Opis skrócony urządzenia

Cena netto

KDC3000

500.00 zł

Najnowsza, natynkowa kaseta klawiatury KDC3000. Kolor czarny, srebrny, złoty z
wbudowaną listą lokatorów LCD i czytnikiem kart zbliżeniowych. Możliwość
podłączenia zewnętrznej kamery video. Grubość = 11 mm!
NOWOŚĆ! Kolor INOX z stali nierdzewnej!

Komplet CD1805 – NOWOŚĆ: PODŚWIETLONA z czytnikiem RFID

557.00 zł

zawiera: klawiaturę KDC1803-L (znaki na klawiaturze podświetlane diodami LED - nie jest to
podświetlenie krawędziowe), zasilacz oraz moduł centrali MCD1803 w wersji NORMAL

Komplet CD3000

677.00 zł

zawiera: centralę MCD1803, klawiaturę KDC3000, transformator zasilający. Zestaw wyposażony
fabrycznie w czytnik kart (identyfikatorów) zbliżeniowych, złącze USB do komunikacji z
komputerem. Elektroniczna lista lokatorów.

Komplet CD1803-L – NOWOŚĆ: PODŚWIETLONA!

442.00 zł

zawiera: klawiaturę KDC1803-L (znaki na klawiaturze podświetlane diodami LED - nie jest to
podświetlenie krawędziowe), zasilacz oraz moduł centrali MCD1803 w wersji NORMAL

Komplet CD1803 MASTER

472.00 zł

zawiera: centralę CD1803 MASTER, klawiaturę KDC1803-L (znaki na klawiaturze podświetlane od
spodu diodami LED - nie jest to podświetlenie krawędziowe), transformator zasilający

Komplet CD1803 SLAVE

472.00 zł

zawiera: centralę CD1803 SLAVE, klawiaturę KDC1803-L (znaki na klawiaturze podświetlane
diodami LED - nie jest to podświetlenie krawędziowe), transformator zasilający

Komplet CD1804-L – NOWOŚĆ! PODŚWIETLONA Z CZYTNIKIEM DALLAS

452.00 zł

zawiera: centralę CD1803, klawiaturę KDC1804-L (znaki na klawiaturze podświetlane diodami LED
- nie jest to podświetlenie krawędziowe), transformator zasilający. System wyposażony w czytnik
pastylek DALLAS.

Komplet CD1804-L – MASTER

482.00 zł

zawiera: centralę CD1803 MASTER, klawiaturę KDC1804-L (znaki na klawiaturze podświetlane
diodami LED - nie jest to podświetlenie krawędziowe), transformator zasilający. System
wyposażony w czytnik pastylek DALLAS.

Komplet CD1804-L – SLAVE

482.00 zł

zawiera: centralę CD1803 SLAVE, klawiaturę KDC1804-L (znaki na klawiaturze podświetlane
diodami LED - nie jest to podświetlenie krawędziowe), transformator zasilający. System
wyposażony w czytnik pastylek DALLAS.

Komplet CD2003V - wideodomofon

1100.00 zł

Centrala wideodomofonu. W skład wchodzi kaseta klawiatury CD2003V z kamerą wideo, moduł
centrali CD1803V, zasilacz centrali, zasilacz monitorów wideo ZV18

Komplet CD2003V - MASTER/SLAVE

1200.00 zł

Centrala wideodomofonu CD2003V do systemów M/S. Zawartość jak CD2003V

Komplet CD2003

507.00 zł

zawiera: centralę CD1803, klawiaturę KDC2003, transformator zasilający

Komplet CD2003 MASTER

537.00 zł

zawiera: centralę CD1803 MASTER, klawiaturę KDC2003, transformator zasilający

Komplet CD2003 SLAVE

537.00 zł

zawiera: centralę CD1803 SLAVE, klawiaturę KDC1803, transformator zasilający

MV255

452.00 zł

Monitor czarno-biały CRT systemu wideodomofonowego - bez aparatu. Kolor biały. Aktualnie
wycofywany z produkcji, zastąpiony MV255K

SV-255K
Stacja wideodomofonu kompletna (aparat plus monitor). Wyświetlacz kolorowy TFT, 4". System
cyfrowy 2+4 przewodowy PROEL.

RV4-M

promocja
500.00 zł
60.00 zł

Moduł rozdzielacza (splittera) sygnału wideo. Obudowa DIN 2-moduły. Obsługuje 4 wyjścia możliwość podłączenia do 4 monitorów SV255. Zawiera wzmacniacz eliminujący zakłócenia z
długich linii (możliwość uzyskania odległości do 300-500m) . Do realizacji większych systemów (np.
M/S wideo) Można łączyć kaskadowo (do 4)

NV4

60.00 zł

Nadajnik linii różnicowej do zewnętrznej kamery wideo. Obudowa DIN - 2 moduły. Stosowany w
przypadku stosowania dodatkowej, zewnętrznie montowanej kamery wideo w systemach
wideodomofonowych. Obsługuje do 4 linii jednocześnie. Zasilanie z magistrali wideodomofonowej
lub 14-24V DC.

PC255V - kolor: biały

38.00 zł

Aparat do systemu wideodomofonowego - bez monitora wideo. System cyfrowy dwuprzewodowy
PROEL.

PC255 - kolor: biały

36.00 zł

Aparat podstawowy - system cyfrowy dwuprzewodowy PROEL

PC999

45.00 zł

aparat cyfrowy zrealizowany z użyciem mikroprocesora, przeznaczony do łączności zwrotnej
(lokator - ochrona) z natychmiastową identyfikacją numeru i potwierdzeniem wybierania numeru
(eliminacja błędnych połączeń). System cyfrowy dwuprzewodowy PROEL - dwa systemy
kodowania. Zawiera filtr cyfrowy, eliminujący zakłócenia i odbicia sygnałów cyfrowych w linii.
Umożliwia adresowanie z numeracją większą od 255, do zakresu 9999 A-Z , lub do zakresu 2^19.
Przeznaczony głównie do nowych systemów, ale pracuje także w systemach aktualnych serii CDX803

PA456 - kolor: biały

25.00 zł

aparat do systemów 4, 5 i 6 przewodowych

D-KDC1803

od 12.00 zł

Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą

D-KDC2003

od 12.00 zł

Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą

OBN-KDC1803

35.00 zł

pozwala na montaż bez kucia otworu w murze

OBN-KDC2003

45.00 zł

Obudowa natynkowa do kasety 2003 - pozwala na montaż bez kucia otworu w murze

D - duży - KDC1803
Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą 50 mm.

D - mały - KDC1803
Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą 35 mm.

D - duży - pionowy lub poziomy - KDC2003, LL2003, LL2003/2
Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą 60 mm.

D - mały - pionowy lub poziomy - KDC2003, LL2003, LL2003/2
Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą 25 mm.

LL1803
Podświetlana lista lokatorów wzorniczo dopasowana do kasety KDC1803

20.00 zł
15.00 zł
20.00 zł
15.00 zł
60.00 zł

LL2003

60.00 zł

Podświetlana lista lokatorów wzorniczo dopasowana do kasety KDC2003

LL2003/2

35.00 zł

Podświetlana lista lokatorów wzorniczo dopasowana do połowy kasety KDC2003

OBM-1

48.00 zł

Obudowa metalowa w formie skrzynki - pozwala na zamknięcie systemu domofonowego w
metalowej obudowie - posiada zamek. Kolor biały

R-EL1

od 28.00 zł

Rygiel elektromagnetyczny 12V. Do systemów CD1803, CD2003.
Bez elementów montażowych

Pastylka DALLAS

8.00 zł

Identyfikator dotykowy, w formie breloka do kluczy. Kolor czarny.
System i-Button, 64 bitowy unikalny kod. Do systemów wyposażonych w czytnik dotykowy
pastylek DALLAS, także innych producentów. Szczególnie polecany do klawiatury KDC1804

Brelok zbliżeniowy

8.00 zł

Identyfikator zbliżeniowy, w formie breloka do kluczy. Kolor niebieski.
System UNIQUE, 64 bitowy unikalny kod. Do systemów wyposażonych w czytnik
kart/identyfikatorów zbliżeniowych, także innych producentów. Szczególnie polecany do
klawiatury KIDC3000

LISTWA RYGLA
Listwa mocująca rygla. Wykonanie proste krótkie lub długie, kątowe P/L

od 6.00 zł

Cennik podzespołów i części zamiennych
Opis skrócony podzespołu lub części zamiennej
KDC1804-L

Cena netto
315.00 zł

Klawiatura KDC1804, wyposażona w czytnik pastylek DALLAS. Zawiera również kontroler
identyfikatorów dostępu, wbudowane funkcje zarządzania bazą danych, funkcję automatycznego
zapamiętywania identyfikatorów (dwa różne tryby pracy), funkcje edycyjne bazy danych.
Wyposażona w złącze kart microSD, pozwalające na archiwizację i odtwarzanie danych,
bezpośrednio w kasecie.

KDC1803-L

265.00 zł

Klawiatura typu OPTO, wyposażona w znaki na klawiaturze podświetlane diodami LED - nie jest to
podświetlenie krawędziowe.
Nowsza wersja znanego typu 1803, wyposażona w udoskonalony układ sterujący.

KDC1805 - NOWOŚĆ

380,00 zł

Klawiatura KDC1805, wyposażona w klawiaturę tensometryczną (dotykową) - w miejsce
optoelektronicznej oraz standardowo wbudowany czytnik identyfikatorów zbliżeniowych RFID.
Zawiera również kontroler identyfikatorów dostępu, wbudowane funkcje zarządzania bazą danych,
funkcję automatycznego zapamiętywania identyfikatorów (dwa różne tryby pracy), funkcje
edycyjne bazy danych. Współpracuje zarówno ze starymi, jak i z nowymi systemami CD1803...
Wyposażona w złącze kart microSD, pozwalające na archiwizację i odtwarzanie danych,
bezpośrednio w kasecie.

KDC3000

500.00 zł

Klawiatura aluminiowa KDC3000. Wyświetlacz LCD, czytnik kart (identyfikatorów) zbliżeniowych,
wbudowana elektroniczna lista lokatorów. Zarządzanie z komputera przez złącze USB.

KDC2003/KDC2003 PIEZO

350.00 zł

Kaseta klawiatury KDC2003. Kolor czarny. W komplecie ramka maskująca, komplet kluczy

MCD1803

180.00 zł

Moduł procesora centrali CD1803 standard

NKAS1803; NKAS2003

10.00 zł

Nalepka klawiatury z cyframi. Element zamienny do kaset KDC2003 lub KDC1803

DU-PC255

12.50 zł

Dekoder aparatu PC255

DU-PC999

25.00 zł

dekoder aparatu PC999, dostosowany do realizacji łączności zwrotnej. System cyfrowy
dwuprzewodowy PROEL - dwa systemy kodowania. Zawiera filtr cyfrowy, eliminujący zakłócenia i
odbicia sygnałów cyfrowych w linii.

DU-1131

12.50 zł

Dekoder do aparatu URMET typ 1131

WM-PC255, WM-PA456

7.00 zł

Wzmacniacz mikrofonowy aparatu PC255, PA456

PRS-PC255, PRS-PA456

4.00 zł

Sznur aparatu serii PX XXX. , kolor biały

Sznur aparatu BC, SE (tylko serwis)

5.00 zł

do wyczerpania zapasów

Głośnik aparatu PC255, PA456

4.00 zł

Wkładka słuchawkowa aparatu SE255 (tylko serwis)

5.00 zł

do wyczerpania zapasów

ZV18

75.00 zł

Zasilacz monitorów SV255. Sterowany z centrali MDC1803V. Napięcie wyjściowe 18 - 22V DC

Wkładka słuchawkowa aparatu BC255 (tylko serwis)
do wyczerpania zapasów

5.00 zł

M-M2003

50.00 zł

Przyrząd do montażu kasety KDC2003

Głośnik kasety
TRAFO 220 V AC / 16 V AC
Transformator zasilający do systemu CD1803. Posiada znak "B"

5.50 zł
30.00 zł

Cennik dopłat za dodatkowe funkcje

Opis dodatkowej funkcji

Cena netto

Modyfikacja programu - funkcja RFID/DALLAS

75.00 zł

modyfikacja oprogramowania centrali, w celu uzyskania bezpośredniej współpracy z klawiaturami,
wyposażonymi w czytnik pastylek DALLAS lub kart zbliżeniowych.
Pozwala na zdalną obsługę identyfikatorów, bez używania funkcji zamka szyfrowego. Polecany w
przypadku instalacji klawiatur KDC3000/KDC1804 w starszych systemach...

Funkcja ABC

+ 150.00 zł

Numeracja lokali uwzględniająca występowanie liter (np. lokal 12A). W ramach dopłaty uzyskujemy
kasetę klawiatury (1803 lub 2003) z numeracją literową (możliwe litery od A do F) oraz modyfikację
programu centrali. Cena za każdą centralę podlegającą modyfikacji. Możliwość negocjacji przy
większych systemach

System WLS w centralach MASTER

+ 150.00 zł

Realizacja systemu Wspólnej Linii Slave. Możliwość łączenia wielu central MASTER, pracujących z
jedną linią SLAVE. Realizacja np. kilku wejść głównych na teren posesji, gdy dopuszczalne jest ich
wzajemne blokowanie. Cena za każdą centralę podlegającą modyfikacji. Możliwość negocjacji przy
większych realizacjach

System WLA

+ 150.00 zł

Realizacja systemu Wspólnej Linii Aparatów. Pozwala na łączenie wielu central pracujących ze
wspólną linią aparatów. Realizacja np. wielu wejść na klatkę schodową. Cena za każdą centralę
podlegającą modyfikacji. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach

Uruchomienie drugiego przycisku w aparacie

+ 4.00 zł

dla realizacji funkcji otwierania dodatkowego rygla lub bramy wjazdowej na teren osiedla - podaną
cenę należy doliczyć do każdego aparatu w systemie wyposażonego w aktywny drugi przycisk

System SBA

+ 150.00 zł

działającego w momencie naciśnięcia drugiego przycisku aparatu, np.: do otwierania bramy
wjazdowej na teren posesji lub zamkniętego osiedla. Cena za każdą centralę podlegającą
modyfikacji. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach

Program BIURO

+ 50.00 zł

realizacja otwierania rygla przy dzwonieniu do podniesionego aparatu. Wygodne w przypadku
instalacji w biurach, dzwonienie do podniesionego aparatu powoduje automatyczne otwarcie
drzwi. Po odłożeniu słuchawki na widełki system działa jak normalny domofon. Cena za każdą
centralę podlegającą modyfikacji. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach. Dostępny w
niektórych systemach - konieczne uzgodnienia z firmą

Program BIURO w systemie MASTER/SLAVE

+ 75.00 zł

realizacja otwierania rygla przy dzwonieniu do podniesionego aparatu w systemie MASTER/SLAVE.
Cena za każdą centralę podlegającą modyfikacji. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach

Program ŁĄCZNOŚĆ ZWROTNA (LZ)

+ 120.00 zł

wywołanie centrali z aparatu, także w systemach MASTER/SLAVE. Dopłata do każdej centrali w
systemie. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach

Czterocyfrowa numeracja lokali w kasecie klawiatury i modyfikacja
programu
Modyfikacja programu do potrzeb klienta

od 50.00 zł
od 120.00 zł

Dopasowanie programu do realizacji specyficznych funkcji wymaganych przez inwestora. Zmiana
zakresów pracy central, dodatkowe numery, zmiana sposobu przeliczania numeracji hotelowej,
funkcja przeniesienia dzwonienia na inny numer itp. Cena ustalana indywidualnie, możliwość
negocjacji przy większych realizacjach

WATK
Wydruk archiwalnej tabeli kodów do central CD1803, CD2003 od roku 1999.

DATA AKTUALIZACJI: 2013-03-27
Powyższy cennik zawiera jedynie informacje poglądowe i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Dla uzyskania wiążących informacji handlowych prosimy o kontakt z działem sprzedaży naszej firmy

10.00 zł

