mm, záložní napájení z akumulátorů 12 V DC, zdroj není součástí balení 12970,00

FS-3000RGUB
Multi. přehrávač USB/SD/MP3 přehrávač/rekordér, FM tuner a Bluetooth připojení. Vstup pro symetrický mikrofon - combo konektor: XLR a jack 6,3. Vstupy pro 4x stereo audio RCA a 1x 3,5
mm jack / 1x TAPE vstup. Výstupy jsou 2x stereo výstup RCA, 1x XLR - symetrický, sluchátkový výstup. Samostatná regulace hlasitosti přehrávače a mikrofonního vstupu. Frekvenční rozsah:
20-20 000 Hz. Napájení: 230/115 V AC, 50 W. Rozměry: 430 x 44,5 x 150 mm (1U 19"). Hmotnost: 1,5 kg. Příslušenství: 2x RCA kabel, držáky pro 19" rackovou montáž, AM a FM anténa,
dálkový ovladač

3770,00

PCR3000RMKIII

DVD/CD/SD/USB přehrávač, podpora formátů MP3/WMA, tuner FM/DAB s RDS, bluetooth přehrávač s podporou A2DP, AVRCP a SPP, kompatibilita - Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR,
DVDRW, audio - CD 16 bitů PCM, MP3 32-320 kbps, WMA, sloty na USB (čelní a zadní panel), slot na SD kartu (čelní panel), až 9999 skladeb, velikost paměťové karty až 32 GB, formát FAT32,
digitální audio výstup S/PDIF (TOSLINK a COAX), analogový audio výstup pro CD/MP3 a pro TUNER s regulací výstupní úrovně, společný výstup COMBI - ukončíli se přehrávání média, výstup
se přepne na tuner, IR dálkové ovládání, sériové rozhraní RS-232 pro integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání všech funkcí, pomocí RS-232 lze načítat
aktuální RDS informace a předávat je do externích systémů

13624,00

A-1724 ER
Mixážní zesilovač 240W. Dva výstupy 100V (dvě zóny). Jeden přímý výstup 100V – nízko impedanční 4 ohmy. Šest mikrofonních symetrických vstupů (možnost phantomového napájení) -
kombinované konektory XLR/J. Pět linkových vstupů AUX, linkový výstup REC, linkový vstup a výstup pro připojení externí jednotky. Nastavení hlasitosti každého vstupu. Tónová korekce. Vstup
pro externí ovládání hlasitosti. Vstup pro vzdálené zapnutí zesilovače. Frekvenční rozsah 50Hz až 20kHz. Napájení 230V AC. Šířka: 420mm, výška:110mm, hloubka:370mm. Hmotnost: 13,5kg

13080,00

E-VOL20 Regulátor hlasitosti, max. přenášený výkon 20 W / 100 V, 11-stupňová regulace úrovně útlumu, relé nuceného poslechu k přemostění přepínače 24 V, 2/4 vodičový systém, bílý povrch,
rozměry: 80 x 80 x 50 mm, hmotnost 336 g 750,00

AR30 Regulátor hlasitosti o maximálním přenášeném výkonu 30 W / 100 V, integrovaná 11-stupňová regulace úrovně útlumu, 86 x 86 x 60 mm 550,00

EMERGENCY 
BUTTON GREEN

Nouzové tlačítko, zelené, poplachový výstup NC kontakt, ochranné sklíčko, instalace na omítku, vnitřní použití 670,00

EMERGENCY 
BUTTON RED

Nouzové tlačítko, červené, poplachový výstup NC kontakt, ochranné sklíčko, instalace na omítku, vnitřní použití 670,00

RM-200RJ Rozhraní pro připojení mikrofonní stanice, instalace na straně mikrofonní stanice - převodník mezi rozhraním RJ-45 a klasickou svorkovnicí , rozměry 116 x 84 x 25,7 mm 3510,00

Příslušenství NZS

Kabeláž pro NZS

Akustická měření
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M-9000M2 CE

Maticová digitální mixážní jednotka s digitálním signálovým procesorem (DSP) 8x8, plně konfigurovatelný počet vstupů a výstupů pomoci zásuvných modulů, které nejsou
součástí. Typy modulů: analogové vstupy D-001T(R), analogové výstupy T-001T, hlášení z telefonní linky ZP-001T, logické vstupy a výstupy C-001T, modul pro připojení ovládacích panelů na
stěnu RC-001T - komunikace po sběrnici RS-485, regulace hlasitosti signálu v závislosti na hluku prostředí AN-001T. Všechny audio kanály lze naprogramovat jako vstupy pro hlášení a lze jim
přiřadit úroveň priority 1-3. Konfigurace pomocí menu na čelním panelu s velkým displejem nebo pomocí grafického konfiguračního softwaru na PC, sériové rozhraní RS-232, počet presetů 32.
Dva výstupy na zadní straně M9000.

11440,00

MA-725F-EB
Digitální maticová jednotka se zesilovačem 4 x 250 W / 100 V třídy D, 6 vstupů z toho 4 vstupy LINE plus 2 MIC / LINE na 4 výstupní kanály 100 V, digitální zvuková kvalita 24 bit /
48 kHz, každý vstup může být dálkově ovládán modulem WP-700 připojeným pomocí ethernetového kabelu, WP-700 zahrnuje ovládání hlasitosti a výběr jednoho ze čtyř vstupů MA-725F-EB,
bezdrátové ovládání hlasitosti a výběr vstupů přes webové rozhraní na mobilním zařízení nebo počítači, připojení paging mikrofonu RM-9012

37410,00

DA-250FH CE301
Koncový digitální zesilovač zvuku 4 x 250 W / 100 V (výstup 40 Ω), třída D, symetrické vstupy a klasické svorkovnice, signál přivedený na kanál č. 1 lze tlačítkem poslat i do
zbývajících kanálů, indikace signálu na vstupu a výstupu, indikace PEAK, PROTECT, připojením výstupního transformátoru MT-251H (volitelné) může být elektricky izolován od systému s
vysokou impedancí, 1U, 230 V AC

30000,00

DA-500FH CE301
Koncový digitální zesilovač zvuku 4 x 500 W / 100 V (výstup 20 Ω), třída D, symetrické vstupy typu XLR a klasické svorkovnice, signál přivedený na kanál č. 1 lze tlačítkem poslat i
do zbývajících kanálů, indikace signálu na vstupu a výstupu, indikace PEAK, PROTECT, svorky Control / Monitor umožňují ovládání jednotlivých kanálů na ON / OFF a sledování stavu pro
zapnutí / vypnutí napájení na každém kanálu, ochranu na každém kanálu a provoz ventilátoru, připojením výstupního transformátoru MT-251H (volitelné) může být elektricky izolován od
systému s vysokou impedancí, 2U, 230 V AC

44800,00

DA-250DH CE301
Dvoukanálový digitální zesilovač zvuku 2 x 250 W / 100 V (výstup 40 Ω), třída D, symetrické vstupy typu XLR a klasické svorkovnice, signál přivedený na kanál č. 1 lze tlačítkem
poslat i do dalšího kanálu nebo ponechat stereo, indikace signálu na vstupu a výstupu, indikace PEAK, PROTECT, připojením výstupního transformátoru MT-251H (volitelné) může být elektricky 
izolován od systému s vysokou impedancí, 1U, 230 V AC

19450,00

MT-251H Externí oddělovací transformátor 250 W / 100 V, určeno primárně pro galvanické oddělení 100 V výstupu digitálních zesilovačů řady DA-250/500. Frekvenční rozsah: 30 Hz - 18 kHz 3090,00

D-001T Vstupní modul k M-9000M2 CE s 2 kanály a DSP (digitální signálový procesor) 2x MIC/LINE (svorkovnice), 9 úrovní nastavení citlivosti vstupů, možnost aktivace phantomového napájení
24 V. Do audio matice řady 9000 je možné nainstalovat maximálně 4 vstupní moduly D-001T(R). 2780,00

D-001R Modul s 2 vstupními kanály a DSP (digitální signálový procesor) k M-9000M2 CE pro matice řady 9000, 2x LINE (CINCH), jeden pár konektorů CINCH na jeden kanál - oba kanály
jsou interně sloučeny, 9 úrovní citlivosti vstupů. Do audio matice řady 9000 je možné instalovat maximálně 4 vstupní moduly D-001T(R). 2960,00

ZP-001T Vstupní modul k M-9000M2 CE pro hlášení z telefonu, výběr zón přes tónovou volbu DTMF, dva provozní režimy - RING SIGNAL a PAGING PORT. Do audio matice řady 9000 je možné
nainstalovat maximálně 1 modul ZP-001T. 2470,00

AN-001T
Modul s 2 vstupními kanály pro dva měřicí mikrofony k M-9000M2 CE, zapojení přes svorkovnici. Modul je určen pro regulaci hlasitosti reprodukovaného signálu v závislosti na hluku
prostředí, typ mikrofonu AN-9001, s možnosti aktivace phantomového napájení pro případ ruchového mikrofonu kondenzátorového typu. Do audio matice řady 9000 je možné nainstalovat
maximálně 2 moduly tohoto typu.

4320,00

T-001T Dvoukanalový výstupní modul s DSP (digitální signálový procesor) k M-9000M2 CE matice řady 9000, 2x LINE připojené na svorkovnice, symetrické audio výstupy. Do audio matice
řady 9000 je možné nainstalovat maximálně 3 výstupní moduly. 2160,00

C-001T I/O rozširujici modul audio matice řady 9000 s 8+8 logickými vstupy / výstupy. 4x I/O jsou na zadní straně M9000 1530,00

RC-001T Modul s možností připojení maximálně 2 x 8 panelů k M-9000M2 CE pro ovládání typu ZM-900x, komunikace po sběrnici RS-485 s maximální délkou 800 m. Na jeden modul je možné
připojit maximálně 16 ovládacích panelů. 4080,00

Vstupní moduly

Výstupní moduly

Vstupně výstupní moduly

Audio systémy

Komerční audio

Matice

Zesilovače

68



cena EU bez DPH 
v CZK

Platný od 5.3.2019

UP-MV-206 Trojrámeček se vstupem pro mikrofon (XLR) a AUX vstup, možnost volby fantomového napětí, samostatná regulace hlasitosti pro mikrofón a pro AUX. 9650,00

ZM-9001 Nástěnný ovládací panel, 6 tlačítek k volbě presetů nebo ovládání hlasitosti, připojení k zadní části M-9000M2 nebo C-001T, montážní krabice není součástí, může být namontován do
SMB-1G nebo WB-1U 940,00

ZM-9002 Nástěnný ovládací panel, 4 tlačítka k volbě presetů a otočný regulátor pro hlasitost, připojení k zadní části M-9000M2 nebo C-001T, montážní krabice není součástí, může být namontován
do SMB-1G nebo WB-1U 990,00

ZM-9003 Nástěnný ovládací panel analogový, 6 tlačítek z toho 4 s aretací, připojení k zadní části M-9000M2 nebo C-001T, montážní krabice není součástí, může být namontován do SMB-2G nebo
WB-2U 1300,00

ZM-9011 Nástěnný ovládací panel k RC-001T, 4 tlačítka s LED indikací, připojení kabelem LAN (CAT5-STP), RS-485, montážní krabice není součástí, může být namontován do SMB-1G nebo WB-1U 4730,00

ZM-9012 Nástěnný ovládací panel k RC-001T, otočný regulátor hlasitosti s LED indikací hlasitosti, připojení kabelem LAN (CAT5-STP), RS-485, montážní krabice není součástí, může být
namontován do SMB-1G nebo WB-1U 4730,00

ZM-9013 Nástěnný ovládací panel k RC-001T, 8 tlačítek s LED indikací, připojení kabelem LAN (CAT5-STP), RS-485, montážní krabice není součástí, může být namontován do SMB-2G nebo WB-2U 5100,00

ZM-9014 Nástěnný ovládací panel k RC-001T, 4 tlačítka s LED indikací a otočný regulátor hlasitosti s LED indikací hlasitosti, připojení kabelem LAN (CAT5-STP), RS-485, montážní krabice není
součástí, může být namontován do SMB-2G nebo WB-2U 5100,00

WP-700-AM
Nástěnný dálkový ovladač určený k dálkovému ovládání zesilovačů maticového mixéru MA-725F, vyberte vstupní zdroj a nastavte úroveň hlasitosti připojeného výstupu, do jedné
jednotky MA-725F lze připojit až 4 jednotky (1x WP-700 na každý výstupní kanál), jeden kabel CAT5 / 5e / 6 STP je vyžadován pro každé připojení (max. 90 m), montážní krabice není
součástí, může být namontován do SMB-1G nebo WB-1U

1740,00

SMB-1G 1G krabice pro povrchovou montáž pro dálkové ovládání a panely. 1820,00

SMB-2G 2G krabice pro povrchovou montáž pro dálkové ovládání a panely. 1980,00

WB-1U 1U krabice pro podpovrchovou montáž pro dálkové ovládání a panely. 570,00

WB-2U 2U krabice pro podpovrchovou montáž pro dálkové ovládání a panely. 620,00

RM-9012 EB
Mikrofonní stanice pro M-9000M2 CE, až 12 zón pro hlášení, připojení přes RJ-45, logické kontakty (výstup s otevřeným kolektorem), tlačítka výběru zón 1-12, ALL, CANCEL, TALK, lze
vysílat zprávy do všech zón nebo jednotlivých zón, tlačítko CANCEL vymaže všechen výběr jediným stisknutím, LED vedle každého tlačítka zobrazuje stav každé zóny, směrový kondenzátorový
mikrofon, regulace hlasitosti, galvanicky oddělený symetrický linkový výstup, napájení 24 V DC.

7750,00

RM-9012C-EB
Mikrofonní stanice pro MA-725F-EB, až 12 zón pro hlášení, 1 tónový zvonek, funkce zvonění s nastavením spínače, připojení přes RJ-45, logické kontakty (výstup s otevřeným
kolektorem), tlačítka výběru zón 1-12, ALL, CANCEL, TALK, lze vysílat zprávy do všech zón nebo jednotlivých zón, tlačítko CANCEL vymaže všechen výběr jediným stisknutím, LED vedle
každého tlačítka zobrazuje stav každé zóny, směrový kondenzátorový mikrofon, regulace hlasitosti, galvanicky oddělený symetrický linkový výstup, napájení 24 V DC.

7750,00

AD-246 ER Napájecí adaptér pro RM-9012 EB a RM-9012C EB, 24V DC, 1A, délka DC kabelu 1,5 m, délka AC kabelu 2 m 1460,00

Ovládací prvky

Mikrofony
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S4.04-HDX-EB Ruční mikrofon řady S4.04 je k dispozici na kanálu 70 se čtyřmi přepínatelnými licenčními frekvencemi a plně syntetizovanou technologií PLL quartz tuning. Mikrofon je na jednu AA baterii
s výdrží až 10 hodin. 2890,00

S4.04-HD-EB Systém bezdrátového ručního mikrofonu s bezdrátovým přijímačem UHF. K dispozici na kanálu 70 se 4 přepínatelnými licenčními frekvencemi a plně syntetizovanou technologií PLL
quartz tuning. Mikrofon je na jednu AA baterii s výdrží až 10 hodin. 6010,00

AN-9001 Kondenzátorový mikrofon určený k detekci okolního šumu. Používá se ve spojení se vstupním modulem snímače okolního šumu AN-001T v systému řady 9000. Může být namontován
u stropu nebo na stěně. 940,00

PE-304
Závěsný reproduktor dvoupásmový 30W / 100V, odbočky 20W, 15W, 10W a 5W, citlivost 91dB (1W / 1m, 500Hz – 5kHz), frekvenční rozsah 70Hz – 20kHz, vyzařovací úhel 170° (1 kHz),
reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, bass-reflex, zásuvná svorkovnice, plastová skříňka, kovová mřížka, 5 m dlouhý přívodní kabel, rozměry 186 x 251 mm, vnitřní použití typ A,
bílý, závěsná montáž, hmotnost 2,1kg

1530,00

WA 06-165/T Skříňkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 197 Hz–22 kHz, vyzařovací úhel 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm,
keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka, kovová mřížka, rozměry 252 x 192 x 82 mm, vnitřní použití typ A, bílý, montáž na omítku, IP 54 490,00

DA-P 20-130/T Zvukový projektor 20 W / 100 V, odbočky 20 / 10 / 5 / 2,5 W, citlivost 91,5 dB (1 W / 1 m), frekvenční rozsah 150 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 360°, reproduktor 120 mm, plastová
skříňka, vnitřní použití typ A, bílý, rozměry ø 140 x 195 mm, hmotnost 1,25 kg, montáž na omítku, IP 56 1480,00

DL 06-130/T Stropní reproduktor 6 W / 100 V s odbočkami 3 W a 1,5 W, frekvenční rozsah 90 Hz - 15 kHz, citlivost 87,3 dB (1W/1m), průměr reproduktoru 130 mm, rozměry ø 180 x 98 mm,
hmotnost 0,86 kg 470,00

BS-1030W Skříňový 2-pásmový basreflexní reproduktor 30 W / 100 V, odbočky 20 / 15 / 10 / 5 W, rozsah 80 Hz - 20 kHz, rozměry 196 × 290 × 150 mm, hmotnost 2,5 kg, materiál ABS a kovová
mřížka, konstrukce odolná proti stříkající vodě, IPX4 2240,00

TS-C 10-300/T-
EN54

Skříňový reproduktor 10 W / 100 V, odbočky 6 / 3 / 1,5 W, rozsah 210 Hz - 17,700 kHz, hliníkový obal, rozměry 100 × 296 × 92 mm, hmotnost 1,7 kg, odolný proti povětrnostním vlivům,
kloubové otočné uchycení, IP 66, EN 54-24 2760,00

F-2352C Stropní reproduktor dvoupásmový s uzavřenou bas-reflex ozvučnicí, 30 W / 100 V odbočky 10 / 3 / 1 W, volba impedance a výkonu otočným přepínačem přístupným z přední strany
nainstalovaného reproduktoru po sejmutí krycí mřížky, frekvenční rozsah 70 Hz - 20 kHz (-10dB), citlivost 90 dB (1 W / 1 m), ocelový zadní kryt, průměr 230 mm, hmotnost 3,7 kg 3220,00

H-3WP Nástěnný dvoupásmový reproduktor 30 W / 100 V odbočky 15 a 7,5 W, bílý, venkovní provedení, frekvenční rozsah 100 Hz - 20 kHz (-10dB), citlivost 89 dB (1 W / 1 m), materiál ABS a
kovová mřížka, rozměry 295 × 318 × 129 mm, hmotnost 3,3 kg, montáž pomocí krabice WB-2U nebo SMB-2G 7510,00

HB-1 Plochý subwoofer pro zapuštěnou montáž do stropu nebo stěny, 240 / 80 W, impedance 8 Ohm (100 V s volitelným transformátorem MT-S0601), frekvenční rozsah 45 - 200 Hz, 20
cm reproduktor 91 dB, rozměry 430 x 544 x 135 mm, hmotnost 11 kg. 7880,00

MT-S0601 Převodní transformátor, vstup 60 W / 100 V, odbočky 30 W a 15 W, výstupní impedance 8 ohm. Pro připojení 8 ohmových reproduktorů na 100 V rozvod, hmotnost 1,2 kg 2210,00

H-1 Nástěnný dvoupásmový reproduktor 12 W / 100 V, odbočky 6 W a 3 W, frekvenční rozsah 120 Hz - 20 kHz, úhel natočení je nastavitelný až o 90 stupňů pro efektivní směrování zvuku
bez narušení vzhledu instalace reproduktoru, rozměry 312 × 126 × 90 mm, hmotnost 1,5 kg, montáž pomocí speciálního adaptéru HY-H1. 2940,00

HY-H1 HY-H1 je volitelný rám adaptéru pro reproduktor H-1 390,00

Reproduktory

Reproduktory bez EN54-24

Reproduktory komerční
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AUDIO kab Kabel pro připojení reproduktorů komerčního rozhlasu, JB-500-OB 2x1,5, CU lanko, izolace s bezhalogenové oheň nešířící směsi, barva pláště šedá, balení po 100 m, cena uvedena za
1 m 22,00

FS-3000RGUB
Multi. přehrávač USB/SD/MP3 přehrávač/rekordér, FM tuner a Bluetooth připojení. Vstup pro symetrický mikrofon - combo konektor: XLR a jack 6,3. Vstupy pro 4x stereo audio RCA a 1x 3,5
mm jack / 1x TAPE vstup. Výstupy jsou 2x stereo výstup RCA, 1x XLR - symetrický, sluchátkový výstup. Samostatná regulace hlasitosti přehrávače a mikrofonního vstupu. Frekvenční rozsah:
20-20 000 Hz. Napájení: 230/115 V AC, 50 W. Rozměry: 430 x 44,5 x 150 mm (1U 19"). Hmotnost: 1,5 kg. Příslušenství: 2x RCA kabel, držáky pro 19" rackovou montáž, AM a FM anténa,
dálkový ovladač

3770,00

PCR3000RMKIII

DVD/CD/SD/USB přehrávač, podpora formátů MP3/WMA, tuner FM/DAB s RDS, bluetooth přehrávač s podporou A2DP, AVRCP a SPP, kompatibilita - Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR,
DVDRW, audio - CD 16 bitů PCM, MP3 32-320 kbps, WMA, sloty na USB (čelní a zadní panel), slot na SD kartu (čelní panel), až 9999 skladeb, velikost paměťové karty až 32 GB, formát FAT32,
digitální audio výstup S/PDIF (TOSLINK a COAX), analogový audio výstup pro CD/MP3 a pro TUNER s regulací výstupní úrovně, společný výstup COMBI - ukončíli se přehrávání média, výstup
se přepne na tuner, IR dálkové ovládání, sériové rozhraní RS-232 pro integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání všech funkcí, pomocí RS-232 lze načítat
aktuální RDS informace a předávat je do externích systémů

13624,00

PMR4000RMKII
Multimediální přehrávač internetových rádií s možností streamovaní hudby z UPnP serverů nebo lokální hudby z USB flash disku s podporou formátů MP3 (32-20 kbps), WAV, WMA a
FLAC, podpora tagů ID3, velikost USB paměti až 128 GB s formáty FAT a FAT32, FM tuner s podporou RDS, Wi-Fi 2,4 GHz 802.11g k ovládání z mobilních zařízení pomocí bezplatné uživatelské 
aplikace, LAN port pro integraci přehrávače do audio systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů, analogový výstup RCA s regulací výstupní úrovně, optický výstup
S/PDIF, balení obsahuje: IR dálkové ovládání, WI-FI anténu, FM anténu, napájecí kabel

14000,00

PCS250
Komunikátor GSM/GPRS pro řady SP/MG/EVO v plastovém pouzdře se signalizačními LED, 2x slot pro SIM karty, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování
přes GPRS a WinLoad / Neware (48kb/s), SMS zprávy uživateli-poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul VDMP3 pro přenos hlasových
zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, napájení 12-16V = / 400mA (max.1), připojení přes sériový kabel (max.1,8m), 16 tel. č. pro sms a zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do
počtu 8 přes VDMP a tónovou volbu, integrovaná anténa, IP20, prac. tep.: 0-50°C

4990,00

PCS265E
Komunikátor GSM/GPRS pro řady SP/MG/EVO v plastovém pouzdře se signalizačním led, 2 x slot pro SIM karty, přenos událostí na PCO přes 4G/3G/2G, dálkové arm/DISARM přes SMS,
programování přes GPRS nebo software NEWARE (307USB), bez podpory hlasového modulu VDMP3, vestavěná baterie, při výpadku ústředny vyšle SMS, napájení 12-16 VDC max. 300 mA,
připojení přes sériový kabel nebo RS485 (až do 100 metrů od ústředny), 16 tel. č. pro sms, možnost připojení externí antény, vnitřní použití, prac. tep.: 0-50 ° C

7200,00

GSM LT-1 CZ
GSM/GPRS/SMS komunikátor, simulace telefonní linky pomocí GSM, zasílání dat na PCO (SMS/GPRS/CSD) prostřednictvím RS-232 portu (je potřebný kabel RJ / PIN5), konvertování zpráv
typu PAGER (DTMF) na SMS, programování přes DLOAD10, vzdálené programování ústředen INTEGRA přes GPRS, pro vzdálené programování ústředen přes GPRS je potřebný kabel
RJ/PIN5, sabotážní ochrana před otevřením, max. proudový odběr 350 mA, rozměry krytu 126 x 158 x 47 mm, bez GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo ANT-OBU-Q

1750,00

GSM LT-2 CZ
GSM/GPRS/SMS komunikátor, simulace telefonní linky pomocí GSM, konvertování telefonního monitoringu na SMS/GPRS/CSD nebo předávání údajů na PCO (SMS/GPRS/CSD)
prostřednictvím RS-232 portu (je potřebný kabel RJ/PIN5), 4 programovatelné vstupy, konvertování zpráv typu PAGER (DTMF) na SMS, programování přes DLOAD10, vzdálené programování
ústředen INTEGRA přes GPRS, pro vzdálené programování ústředen přes GPRS je potřebný kabel RJ/PIN5, sabotážní ochrana před otevřením, max. proudový odběr 250 mA,
rozměry krytu 126 x 158 x 47 mm, bez GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo ANT-OBU-Q

1770,00

GSM-X

GSM/GPRS/SMS/Ethernet* komunikátor, obsluha Dual Path Reporting shodně s DP4 podle EN 50136*, konverze telefonního monitoringu na formáty audio / SMS / Ethernet* / GPRS,
zasílání oznamování na 8 telefonních čísel, oznamování: audio / SMS / PUSH / CLIP, konverze zpráv PAGER na SMS, simulace telefonní linky pomocí GSM telefonu - brána GSM, přepínání na
GSM při poruše telefonní linky, kompatibilita s ústřednami INTEGRA a INTEGRA Plus: rychlý přenos dat přes RS-232 (je potřeba kabel RJ/PIN5), konverze monitoringu RS-232 / TCP/IP,
automatické sestavování obsahu oznamování (INTEGRA Plus), možnost dálkového spojení s programy DLOADX a GUARDX; přijímač SMS a CLIP pro PCO STAM-2, 4 programovatelné vstupy
(NO, NC), 4 výstupy (OC) ovládané pomocí SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft, 2x slot na SIM (nano), možnost ověření stavu konta karty typu pre-paid a oznamování o
překročení limitu prostředků, konfigurace nastavení modulu: lokálně - počítač s programem GX Soft připojený na port USB modulu, dálkově - počítač s programem GX Soft připojený k modulu
prostřednictvím Ethernetu * nebo GPRS; spolupráce s mobilní aplikací GX CONTROL, možnost dálkové aktualizace firmware, možnost připojení zdroje APS-612, možnost rozšíření o
ethernetový modul GSM-X-ETH, *ve spojení s GSM-X-ETH, zatižitelnost výstupů 50 mA, max. proudový odběr 275 mA, rozměry krytu 126 x 158 x 45 mm, anténa ANT-GSM-I součástí balení

2964,00

USB modul Modul pro programování GSM komunikátoru pomocí PC přes USB kompatibilní zařízení Easy 21, Pro 41 a Pro 21 Line, USB kabel součástí, software pro správu a nastavení součástí 773,00

GSM-5 CZ

GSM/GPRS/SMS komunikátor, LCD displej, simulace telefonní linky pomocí GSM, 2x slot na SIM, přepínání na GSM při poruše tel. linky, konvertování telefonního monitoringu na
SMS/GPRS/CSD nebo předávání údajů na PCO (SMS/GPRS/CSD) prostřednictvím RS-232 portu (je potřebný kabel RJ/PIN5), 4 programovatelné vstupy, 3 výstupy ovládané pomocí
DTMF/SMS/CLIP, konvertování zpráv typu PAGER (DTMF) na SMS, programování přes DLOAD10, vzdálené programování ústředen INTEGRA přes GPRS, pro vzdálené programování
ústředen přes GPRS je potřebný kabel RJ/PIN5, sabotážní ochrana před otevřením, zatižitelnost výstupů 50 mA, max. proudový odběr 330 mA, rozměry krytu 222 x 170 x 44 mm, bez 
GSM antény, doporučená anténa ANT-GSM-I nebo ANT-OBU-Q

2220,00

GSM-X-ETH Ethernetový modul pro GSM-X komunikátor, určený na rozšíření komunikačních možností modulu GSM-X o ethernetový kanál, možnost konfigurace priority (GPRS / Ethernet), max.
odběr proudu 25 mA, rozměry 61 x 51 mm 2158,00

GPRS-A
GPRS univerzální komunikační modul určený na realizaci GPRS monitoringu PCO a SMS oznamování z ústředny libovolného výrobce pomocí telefonního dialery nebo
pomocí vstupů, 8 vstupů na oznamování událostí, možnost připojit 8 digitálních detektorů teploty DS-T1, 4 výstupy (2x relé, 2x OC) ovládaných dálkově (SMS/CLIP/PUSH), IoT (MQTT,
JSON, MODBUS RTU přes GPRS), automatické přepínání na SMS při výpadku GPRS, signalizace poruchy spojení, možnost ověření stavu kreditu na SIM, možnost ovládat přes mobilní
aplikaci GX CONTROL, max. odběr proudu 220 mA, rozměry 83 x 65 x 23 mm, anténa ANT-OBU-Q součástí

2574,00

DS-T1 Digitální detektor teploty pro komunikátor GPRS-A, určený k měření teploty v rozsahu od -35 °C do +60 °C, sběrnice 1-Wire, délka kabelu 3 m 432,00

Kabeláž pro NZS
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Technická podpora:     HOTLINE        +420 577 22 23 24

▪  EZS Paradox, Satel, GSM  |  Jakub Karlík, karlik@tssgroup.cz, mob.: +420 730 516 112, tel.: +420 514 514 253

▪  EPS SD3, Morley, HSP TOA  |  Martin Petřík, petrik@tssgroup.cz, tel.: +420 514 514 281  
 

Obchod:

▪  Zlínský, Vysočina, Jihomoravský kraj  |  Vít Struhelka, struhelka@tssgroup.cz, tel.: +420 731 508 099

▪  Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický kraj  |  Radim Pecza, pecza@tssgroup.cz , tel.: +420 734 200 501 

▪  Praha, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj  |  Jan Erazim, erazim@tssgroup.cz, tel.: +420 734 200 505

▪  Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký  |  Tomáš Talpa, talpa@tssgroup.cz, tel.: +420 770 143 553

▪  Praha  |  Martin Dvořák, dvorak@tssgroup.cz, tel.: +420 730 516 102

Reklamace:

▪  reklamace@tssgroup.cz, tel.: +420 577 019 606 - kl. 231

www.tssgroup.cz

Doručení do druhého dne
u objednávek do 14 hod.

Doprava zdarma
smluvním partnerům

Technická podpora
zdarma

Jsme 17 let
na trhu

24h 17

Centrála:

TSS Group s.r.o. 
Tř. T. Bati 145
763 02 Zlín - Louky
tel.: +420 514 514 245
tssgroup@tssgroup.cz

Pobočky:

TSS Group s.r.o.  
Hostivařská 1109/48
102 00 Praha
tel.: +420 514 514 255
praha@tssgroup.cz

TSS Group s.r.o.  
Vídeňská 204/125
619 00 Brno
tel.: +420 514 514 265
brno@tssgroup.cz

TSS Group s.r.o.  
Daliborova 416/5
709 00 Ostrava 
tel.: +420 514 514 275
ostrava@tssgroup.cz




