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SYMBOL ZDJĘCIE OPIS PRODUKTU CENA NETTO

CP-2502NP Panel audio z mini listą lokatorów, dostępny w kolorach: czarny, srebrny 605,00 zł

CP-2502NR Panel audio z mini listą lokatorów i z czytnikiem kluczy RFID, dostępne w kolorach: czarnym, srebrnym, beżowym 659,00 zł

CP-2502MR Panel audio z klawiaturą mechaniczną, z czytnikiem kluczy RFID, dostępne w kolorach: czarnym, srebrnym, beżowym 699,00 zł

CP-2503P Panel audio dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym 539,00 zł

CP-2503R Panel audio z czytnikiem kluczy RFID, dostępny w kolorach czarnym lub srebrnym, beżowym 585,00 zł

CP-2503TP Panel audio z czytnikiem kluczy Dallas, dostępny w kolorze czarnym lub srebrnym, beżowym 539,00 zł

CP-2513TP 
INOX Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy Dallas 810,00 zł

CP-2523TP 
INOX Panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy Dallas 850,00 zł

CP-2512NR 
INOX Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID i lista lokatorów 869,00 zł

CP-2513R  
INOX Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID 850,00 zł

CP-2523R   
INOX Panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID 850,00 zł

CP-2533NR
-140

Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i mini listą lokatorów (kompatybilny z modułem KAM-
3) – powiększona szerokość do 120 mm 894,00 zł

CP-2533NR
- 040

Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i DŁUŻSZĄ listą lokatorów (kompatybilny z modułem 
KAM-3-1), montaż tylko podtynkowy 899,00 zł

CP 2533NR-
243 

Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i dłuższą listą lokatorów (kompatybilny z modułem 
KAM3-1), montaż podtynkowy, wymiary 140x372 mm, lakierowany na czarno (RAL 9005). Dostępny do 3 dni od daty 
złożenia zamówienia

923,00 zł

KRF-01 Kontroler dostępu KRF (czytnik RFID), wymaga połączenia z EC 2502 i TR 2300 180,00 zł

KRF-02 Autonomiczny kontroler dostępu (czytnik RFID) do montażu natynkowego (nie wymaga podłączenia z EC 2502 i TR-2300) 425,00 zł

KRF-03 Autonomiczny kontroler dostępu (czytnik RFID) do montażu wtynkowego (nie wymaga podłączenia z EC 2502 i TR-2300) 425,00 zł

EC-2502AR Kaseta elektroniki z funkcją ładowania akumulatora oraz obsługą RFID i Dallas 239,00 zł
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CP-3100NP Panel audio z mini listą lokatorów (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym) 737,00 zł

CP-3100NR Panel audio z mini listą lokatorów i czytnikiem RFID (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym) 735,00 zł

CP-3103TP Panel audio z czytnikiem kluczy Dallas, dostępny w kolorach: czarnym lub srebrnym 699,00 zł

CP-3103R Panel audio z czytnikiem kluczy  RFID: kolor :czarny lub srebrny 726,00 zł

CP-3113TP Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy Dallas 903,00 zł

CP-3123TP Panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy Dallas 999,00 zł

CP-3113R 
INOX Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID 999,00 zł

CP-3123R 
INOX Panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID 999,00 zł

CP-3133NR 
140 INOX Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i mini listą lokatorów (kompatybilny z modułem KAM-3) 1 018,00 zł

EC-3100R-2 Kaseta elektroniki do systemów wielowejściowych CD–3100 z obsługą RFID i Dallas (do systemu odsługującego 8 wejść 
głównych) 350,00 zł

CD-2600R Domofon cyfrowy CD-2600R audio z czytnikiem kluczy RFID, ze stali nierdzewnej, w obudowie natynkowej 750,00 zł

NP-2600 Panel informacyjny ze stali nierdzewnej, do domofonu CD-2600, w obudowie natynkowej 252,00 zł

Zasilacze do systemów cyfrowych Laskomex

TR/B 2303 Zasilacz z bezpiecznikiem termicznym (25VA, 12/14V) 88,00 zł

Impulsowy 
15V Zasilacz impulsowy (15V/1,2A DC) bez wtyczki do CD-2600R 38,00 zł

Impulsowy 
13,5V

Zasilacz impulsowy (13,5V/1,2A DC) bez wtyczki, indywidualny do monitorów MVC-6X50, MV-6450-2 i 6350- 2, do 
unifonów LG-8 (1 zasilacz na 10 unifonów) oraz do paneli CP-3100 28,00 zł

ZI 15V/4A Zasilacz 15V/4A do modułu CVR-2 (centralne zasilanie do monitorów) 91,00 zł

LM-8/W-7 Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania (dostępny w kolorze: białym, bezowym, 
czarnym) – wkładka słuchawkowa 50,00 zł

LM- 8/W-6
SOFT

Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania; dostępny w kolorze: białym, beżowym, 
czarnym (pokryte powłoką typu soft) – wkładka słuchawkowa 65,00 zł

LM- 8/W-6 
kolor

Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania (dostępny w kolorze: szaro-beżowym, 
czerwonym, pomarańczowym, żółtym, jasnozielonym, niebieskim) – wkładka słuchawkowa 50,00 zł

Cyfrowy system domofonowy CD 3100 LASKOMEX (system wielowejściowy)

Panele z podświetlaną klawiaturą i możliwością montażu modułu kamery kolorowej

Panele zewnętrzne z podświetlaną klawiaturą

Cyfrowy system domofonowy CD-2600 LASKOMEX
Panele zewnętrzne z podświetlaną klawiaturą

Kasety elektroniki do systemu CD-3100

Unifony do systemów cyfrowych Laskomex
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LM- 8/W-5 
SOFT

Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania; dostępny w kolorze: szaro-beżowym, 
czerwonym, pomarańczowym, żółtym, jasnozielonym, niebieskim (pokryte powłoką typu soft) – wkładka słuchawkowa 65,00 zł

LM-8/W-6 
srebrny Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania w kolorze srebrnym 61,00 zł

LM-8/W/1-6 Unifon  cyfrowy z wyłącznikiem i zatrzaskiem mikrotelefonu, kolor biały, beżowy 52,00 zł

LM-8/W/1-6 
srebrny

Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania i dodatkowym przyciskiem funkcyjnym w 
kolorze srebrnym 64,00 zł

LY-8 Unifon cyfrowy z sygnalizacją wywołania – LED, z głośnikiem zapewniającym głośne wywołanie z możliwością̨ ściszenia i 
wyłącznikiem oraz dodatkowym przyciskiem (dostępny w kolorze białym, grafitowym, beżowym, brązowym) 61,00 zł

LY-8-1
Unifon cyfrowy z sygnalizacją wywołania – LED, z głośnikiem zapewniającym głośne wywołanie z możliwością ściszenia i 
wyłącznikiem oraz dodatkowym przyciskiem i funkcją dzwonka (dostępny w kolorze białym, grafitowym, beżowym, 
brązowym

76,00 zł

LY-8P Unifon cyfrowy do centrali portierskiej PR-1 z sygnalizacją wywołania – LED, z głośnikiem zapewniającym głośne 
wywołanie z możliwością ściszenia i wyłącznikiem oraz dodatkowym przyciskiem (dostępny w kolorze białym). 76,00 zł

LG-8D Unifon cyfrowy, głośnomówiący w systemie duplex, dostępny w kolorze białym 179,00 zł

NP-3000 Panel informacyjny do paneli zewnętrznych malowanych proszkowo (dostępny w kolorach: srebrnym i czarnym) 220,00 zł

NP-2511 Panel ze stali nierdzewnej, wersja pozioma, do paneli zewnętrznych poziomych np. CP-2513 342,00 zł

NP-2512 Panel ze stali nierdzewnej, wersja pionowa, do paneli zewnętrznych poziomych np. CP-2513 342,00 zł

NP-2513 Panel ze stali nierdzewnej, do paneli zewnętrznych CP-251x (do pionowego lub poziomego montażu) 352,00 zł

NP-2521 Panel ze stali nierdzewnej, wersja pozioma, do paneli zewnętrznych pionowych np. CP-2523 342,00 zł

NP-2522 Panel ze stali nierdzewnej, wersja pionowa, do paneli zewnętrznych pionowych np. CP-2523 342,00 zł

NP-2531 Panel ze stali nierdzewnej, wersja pionowa, do CP-2533NR 342,00 zł

DA-1 Obudowa stalowa, natynkowa, jedno segmentowa (dostępna w kolorach: srebrnym, czarnym, beżowym) 69,00 zł

DA-2H Obudowa stalowa, dwu segmentowa, pozioma (dostępna w kolorach: srebrnym, czarnym) 83,00 zł

DA-2V Obudowa stalowa, dwu segmentowa, pionowa (dostępna w kolorach: srebrnym, czarnym) 83,00 zł

DA-3H Obudowa stalowa, trzy segmentowa, pozioma (dostępna w kolorach: srebrnym, czarnym) 101,00 zł

DA-3V Obudowa stalowa, trzy segmentowa, pozioma (dostępna w kolorach: srebrnym, czarnym) 101,00 zł

DAX-1-1
INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, jedno segmentowa do CP-251X 131,00 zł

DAX-1-2H
INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa do CP-251X + NP-2512 141,00 zł

Panele numerowe – lista lokatorów

Obudowy natynkowe do paneli cyfrowych
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DAX-1-2V
INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa do CP-251X + NP-2511 141,00 zł

DAX-2-1
INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, jedno segmentowa do CP-252X 131,00 zł

DAX-2-2H
INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa do CP-252X + NP-2522 141,00 zł

DAX-2-2V
INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa do CP-252X + NP-2521 141,00 zł

DAX-3-1
INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, jedno segmentowa do CP-253X NR 131,00 zł

DAX-3-2V
INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa w pionie do CP-253X NR + NP2531 141,00 zł

DAX4-2H
INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa w poziomie do CP2513+NP2513 141,00 zł

DAX4-2V
INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa w pionie do CP2513+NP2513 141,00 zł

RAX-1-1 Obudowa podtynkowa ze stali nierdzewnej, jedno segmentowa do CD-2600 76,00 zł

RAX-2-2H Obudowa podtynkowa ze stali nierdzewnej, dwu segmentowa pozioma do CD-2600 86,00 zł

MVC-8151 Monitor kolorowy LCD – 7” głośnomówiący z funkcją otwierania bramy, współpracującego z panelem piętrowym (srebrny 
lub biały) z centralą portierską PR-01 611,00 zł

MVC-8251 Monitor kolorowy LCD – 4,3” bez zasilacza z funkcją otwierania bramy współpracującego z panelem piętrowym (srebrny, 
czarny lub biały) z centralą portierską PR-01 489,00 zł

MRL-1 Moduł do rozdzielania linii do kasety EC-3100 97,00 zł

CVP-4 Moduł przełącznika wizji do systemu CD-2502 (potrzebny jeden na każde wejście podrzędne) i CD-3100 157,00 zł

CVR-2 Moduł piętrowego rozdzielacza wideo do monitorów (obsługujący do 4 monitorów) – zasilanie centralne 190,00 zł

M2H-3100 Moduł M2H3100-01 rozszerzenie ilości wejść do 8 w systemie CD3100 (funkcjonuje z EC-3100R-2) 79,00 zł

MEZ-1 Moduł MEZ-1 OBSŁUGA ZAMKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO do systemu CD-3100 79,00 zł

KAM-3-1 Moduł kolorowej kamery do paneli ze stali nierdzewnej 215,00 zł

KAM-3P-1 Moduł kolorowej kamery do paneli malowanych proszkowo 215,00 zł

MOD PRZLY Moduł przycisku dodatkowego do LY-8 4,90 zł

PW-2-1 Moduł PW-2-1 dodatkowej sygnalizacji wywołania (np. Świetlnej) 39,00 zł

MSB-02 Moduł sterowania bramą do aktywnych paneli CP-310X 79,00 zł

MSB-12 Moduł bramowy 199,00 zł

CVSD-01 Moduł symetryzator–desymetryzator sygnału wideo (umożliwia podłączenie urządzeń takich jak: rejestratory, kamery) 99,00 zł

Monitory i moduły do systemów cyfrowych Laskomex
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MZL-01 Moduł zabezpieczenia linii (urządzenie służy do rozdzielenia i zabezpieczenia przed zwarciem linii unifonów w cyfrowych 
systemach domofonowych CD-2502/CD-3100/CD-2600...) 69,00 zł

ISD-02A Zestaw interfejsu ISD-02A w etui (Interfejs ISD-02, 5xMLX,przewód łączący, kabel mini USB B 5pin – USB A, płyta z 
oprogramowaniem ISD-02 na PC) do współpracy z systemem operacyjnym Windows XP 452,00 zł

MLX Moduł pamięci do ISD-02A 47,25 zł

MLX-11 Moduł do przywracania kodu fabrycznego administratora 139,00 zł

OP-255 Panel z podświetlaną wizytówką adresową, kolor grafit (G) lub popiel (P) 575,00 zł

OP-255R Panel z czytnikiem RFID, kolor grafit (G) lub popiel (P) 630,00 zł

OP-SL255 Panel SLAVE z podświetlaną wizytówką  adresową, kolor grafit (G) lub popiel (P) 630,00 zł

OP-SL255R Panel SLAVE z czytnikiem RFID, kolor grafit (G) lub popiel (P) 690,00 zł

OP-
SL255RCHR Panel SLAVE WIDEO 700 linii z czytnikiem RFID, kolor grafit (G) lub popiel (P) 1 005,00 zł

OP-MA765R Panel MASTER z czytnikiem RFID, kolor grafit (G) lub popiel (P). Panele MA765 służą tylko do współpracy z panelami 
SL255 i SL255R w ramach instalacji z wejściami nadrzędnymi i podrzędnymi 755,00 zł

OP-
MA765RCHR

Panel MASTER WIDEO 700 linii z czytnikiem RFID, kolor grafit (G) lub popiel (P). Panele MA765 RCHR służą tylko do 
współpracy z panelami SL255 i SL255R w ramach instalacji z wejściami nadrzędnymi i podrzędnymi. 1 065,00 zł

OP-OP1 Obudowa podtynkowa duża do paneli optima, kolor grafit (G) lub popiel (P) 63,00 zł

OP-OPM1 Obudowa podtynkowa mała do paneli optima, kolor grafit (G) lub popiel (P). Łącznik OP-ŁPIONOWY do montażu 
pionowego i OP-ŁPOZIOMY do montażu poziomego w komplecie 55,00 zł

OP-ON1 Obudowa natynkowa duża do paneli Optima, kolor grafit (G) lub popiel (P) 75,00 zł

OP-ON1P Obudowa natynkowa prosta bez daszka do paneli Optima, kolor grafit (G) lub popiel (P) 75,00 zł

OP-ON2A Obudowa natynkowa na 2 moduły do paneli Optima, kolor grafit (G) lub popiel (P). Moduł mały nad modułem dużym 112,00 zł

OP-ON2B Obudowa natynkowa na 2 moduły do paneli Optima, kolor grafit (G) lub popiel (P). Moduł duży nad modułem małym 112,00 zł

OP-ONS2 Obudowa natynkowa na 2 moduły do paneli Optima, kolor grafit (G) lub popiel (P). Moduł duży obok modułu dużego. 116,00 zł

OP-ON1M Obudowa natynkowa mała do paneli OPTIMA, kolor grafit (G) lub popiel (P). 71,00 zł

OP-LPv2 Lista lokatorów duża (do zadruku), kolor grafit (G) lub popiel (P). Współpracuje z panelami Optima MA765, SL255 i 255V2, 
okno bez podziału 131,00 zł

Oprogramowanie do konfiguracji wszystkich parametrów pracy CD 2502 i CD 3100

Cyfrowy system domofonowy OPTIMA255 ELFON

Moduły uzupełniające do systemu cyfrowego OPTIMA

Panele zewnętrzne OPTIMA

Obudowy do paneli OPTIMA
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OP-LPMV2 Lista lokatorów mała (do zadruku), kolor grafit (G) lub popiel (P). Współpracuje z panelami Optima MA765, SL255 i 255V2 105,00 zł

OP-EL Elektroniczna lista lokatorów, kolor grafit (G) lub popiel (P). Współpracuje z panelami Optima MASTER i SLAVE 335,00 zł

OP-J4 Moduł wybierania 4-przyciskowy, kolor grafit (G) lub popiel (P). Współpracuje z panelami Optima MA765, SL255 i 255V2 167,00 zł

OP-RFID-A Autonomiczny czytnik kluczy RFID do systemów OPTIMA, kolor grafit (G) lub popiel (P) 250,00 zł

FAYO 7 Monitor 7” do systemów Optima, obudowa w kolorze białym lub czarnym (bez zasilacza) 697,00 zł

OP-VM5 Monitor bezsłuchawkowy 4,3” do systemów Optima, obudowa w kolorze białym (bez zasilacza), współpraca z portiernią 519,00 zł

OP-VM3v2 Monitor słuchawkowy 3,5”, do systemów  Optima (bez zasilacza), obudowa w kolorze białym 379,00 zł

OP-VM3v2-S Monitor słuchawkowy 3,5”, do systemów  Optima (bez zasilacza), obudowa w kolorze szarym 389,00 zł

OP-U7 Unifon cyfrowy do systemów OPTIMA, 1 przycisk, optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (3 
poziomy), kolor: biały 48,00 zł

OP-U7/3 Unifon cyfrowy do systemów OPTIMA, 3 przyciski, optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (3 
poziomy), kolor: biały 52,00 zł

OP-U8/2D Unifon mikroprocesorowy do systemów OPTIMA z wejściem przycisku dzwonka i dodatkowym przyciskiem 
funkcyjnym, optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (2 poziomy), kolor: biały 75,00 zł

OP-U8/DIG Unifon mikroprocesorowy do systemów OPTIMA z wejściem przycisku dzwonka i dodatkoqym przyciskiem funkcyjnym, 
optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (2 poziomy), kolor: biały, współpraca z portiernią 89,00 zł

OP-U7-S Unifon cyfrowy do systemów OPTIMA, 1 przycisk, optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (3 
poziomy), kolor: szary 50,00 zł

OP-U7/3-S Unifon cyfrowy do systemów OPTIMA, 3 przyciski, optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (3 
poziomy), kolor: szary 54,00 zł

OP-U8/2D-S Unifon mikroprocesorowy do systemów OPTIMA z wejściem przycisku dzwonka i dodatkowym przyciskiem funkcyjnym, 
optyczny sygnalizator wywołania, regulowana głośność dzwonka (2 poziomy), kolor: szary 77,00 zł

OP-S-GSM1 Moduł przekierowań Optima Smart GSM1. Umożliwia sterowanie panelem domofonowym poprzez telefon komórkowy. 
Współpracuje ze wszystkimi panelami. 1 589,00 zł

OP-
H4v4+VP4v4

DIN
Moduł komunikacyjny OP-H4v4 z przełącznikiem wideo OP-VP4v3 w obudowie DIN (komplet) 325,00 zł

OP-H4v4 DIN Moduł komunikacyjny OP-H4v4 w obudowie DIN 175,00 zł

OP-VP4v4 Przełącznik wideo 4-wejściowy, do montażu w module komunikacyjnym OP-H4v4 160,00 zł

OP-VR4-S DIN Rozdzielacz wideo 4-wyjściowy sygnału audio i wideo z funkcją seperatora zwarć w obudowie DIN 139,00 zł

OP-VR4-M DIN Czterokanałowy rozdzielacz  magistralny  OP-VR4-M  do zastosowań prowadzenia instalacji również w gwiazdę 139,00 zł

OP-PM1 Przekaźnikowy moduł mieszkaniowy 156,00 zł

Monitory/unifony do systemu cyfrowego OPTIMA

Akcesoria do systemu cyfrowego OPTIMA
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AC-20 Zasilacz w obudowie DIN, AC 14V/1.5A 62,00 zł

AC-30 Zasilacz w obudowie DIN, AC 15V/2A 71,00 zł

HDR-30-15 Zasilacz impulsowy DIN (szer. 35 mm), DC 15V/2A 111,00 zł

DC-15 Zasilacz DC 15V/1.2A do monitorów Optima (zasilanie lokalne OP-VM7/OP-VM4/OP-VM2, zasilanie lokalne OP-VR4) 34,90 zł

WKRĘTAK Kluczyk do paneli Optima 7,80 zł

OP-PR2 Programator do konfiguracji oraz aktualizacji paneli Optima MA765, SL255 i 255V2 z poziomu komputera PC (kable w 
komplecie) 74,00 zł

 PC-3000RL Panel rozmówny z czytnikiem kluczy RFID i listą lokatorów, kolor: INOX 720,00 zł

PC-3000RLE Panel rozmówny z czytnikiem kluczy RFID, listą lokatorów i wbudowanym modułem elektroniki CC 2000, kolor: INOX 892,00 zł

PC-3000R Panel rozmówny z czytnikiem kluczy RFID, wąski, kolor: INOX 600,00 zł

PC-3000RE Panel rozmówny z czytnikiem kluczy RFID i wbudowanym modułem elektroniki CC 2000, wąski, kolor: INOX 770,00 zł

PC-2000R Panel rozmówny z czytnikiem kluczy RFID, dostępne kolory: czarny, srebrny 500,00 zł

ZC-2000R Zestaw natynkowy zintegrowany z małą listą lokatorów dostępny w wersji pionowej oraz poziomej z czytnikiem breloków 
RFID 660,00 zł

CC-2000 Elektronika do systemu CC-2000 203,00 zł

MAC-D Unifon cyfrowy z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem, kolor biały 53,00 zł

SMART-D Unifon cyfrowy z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem 75,00 zł

LM-2000 Lista lokatorów – mała, do 20 nazwisk, dostępne kolory: czarny, srebrny, grafitowy 121,00 zł

SZ1 Sterownik zwory elektromagnetycznej, może zasilać panel 76,00 zł

KZ-1 Komutator zaczepów, umożliwia zwiększenie ilości zaczepów o jeszcze jeden może służyć jako zasilacz panelu 87,00 zł

UDS D Moduł przekaźnikowy, urządzenie do dodatkowej sygnalizacji wywołań dla osób niedosłyszących. 70,00 zł

TR CYFRAL
DIN Zasilacz EURO (montaż na szynę DIN) 12,5V/1.2A 75,00 zł

Akcesoria do sytemu cyfrowego CYFRAL

Panele zewnętrzne BASIC

Cyfrowy system domofonowy CYFRAL

Cyfrowy system domofonowy BASIC MIWI URMET

Panele zewnętrzne CYFRAL

Unifony do systemu CYFRAL
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1062/101
VD-RF

Cyfrowy panel z klawiaturą, daszkiem, modułem informacyjnym i czytnikiem kluczy RFID, wykonany ze stali nierdzewnej, 
czerwone podświetlenie 799,00 zł

1062/100D Cyfrowy panel z klawiaturą i daszkiem, w obudowie natynkowej, wykonany ze stali nierdzewnej, czerwone podświetlenie 570,00 zł

1062/101D Cyfrowy panel z klawiaturą, daszkiem i modułem informacyjnym, w obudowie natynkowej, wykonany ze stali nierdzewnej, 
czerwone podświetlenie 679,00 zł

1062/102D Cyfrowy panel z klawiaturą, daszkiem i podwójnym modułem informacyjnym, w obudowie natynkowej, wykonany ze stali 
nierdzewnej, czerwone podświetlenie 766,00 zł

1062/105D Cyfrowy panel z klawiaturą, daszkiem i czytnikiem DALLAS, w obudowie natynkowej, wykonany ze stali nierdzewnej, 
czerwone podświetlenie 629,00 zł

1062/106D Cyfrowy panel z klawiaturą, daszkiem, modułem informacyjnym i czytnikiem DALLAS, w obudowie natynkowej, wykonany 
ze stali nierdzewnej, czerwone podświetlenie 729,00 zł

1062/107D Cyfrowy panel z klawiaturą, daszkiem, podwójnym modułem informacyjnym i czytnikiem DALLAS, w obudowie natynkowej, 
wykonany ze stali nierdzewnej, czerwone podświetlenie 799,00 zł

GT1975 Transformator w obudowie DIN do zasilania systemu BASIC, 12 V AC, 1.5A 75,00 zł

525/RP2 Ramka podtynkowa dla paneli: 1062/100D, 1062/105D 64,00 zł

525/RP2-G Głęboka ramka podtynkowa dla paneli: 1062/100D, 1062/105D 77,00 zł

525/RP3 Ramka podtynkowa dla paneli: 1062/101D, 1062/106D 81,00 zł

525/RP3-G Głęboka ramka podtynkowa dla paneli: 1062/101D, 1062/106D 85,00 zł

525/RP4 Ramka podtynkowa dla paneli: 1062/102D, 1062/107D 107,00 zł

525/RP4-G Głęboka ramka podtynkowa dla paneli: 1062/102D, 1062/107D 119,00 zł

1131/620 Unifon do systemów MATIBUS SE, przycisk otwierania drzwi, kolor obudowy: biały 58,00 zł

1132/620 Unifon SCAITEL do systemów BASIC, MATIBUS SE, przycisk otwierania drzwi, kolor obudowy: biały 55,00 zł

1140/622 Unifon SIGNO do systemów BASIC, MATIBUS SE, przycisk otwierania drzwi, 2 dodatkowe przyciski funkcyjne, 
trójpozycyjny regulator sygnału wywołania, kolor obudowy: biały 96,00 zł

CDNP7ACC ST Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych, do 255 lokali, z wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych 639,00 zł

CDNP7ACCS 
ST Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych, do 255 lokali, z wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych 639,00 zł

CDNP6ACC ST Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu central, niebieskie podświetlenie, 
wyświetlacz LCD, z wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych (kolor: stal) 619,00 zł

CDNP6ACCS 
ST

Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu central, niebieskie podświetlenie, 
wyświetlacz LCD, z wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych (kolor: stal) 619,00 zł

CDN-5N GR
CDN-5N BR
CDN-5N ST

Podświetlany panel listy lokatorów (ok.5 wpisów)
(kolor: GR-grafit,BR –brąz, ST-stal) 109,00 zł

CDN-6N GR
CDN-6N BR
CDN-6N ST

Podświetlany panel listy lokatorów (ok.10 wpisów)
(kolor: GR-grafit,BR –brąz, ST-stal) 119,00 zł

Akcesoria do sytemu cyfrowego BASIC

Unifony do systemu BASIC

Cyfrowy system domofonowy ACO
Panele zewnętrzne CDNP

Moduły dodatkowe CDN
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CDN-17N GR
CDN-17N BR
CDN-17N ST

Podświetlany panel listy lokatorów (ok. 17 wpisów)
(kolor: GR-grafit,BR –brąz, ST-stal) 129,00 zł

CDN-230E GR
CDN-230E BR
CDN-230E ST

Elektroniczny spis lokatorów (wyświetlacz LCD)
(kolor: GR-grafit,BR –brąz, ST-stal) 209,00 zł

CDN-R2-S Ramka podtynkowa mała CDNP 7 , stal kwasoodporna 89,00 zł

CDN-R2-S2 Ramka podtynkowa mała CDNP 7 podwójna,stal kwasoodporna 109,00 zł

CDN-R2-M Ramka podtynkowa średnia CDNP 7, stal kwasoodporna 99,00 zł

CDN-R2-L Ramka podtynkowa duża CDNP 7, stal kwasoodporna 109,00 zł

CDN-R-S Ramka podtynkowa mała CDNP 5/6, stal kwasoodporna 89,00 zł

CDN-R-S2 Ramka podtynkowa mała CDNP 5/6 podwójna,stal kwasoodporna 109,00 zł

CDN-R-M Ramka podtynkowa średnia CDNP 5/6, stal kwasoodporna 99,00 zł

CDN-R-L Ramka podtynkowa duża CDNP 5/6, stal kwasoodporna 109,00 zł

CDN-P-S NT Ramka natynkowa mała CDNP 5/6, stal kwasoodporna 139,00 zł

CDN-P-M NT Ramka natynkowa średnia CDNP 5/6, stal kwasoodporna 209,00 zł

CDN-P-L NT Ramka natynkowa duża CDNP 5/6, stal kwasoodporna 209,00 zł

TR 11,5V 1,2A Transformator do urządzeń ACO 11,5V 1,2A, z przewodami i wtyczką 230V 74,00 zł

TR 11,5V 1,2A 
DIN Transformator do urządzeń ACO 11,5V 1,2A, na szynę DIN (3 moduły). 60,00 zł

INS-UP720B 
(G2) Unifon cyfrowy INSPIRO, 3 stopniowa regulacja głośności dzwonienia, funkcja hold, 1 przycisk – otwieranie, kolor: biały 58,00 zł

INS-UA720M 
(G2)

Unifon cyfrowy INSPIRO, magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja głośności dzwonienia, funkcja hold, 2 
przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny, kolor: biały 65,00 zł

UP800 Unifon cyfrowy głośnomówiący, 7 stopniowa regulacja głośności dzwonienia, dotykowe ikony funkcyjne, możliwość 
realizacji funkcji dzwonka, kolor: biały 189,00 zł

RFID Klucz brelok RFID 5,00 zł

Dallas Klucz typu „Dallas” pastylka z zawieszką 9,00 zł

RFID Karta zbliżeniowa RFID 2,50 zł

Elektroniczne klucze i karty RFID

Zasilacze CDN

Unifony CDN

Ramki montażowe CDN



ESAL  ul. Partyzantów 9  41-200 Sosnowiec  tel: 32 266 76 21  32 266 08 53  web: esal.pl  e-mail: sprzedaz@esal.pl listopad 2022  10 z 19

COSMO R1 Centrala aluminiowa dla 1 lokatora, jednopanelowa, z czytnikiem kluczy RFID, dostępne kolory: aluminium, czarny, bez 
obudowy natynkowej 210,00 zł

COSMO R2 Centrala aluminiowa dla 2 lokatorów, jednopanelowa, z czytnikiem kluczy dallas, dostępne kolory: aluminium, czarny, bez 
obudowy natynkowej 225,00 zł

R COSMO Ramka do montażu natynkowego (tzw. daszek ochronny) dla Panela COSMO R1/R2 44,00 zł

TD 6 Płytka elektroniki do kaset 102,50 zł

TD 6-2 prz Płytka elektroniki do kaset – 2 przyciski 112,00 zł

K-1 Komutator K-1 87,00 zł

MAC Unifon CYFRAL, instalacja 2-przewodowa, z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem, kolor: biały 49,00 zł

SLIM Unifon CYFRAL, instalacja 2 przewodowa, z regulacją głośności i wyłącznikiem, kolor: biało-czarny 49,00 zł

SMART Unifon CYFRAL, instalacja 2 przewodowa, dodatkowy przycisk, kolor: biały, czarny 69,00 zł

5025/1 Panel rozmówny MIWUS 1 przyciskowy, 1 rzędowy 171,00 zł
5025/1D Panel rozmówny MIWUS 1 przyciskowy z daszkiem, 1 rzędowy 171,00 zł
5025/2 Panel rozmówny MIWUS 2 przyciskowy, 1 rzędowy 175,00 zł

5025/2D Panel rozmówny MIWUS 2 przyciskowy z daszkiem, 1 rzędowy 175,00 zł
5025/3D Panel rozmówny MIWUS 3 przyciskowy z daszkiem, 1 rzędowy 182,00 zł
5025/4D Panel rozmówny MIWUS 4 przyciskowy z daszkiem, 2 rzędowy 255,00 zł
5025/5D Panel rozmówny MIWUS 5 przyciskowy z daszkiem, 2 rzędowy 260,00 zł
5026/6D Panel rozmówny MIWUS 6 przyciskowy z daszkiem, 2 rzędowy 280,00 zł
5027/7D Panel rozmówny MIWUS 7 przyciskowy z daszkiem, 2 rzędowy 285,00 zł
5025/8D Panel rozmówny MIWUS 8 przyciskowy z daszkiem, 2 rzędowy 291,00 zł
5025/9D Panel rozmówny MIWUS 9 przyciskowy z daszkiem, 2 rzędowy 306,00 zł

5025/1D RF Panel MIWUS z 1 przyciskiem, z daszkiem, z czytnikiem RFID 409,00 zł
5025/1D ZK-RF Panel MIWUS z 1 przyciskiem, z daszkiem, z zamkiem kodowym, z czytnikiem RFID 499,00 zł

5025/2D RF Panel MIWUS z 2 przyciskiem, z daszkiem, z czytnikiem RFID 410,00 zł
5025/2D ZK-RF Panel MIWUS z 2 przyciskami, z daszkiem, z zamkiem kodowym, z czytnikiem RFID 505,00 zł

525/RP1 Ramka podtynkowa 1 rzędowa do paneli MIWUS 41,00 zł

525/RP2 Ramka podtynkowa 2 rzędowa do paneli MIWUS 64,00 zł

925/101 Panel z 1 przyciskiem i miejscem na moduł  rozmówny, system 6 przewodowy 125,00 zł

925/102 Panel z 2 przyciskami i miejscem na moduł  rozmówny, system 6 przewodowy 139,00 zł
925/103 Panel z 3 przyciskami i miejscem na moduł  rozmówny, system 6 przewodowy 163,00 zł
925/104 Panel z 4 przyciskami i miejscem na moduł  rozmówny, system 6 przewodowy 173,00 zł
925/105 Panel z 5 przyciskiem i miejscem na moduł  rozmówny, system 6 przewodowy 243,00 zł
925/106 Panel z 6 przyciskami i miejscem na moduł  rozmówny, system 6 przewodowy 258,00 zł
925/107 Panel z 7 przyciskami i miejscem na moduł  rozmówny, system 6 przewodowy 267,00 zł

MR-2 Moduł rozmówny 49,00 zł

725/710 Daszek dla paneli : 925/101, 925/102 229,00 zł

KEN-1 Kaseta rozmówna z 1 przyciskiem, kolor srebrny 64,00 zł

KEN-1 BR Kaseta rozmówna z 1 przyciskiem, kolor złoty/brąz 70,00 zł

KEN-2 Kaseta rozmówna z 2 przyciskami, kolor srebrny 69,00 zł

KEN-2 BR Kaseta rozmówna z 2 przyciskami, kolor złoty/brąz 75,00 zł

KEN-3 Kaseta rozmówna z 3 przyciskami, kolor srebrny 72,00 zł

Systemy analogowe

Panele zewnętrzne ELFON

Unifony CYFRAL - system 2 przewodowy

Panele zewnętrzne CYFRAL - system 2 przewodowy

Panele zewnętrzne MIWI URMET - 925

Panele zewnętrzne MIWI URMET - MIWUS
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KEN-3 BR Kaseta rozmówna z 3 przyciskami, kolor złoty/brąz 79,00 zł

KDO-1 Kaseta rozmówna z 1 przyciskiem 84,00 zł

KDO-1A Kaseta rozmówna z dużym przyciskiem adresowym 89,00 zł

KDO-2 Kaseta rozmówna z 2 przyciskami 89,00 zł

KDO-3 Kaseta rozmówna z 3 przyciskami 93,00 zł

BKM-1 Kaseta rozmówna z 1 przyciskiem 65,00 zł

BKM-2 Kaseta rozmówna z 2 przyciskami 71,00 zł

MDR 0/170/P Panel z układem rozmównym, kolor popiel, system 170 52,00 zł

MDR 1/170/P Panel z układem rozmównym 1 abonent, kolor popiel, system 170 55,00 zł

MDR 2/170/P Panel z układem rozmównym 2 abonentów, kolor popiel, system 170 57,00 zł

MDR 6/170/P Panel z układem rozmównym 6 abonentów, kolor popiel, system 170 66,50 zł

R1/170/P Ramka dla 1 modułu, kolor popiel, system 170 41,00 zł

D/170/P Obudowa natynkowa dla 1 modułu, kolor popiel, system 170 51,00 zł

KLUCZ-KW Klucz patentowy do kaset 7,90 zł

BA-5/1 Kaseta rozmówna z 1 przyciskiem, kolor  czarny, system 6 przewodowy 195,00 zł

BA-5/2 Kaseta rozmówna z 1 przyciskami, kolor  czarny, system 6 przewodowy 205,00 zł

DR-2PN Stacja bramowa 1-przyciskowa, żeliwna, natynkowa, szerokość tylko 50mm, w zestawie uchwyt umożliwiający montaż 
pod kątem 30 st, wymiary panela czołowego 50.2 x 118 x 23 mm 143,00 zł

DR-2GN Stacja bramowa 1-przyciskowa, żeliwna, natynkowa, głębokość tylko 19mm, wymiary panela czołowego 120 x 87 x 19 mm 132,00 zł

DR-2A Stacja bramowa 1-przyciskowa, metalowa, natynkowa, kolor: srebrny, wymiary puszki podtynkowej 165 x 100 x 40 mm, 
wymiary panela nadtynkowego 185 x 125 x 17 mm 275,00 zł

1131 Unifon standardowy, instalacja 5 lub 6 przewodowa 45,00 zł

1132 Unifon SCAITEL, instalacja 5 lub 6 przewodowa 42,00 zł

1131/1 Unifon interkomowy, instalacja 5 lub 6 przewodowa 51,00 zł

1131/100 Dodatkowy przycisk do unifonu 1131/1 6,00 zł

1132/1 Unifon interkomowy SCAITEL, instalacja 5 lub 6 przewodowa 47,00 zł

1132/55 Dodatkowy przycisk do unifonu 1132/1 SCAITEL 6,00 zł

1140/1 Unifon interkomowy SINGO 75,00 zł

1150 Unifon MIRO, instalacja 5 lub 6 przewodowa 65,00 zł

UAU1 Unifon ELFON, instalacja 4,5,6 przewodowa, sygnalizator wywołania (dioda LED), regulowana głośność, 1 przycisk 
funkcyjny, kolor: biały 40,00 zł

UAU1/3 Unifon ELFON, instalacja 4,5,6 przewodowa, sygnalizator wywołania (dioda LED), regulowana głośność dzwonka, 3 
przyciski funkcyjne, kolor: biały 44,50 zł

UAU1 Szary Unifon ELFON, instalacja 4,5,6 przewodowa, sygnalizator wywołania (dioda LED), regulowana głośność, 1 przycisk 
funkcyjny, kolor: szary 42,50 zł

UAU1/3 Szary Unifon ELFON, instalacja 4,5,6 przewodowa, sygnalizator wywołania (dioda LED), regulowana głośność dzwonka, 3 
przyciski funkcyjne, kolor: szary 47,50 zł

Panele zewnętrzne LASKOMEX

Panele zewnętrzne ELFON - wielonumerowe

Panele zewnętrzne COMMAX

Unifony analogowe URMET

Unifony analogowe - inni producenci
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TK-6 Unifon WEKTA, instalacja 4, 6 przewodowa, dostępny w kolorach: biały, beżowy, brązowy 40,00 zł

LM-4S-5 Unifon LASKOMEX, instalacja 6 przewodowa 40,00 zł

DP 2 HPR Unifon COMMAX, 2 przyciski otwierania, instalacja 2 przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy 
obwód, zasilanie 12V lub 230V 149,00 zł

SMART 5P Unifon analogowy SMART 5P do systemów 4, 5, 6 żyłowych z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym 
przyciskiem 66,00 zł

AWT027 Transformator do elektrozaczepu 10VA/11,5V AC/14V AC 46,00 zł

TR CYFRAL
DIN Zasilacz EURO (montaż na szynę) 12,5V AC/1,2A 71,00 zł

EWD 10 Zasilacz domofonowy, zasilanie 230VAC 50Hz pobór mocy: 8 VA (max) zabezpieczenie: 0,75A Multifuse wymiary bez 
nakładki osłaniającej: wysokość 90mm x szerokość 117mm (6 modułów DIN) x głębokość 71mm 72,00 zł

EWD 10 IN Zasilacz domofonowy z funkcją interkomu, zasilanie 230VAC 50Hz pobór mocy: 8 VA (max) zabezpieczenie: 0,75A 
Multifuse wymiary bez nakładki osłaniającej: wysokość 90mm x szerokość 117mm (6 modułów DIN) x głębokość 71mm 83,00 zł

EWD 10/20
Zasilacz domofonowy EWD 10/20 zasilanie 230VAC 50Hz pobór mocy: 20VA (max) wydajność prądowa DC (zacisk +): 
14V  0,4A wydajność prądowa AC (zacisk ~): 12V  1,1A sumaryczny pobór prądu: nie większy niż 1,1A wymiary bez 
nakładki osłaniającej: wysokość 90mm x szerokość 117mm (6 modułów DIN) x głębokość 71mm

84,00 zł

EP 2 Przekaźnik do podłączenia 2 kaset zasilanie: 12V (stałe lub zmienne) wyjście: 12VAC 650mA maksymalny pobór prądu: 
50mA wymiary bez nakładki osłaniającej: wysokość 90mm x szerokość 117mm (6 modułów DIN) x głębokość 71mm 67,00 zł

18A2 Zasilacz domofonowy URMET do systemu 4+n, moc: 20VA, wymiary: 110 x 130 x 66mm, na szynę DIN 102,00 zł

18L1 Zasilacz domofonowy URMET do systemu 4+n, moc: 20VA, wymiary: 126 x 90 x 75mm, na szynę DIN 114,00 zł

19A2 Zasilacz domofonowy z funkcją interkomu URMET do systemu 4+n, moc: 10VA, wymiary: 106 x 90 x 66mm, na szynę DIN 103,00 zł

19K1 Zasilacz domofonowy z funkcją interkomu URMET do systemu 4+n, moc: 10VA, wymiary: 126 x 90 x 75mm, na szynę DIN 119,00 zł

19L1 Zasilacz domofonowy z funkcją interkomu URMET do systemu 4+n, moc: 10VA, wymiary: 126 x 90 x 75mm, na szynę DIN 129,00 zł

P2UPR Przekaźnik dwuwejściowy P2UPR  URMET do systemu 4+n, stosowany jest w przypadku układów domofonowych i 
videodomofonowych o strukturze dwuwejściowej, wymiary: 106 x 90 x 66mm, na szynę DIN 99,00 zł

5025/311 Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego zawiera: unifon 1131, panel 5025/1D z 1 przyciskiem wywołania, zasilacz 
18A1 323,00 zł

5025/321 Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego zawiera: unifon 1132, panel 5025/1D z 1 przyciskiem wywołania, zasilacz 
18A1 323,00 zł

5025/312 Zestaw domofonowy do domu dwurodzinnego zawiera: 2 x unifon 1131, panel 5025/2D z 2 przyciskami wywołania, 
zasilacz 18A1 373,00 zł

5025/322 Zestaw domofonowy do domu dwurodzinnego zawiera: 2 x unifon 1132, panel 5025/2D z 2 przyciskami wywołania, 
zasilacz 18A1 363,00 zł

1122/61 Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego, dwuprzewodowy, GŁOŚNOMÓWIĄCY, zawiera: unifon głośnomówiący 
UTOPIA 1122/61-U, panel MIKRA nr ref. 1122/61-P, zasilacz na szynę DIN nr ref. 9000/230 579,00 zł

1062/401 Zestaw domofonowy Basic Vertical jednorodzinny "dwuprzewodowy" z zamkiem kodowym i unifonem SIGNO (białym), 
zawiera: Unifon SIGNO (biały) 1140/622, Panel Basic Vertical z jednym przyciskiem wywołania, zasilacz GT1975 799,00 zł

Zestawy domofonowe

Zasilacze domofonowe
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COSMO R1 Zestaw domofonowy jednorodzinny, zawiera: centralkę domofonową R1 z czytnikiem kluczy RFID, ramkę natynkową, 
unifon SMART, zasilacz, 4 x breloki RFID 360,00 zł

COSMO R2 Zestaw domofonowy jednorodzinny, zawiera: centralkę domofonową R2 z czytnikiem kluczy RFID, ramkę natynkową, 2 x 
unifon SMART, zasilacz, 4 x breloki RFID 445,00 zł

S10
Stacja bramowa z serii X, 1 przycisk wywołania, montaż natynkowy, kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2Mpix, 
kąt widzenia 126 stopni, podświetlenie IR, obudowa ze stopu aluminium, obsługuje elektrozaczepy zwykłe i rewersyjne, 
IP65, wymiary: 133 mm x 48 mm x 19,5 mm, w zestawie kątowy uchwyt montażowy

300,00 zł

S11-1
Stacja bramowa z serii X, 1 przycisk wywołania, montaż natynkowy, kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2Mpix, 
kąt widzenia 130 stopni, podświetlenie IR, obudowa ze stopu aluminium, wbudowany czytnik RFID, podświetlany 
wizytownik, obsługuje elektrozaczepy zwykłe i rewersyjne, IP54, Wymiary: 176 mm x 90 mm x 27 mm

390,00 zł

S11-2
Stacja bramowa z serii X, 2 przycisk wywołania, montaż natynkowy, kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2Mpix, 
kąt widzenia 130 stopni, podświetlenie IR, obudowa ze stopu aluminium, wbudowany czytnik RFID, podświetlany 
wizytownik, obsługuje elektrozaczepy zwykłe i rewersyjne, IP54, Wymiary: 176 mm x 90 mm x 27 mm

420,00 zł

S11-4
Stacja bramowa z serii X, 4 przycisk wywołania, montaż natynkowy, kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2Mpix, 
kąt widzenia 130 stopni, podświetlenie IR, obudowa ze stopu aluminium, wbudowany czytnik RFID, podświetlany 
wizytownik, obsługuje elektrozaczepy zwykłe i rewersyjne, IP54, Wymiary: 176 mm x 90 mm x 27 mm

480,00 zł

S12D
Stacja bramowa z serii X, 1 przycisk wywołania, montaż natynkowy, kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2Mpix, 
kąt widzenia 126 stopni, podświetlenie IR, obudowa ze stopu aluminium, wbudowany szyfrator, podświetlany przycisk 
wywołania, obsługuje elektrozaczepy zwykłe i rewersyjne, IP54, Wymiary: 176 mm x 51 mm x 37 mm

480,00 zł

M10W-X
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem dotykowym, 1024x600 px, wbudowane WIFI z funkcja przekierowania rozmów 
na telefon, obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV, sterowanie ryglem i bramą, obsługiwane standardy wideo: 
1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS), wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB, kolor: biały

1 080,00  zł 

M10B-X
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem dotykowym, 1024x600 px, wbudowane WIFI z funkcja przekierowania rozmów 
na telefon, obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV, sterowanie ryglem i bramą, obsługiwane standardy wideo: 
1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS), wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB, kolor: czarny

1 080,00  zł 

M11W-X
Monitor głośnomówiący 7", 1024x600 px, wbudowane WIFI z funkcja przekierowania rozmów na telefon, obsługa 2 
stacji bramowych i 2 kamer CCTV, sterowanie ryglem i bramą, obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, 
TVI, CVBS), wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB, kolor: biały

850,00  zł    

M11W
Monitor głośnomówiący 7", 1024x600 px, obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV, sterowanie ryglem i bramą, 
obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS), wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD 
do 128GB, kolor: biały

600,00  zł    

M12W
Monitor głośnomówiący 7", 800x480 px, obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV, sterowanie ryglem i bramą, 
obsługiwane standardy wideo: 1080P / 720P (AHD, CVI, TVI, CVBS), wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD 
do 128GB, kolor: biały

440,00  zł    

S6 B/S
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa aluminiowa, wandaloodporna, obiektyw 3.6mm, kąt 
widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, podświetlenie 4 diodami IR, zasilanie z monitora, wymiary: 58x135x39mm, kolor: 
srebrny, czarny i złoty

350,00 zł

S35
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa aluminiowa, wandaloodporna, obiektyw 3.6mm, kąt 
widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, podświetlenie 6 diodami IR, zasilanie z monitora, wymiary: 97x130x43mm, kolor 
srebrny

360,00 zł

S20DA
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, czytnik RFID i zamek szyfrowy, obiektyw 1.8 mm, kąt 
widzenia obiektywu 110°, 800 linii, podświetlenie diodami IR, podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka, wymiary: 
84x150x36 mm

480,00 zł

S50D
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa aluminiowa, wandaloodporna, szyfrator 
umożliwiający sterowanie rygla kodem PIN, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja 
kamery w pionie i poziomie, podświetlenie 6 diod IR, podświetlane przyciski, wymiary: 78x185x60mm

450,00 zł

S50A
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa aluminiowa, wandaloodporna, czytnik RFID z 
pamięcią 1000 kart, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja kamery w pionie i poziomie, 
podświetlenie 6 diod IR, podświetlane przyciski, wymiary: 78x185x60mm

500,00 zł

S551
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, panel wandaloodporny ze stali szlachetnej, obiektyw 
3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja kamery w pionie i poziomie,podświetlenie 8 diodami IR, 
podświetlany przycisk wywołania i szyld na nazwisko, wymiary: 150x203x55

660,00 zł

S561A
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, czytnik RFID z pamięcią 1000 kart, panel 
wandaloodporny ze stali szlachetnej, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja kamery w pionie i 
poziomie, podświetlenie 8 diodami IR, podświetlany przycisk wywołania, wymiary: 120x250x51

880,00 zł

S561D
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, szyfrator umożliwiający sterowanie rygla kodem PIN, 
panel wandaloodporny ze stali szlachetnej, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja kamery w 
pionie i poziomie, podświetlenie 6 diodami IR, podświetlany przycisk wywołania i szyld na nazwisko, wymiary: 120x250x51

800,00 zł

S561Z

1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, czytnik linii papilarnych umożliwiający sterowanie 
rygla, panel wandaloodporny ze stali szlachetnej,  obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja 
kamery w pionie i poziomie, podświetlenie 6 diodami IR, podświetlany przycisk wywołania i szyld na nazwisko, wymiary: 
120x250x51

1 350,00 zł

Wideodomofony VIDOS X - stacje bramowe
WIDEODOMOFONY

Wideodomofony VIDOS - stacje bramowe jednoabonentowe

Wideodomofony VIDOS X - monitory
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S601
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy lub natynkowy (z osłoną D600B1), panel wandaloodporny 
ze stali kwasoodpornej, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja kamery w pionie i poziomie, 
podświetlenie 6 diodami IR, podświetlany przycisk wywołania i szyld na nazwisko, wymiary: 100x110x38

530,00 zł

S601A-2
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy lub natynkowy (z osłoną D600B2), czytnik RFID z 
pamięcią 1010 kart (obsługa 2 stref), obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja kamery w 
pionie i poziomie, podświetlenie 3 diodami IR, podświetlany przycisk wywołania i szyld na nazwisko, wymiary: 100x195x38

920,00 zł

S601D-2
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy lub natynkowy (z osłoną D600B2), szyfrator 
umożliwiający sterowanie rygla kodem PIN (obsługa 2 stref), obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 
linii, regulacja kamery w pionie i poziomie, podświetlenie 6 diodami IR, wymiary: 100x195x38

810,00 zł

S601Z-2
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy lub natynkowy (z osłoną D600B2), czytnik linii 
papilarnych umożliwiający sterowanie rygla (obsługa 2 stref), obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 
linii, regulacja kamery w pionie i poziomie, podświetlenie 6 diodami IR, wymiary: 100x195x38

1 370,00 zł

S36
2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa aluminiowa, wandaloodporna, obiektyw 3.6mm, kąt 
widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, podświetlenie 6 diodami IR, zasilanie z monitora, wymiary: 97x130x43mm, kolor 
srebrny

400,00 zł

S602
2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej, montaż podtynkowy lub 
natynkowy (D600B2), obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja obiektywu: w pionie i poziomie, 
podświetlenie: 3 diody IR, podświetlany przyciski wybierania  szyld, wymiary: 100x195x38 mm

800,00 zł

S562A
2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, panel przedni ze stali szlachetnej, montaż natynkowy (D561) lub podtynkowy, 
obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja obiektywu: w pionie i poziomie, podświetlenie: 6 diód 
IR, czytnik RFID umożliwiający sterowanie rygla, wymiary: 120x250x51 mm

890,00 zł

S562D
2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, panel przedni ze stali szlachetnej, montaż natynkowy (D561) lub podtynkowy, 
obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja obiektywu: w pionie i poziomie, podświetlenie: 6 diód 
IR, szyfrator umożliwiający sterowanie rygla kodem PIN, wymiary: 120x250x51 mm

890,00 zł

S564
4-abonentowa stacja bramowa z kamerą, panel przedni ze stali szlachetnej, montaż natynkowy (D561) lub podtynkowy, 
obiektyw 3.6mm, kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja obiektywu: w pionie i poziomie, podświetlenie: 6 diód 
IR, wymiary: 120x250x51 mm

890,00 zł

S603
3-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy lub natynkowy (D600B2), obiektyw 3.6mm, kąt widzenia 
obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja obiektywu: w pionie i poziomie, podświetlenie: 3 diody IR, podświetlany przyciski 
wybierania  szyld, wymiary: 100x195x38 mm

800,00 zł

S603A-2
3-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy lub natynkowy (D600B3), obiektyw 3.6mm, kąt widzenia 
obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja obiektywu: w pionie i poziomie, podświetlenie: 3 diody IR, czytnik RFID 
umożliwiający sterowanie rygla (obsługa 2 stref), podświetlany przyciski wybierania  szyld, wymiary: 100x280x38 mm

1 200,00 zł

S603D-2
3-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy lub natynkowy (D600B3), obiektyw 3.6mm, kąt widzenia 
obiektywu: ok. 87°, 600 linii, regulacja obiektywu: w pionie i poziomie, podświetlenie: 3 diody IR, szyfrator umożliwiający 
sterowanie rygla kodem PIN (obsługa 2 stref), podświetlany przyciski wybierania  szyld, wymiary: 100x280x38 mm

1 020,00 zł

M320B
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD, obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, sterowanie ryglem i 
sterowanie bramą automatyczną, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 
dodatkowe monitory lub unifony, kolor obudowy: czarny

630,00 zł

M320W
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD, obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, sterowanie ryglem i 
sterowanie bramą automatyczną, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 
dodatkowe monitory lub unifony, kolor obudowy: biały 

630,00 zł

M690B-S2
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD (1280x600px), obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, sterowanie 
ryglem, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub 
unifony, kolor obudowy: czarny, wbudowana pamięć

800,00 zł

M690W-S2
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD (1280x600px), obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, sterowanie 
ryglem, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub 
unifony, kolor obudowy: biały, wbudowana pamięć

800,00 zł

M690B
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD (1280x600px), obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, sterowanie 
ryglem, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub 
unifony, kolor obudowy: czarny

750,00 zł

M690W
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD (1280x600px), obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, sterowanie 
ryglem, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub 
unifony, kolor obudowy: biały

750,00 zł

M670W-S2
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD, obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, panel dotykowy z 
podświetleniem, funkcja interkomu, wbudowana pamięć 100 zdjęć, sterowanie ryglem i sterowanie bramą, instalacja 4-
przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, kolor biały 

800,00 zł

M670B-S2
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD, obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, panel dotykowy z 
podświetleniem, funkcja interkomu, wbudowana pamięć 100 zdjęć, sterowanie ryglem i sterowanie bramą, instalacja 4-
przewodowa + obwód rygla i sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, kolor czarny

800,00 zł

M670W
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD, obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, panel dotykowy z 
podświetleniem, funkcja interkomu, sterowanie ryglem i sterowanie bramą, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i 
sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, kolor obudowy: biały 

750,00 zł

M670B
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD, obsługuje 2 wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV, panel dotykowy z 
podświetleniem, funkcja interkomu, sterowanie ryglem i sterowanie bramą, instalacja 4-przewodowa + obwód rygla i 
sterowania bramy, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, kolor obudowy: czarny

750,00 zł

Wideodomofony VIDOS - monitory/unifony

Wideodomofony VIDOS - stacje bramowe wieloabonentowe
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D5 Uchwyt kątowy do serii S6 60,00 zł

D561B Osłona natynkowa do serii S561 180,00 zł

D600B1 Osłona natynkowa do serii S600 120,00 zł

D600B2 Osłona natynkowa do serii S600 145,00 zł

D600B3 Osłona natynkowa do serii S600 180,00 zł

P15/15 Zasilacz 14,5V DC/0,8A, na listwę DIN, wąski 65,00 zł

P60/15 Zasilacz 14-16V DC/4A, na listwę DIN 85,00 zł

P12/12 Zasilacz 12V DC/1A, dopuszkowy, wymiary: 50 x 49 x 25 mm, IP65 34,00 zł

P12/15 Zasilacz 14,5V DC/0,83A, dopuszkowy, wymiary: 50 x 49 x 25 mm, IP65 34,00 zł

S1001
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa z aluminium, wandaloodporna, kamera 600 linii, 
kąt widzenia obiektywu: ok. 105°, diody białe LED, 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5), wyjście 
12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu, wymiary: 160 x 60 x 31,5mm

450,00 zł

S1301D
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, szyfrator 
umożliwiający sterowanie rygla kodem PIN, kamera 2.0 Mpx, kąt widzenia obiektywu: ok. 170°, diody białe LED, 
podświetlenie klawiatury RGB, wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu, wymiary: 182 x 93 x 44mm

700,00 zł

S1311D
1-abonentowa stacja bramowa, wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej, montaż natynkowy, kamera 2.0 Mpix , kąt 
widzenia obiektywu 170°, podświetlenie nocne LED (światło białe), programowanie z klawiatury za pomocą kodów 
funkcyjnych, 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5), Wymiary: 182 x 93 x 44mm

750,00 zł

S1401D
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, szyfrator 
umożliwiający sterowanie rygla kodem PIN, kamera 2.0 Mpx, kąt widzenia obiektywu: ok. 170°, diody białe LED, 
podświetlenie klawiatury RGB, wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu, wymiary: 220 x 120 x 50mm

700,00 zł

S1411D

1-abonentowa stacja bramowa z kamerą wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej, montaż natynkowy
kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°, wbudowana, podświetlana klawiatura, podświetlenie nocne LED (światło 
białe), 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5), Stopień ochrony IP54, Wymiary: 182 x 93 x 44mm

750,00 zł

S1101A
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, czytnik 
RFID, kamera 600 linii, kąt widzenia obiektywu: ok. 105°, diody białe LED, wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego 
elektrozaczepu, wymiary: 176 x 90 x 27mm

500,00 zł

S1102A
2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, czytnik 
RFID, kamera 600 linii, kąt widzenia obiektywu: ok. 105°, diody białe LED, wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego 
elektrozaczepu, wymiary: 176 x 90 x 27mm

530,00 zł

S1104A
4-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, czytnik 
RFID, kamera 600 linii, kąt widzenia obiektywu: ok. 105°, diody białe LED, wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego 
elektrozaczepu, wymiary: 176 x 90 x 27mm

550,00 zł

S1201A
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, czytnik 
RFID, kamera 2.0 Mpx, kąt widzenia obiektywu: ok. 170°, diody białe LED, wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego 
elektrozaczepu, wymiary: 220 x 119 x 52mm

680,00 zł

S1202A
2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, czytnik 
RFID, kamera 2.0 Mpx, kąt widzenia obiektywu: ok. 170°, diody białe LED, wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego 
elektrozaczepu, wymiary: 220 x 119 x 52mm

700,00 zł

S1204A
4-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, wandaloodporna, czytnik 
RFID, kamera 2.0 Mpx, kąt widzenia obiektywu: ok. 170°, diody białe LED, wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego 
elektrozaczepu, wymiary: 220 x 119 x 52mm

730,00 zł

Wideodomofony VIDOS DUO - stacje bramowe

Wideodomofony VIDOS - akcesoria
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M1021B-2 Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD, obsługa do 4 wejść, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, 
wbudowana pamięć i obsługa kart SD, adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny, kolor obudowy: czarny 850,00 zł

M1021W-2 Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD, obsługa do 4 wejść, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, 
wbudowana pamięć i obsługa kart SD, adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny, kolor obudowy: biały 850,00 zł

M1023B Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD, obsługa do 4 wejść, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, 
adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny, kolor obudowy: czarny mat 580,00 zł

M1023W Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD, obsługa do 4 wejść, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, 
adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny, kolor obudowy: czarny mat 580,00 zł

M1022W-2 Monitor głośnomówiący z 4” ekranem LCD, obsługa do 4 wejść, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, 
adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny, kolor obudowy: biały 460,00 zł

U1010-2 Unifon słuchawkowy, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, interkom, kolor obudowy: biały 170,00 zł

U1011-2 Unifon głośnomówiący, sterowanie 2 przekaźnikami, instalacja 2-przewodowa, interkom, kolor obudowy: biały 170,00 zł

U1012
Unifon przeznaczony do współpracy z monitorami z serii VIDOS DUO, zainstalowany bezpośrednio przy monitorze i 
połączony z nim umożliwia prowadzenie rozmowy przez zestaw słuchawkowy, współpracuje z monitorami M1021, M1022, 
M1023, kolor obudowy: biały

90,00 zł

P26/26 Zasilacz systemowy, DC 24V 1 A, wydajność zasilacza pozawala na obsługę maksymalnie czterech monitorów 
uruchamianych jednocześnie, montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie. 140,00 zł

M-SEP/
HDR-30-24

Zasilacz systemowy, DC 24V 1,5A, wydajność zasilacza pozawala na obsługę maksymalnie czterech monitorów 
uruchamianych jednocześnie, montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie. 190,00 zł

B5
Moduł funkcyjny, umożliwia obsługę dodatkowego rygla, bramy automatycznej lub sterowanie oświetleniem, obsługuje 
rygle wysokoprądowe oraz umożliwia otwieranie wejścia dodatkowym przyciskiem zwiernym NO, montaż na szynie DIN 
lub bezpośrednio na ścianie

102,00 zł

M-SM4
Moduł funkcyjny, umożliwia podłączenie do 4 stacji bramowych w systemie, moduł służy również do rozdzielenia 
sygnału w rozbudowanych instalacjach gdzie ilość urządzeń wewnętrznych jest duża i niemożliwe jest połączenie 
szeregowe, montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie

115,00 zł

M-SM4A
Moduł służy do rozdzielenia sygnału wewnątrz budynku na 4 urządzenia odbiorcze, wbudowany wzmacniacz z 
automatyką umożliwiający znaczne zwiększenie odległości przesyłania sygnału lub wzmocnienie sygnału przy dużym 
obciążeniu linii, moduł nie rozdziela sygnału stacji bramowych.

180,00 zł

M-3F Moduł funkcyjny, repeater - zwiększa zasięg transmisji umożliwiając przesłanie sygnału na 300m, montaż na szynie DIN 
lub bezpośrednio na ścianie 320,00 zł

M-LAN Moduł funkcyjny, przeznaczony do pracy w rozbudowanych systemach osiedlowych. 460,00 zł

NW-VO2HR-B
1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stopu cynku pokrytego szkłem akrylowym, 
czytnik RFID, kamera 1080p, kąt widzenia obiektywu: ok. 110°, diody IR, wymiary: 128 x 48 x 20 mm, IP66, kolor: 
czarny

399,00 zł

NW-VO2HR-W 1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stopu cynku pokrytego szkłem akrylowym, 
czytnik RFID, kamera 1080p, kąt widzenia obiektywu: ok. 110°, diody IR, wymiary: 128 x 48 x 20 mm, IP66, kolor: biały 399,00 zł

NWVO4KHR-G 1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stopu cynku, czytnik RFID i szyfrator, kamera 
720p, kąt widzenia obiektywu: ok. 110°, diody IR, wymiary: 154 x 55 x 18 mm, IP66, kolor: czarny 509,00 zł

NW-VO4KHR-
BW

1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stopu cynku, wbudowane WI-FI, obsługa 
przez smartfona (Tuya Smart), czytnik RFID, Mifare i szyfrator, wbudowana pamięć 32 GB, kamera 1080p, kąt widzenia 
obiektywu: ok. 110°, diody IR, wymiary: 154 x 55 x 21 mm, IP66, kolor: czarny

879,00 zł

NWVO4H-2B-G 2-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stopu cynku, kamera 720p, kąt widzenia 
obiektywu: ok. 110°, diody IR, wymiary: 154 x 55 x 18 mm, IP66, kolor: ciemnoszary 459,00 zł

NWVO4H-4B-G 4-abonentowa stacja bramowa z kamerą, montaż natynkowy, obudowa ze stopu cynku, kamera 720p, kąt widzenia 
obiektywu: ok. 110°, diody IR, wymiary: 154 x 55 x 18 mm, IP66, kolor: ciemnoszary 539,00 zł

Wideodomofony VIDOS DUO - monitory/unifony

Wideodomofony VIDOS DUO - akcesoria

Wideodomofony NEXWEI - stacje bramowe jednoabonentowe

Wideodomofony NEXWEI - monitory/unifony
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NW-VI9E-W Monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD, obsługa do 2 wejść i do 2 kamer CCTV, sterowanie bramą (wymagany moduł 
NW-EX2), instalacja 4-przewodowa, interkom adresowalny, kolor obudowy: biały 639,00 zł

NW-VI9S-B Monitor głośnomówiący z 7” ekranem HD IPS, obsługa do 2 wejść i do 2 kamer CCTV, sterowanie bramą (wymagany 
moduł NW-EX2), instalacja 4-przewodowa, obsługa kart microSD do 128GB, interkom adresowalny, kolor obudowy: czarny 820,00 zł

NW-VI9S-W Monitor głośnomówiący z 7” ekranem HD IPS, obsługa do 2 wejść i do 2 kamer CCTV, sterowanie bramą (wymagany 
moduł NW-EX2), instalacja 4-przewodowa, obsługa kart microSD do 128GB, interkom adresowalny, kolor obudowy: biały 820,00 zł

NW-VI9S-BW
Monitor głośnomówiący z 7” ekranem HD IPS, obsługa do 2 wejść i do 2 kamer CCTV, wbudowane WIFI, obsługa przez 
smartfona (Tuya Smart), sterowanie bramą (wymagany moduł NW-EX2), instalacja 4-przewodowa, obsługa kart microSD 
do 128GB, interkom adresowalny kolor obudowy: czarny

1 059,00 zł

DS-KV6113-
WPE1

Stacja bramowa Villa 2 generacji. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 1 przycisk 
wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowany 1 przekaźnik do sterowania zamkiem, 4 wejścia alarmowe. 
Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa plastikowa, IP65.

751,00 zł

DS-KV8113-
WME1

Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja natynkowa. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 
1 przycisk wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaźniki, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja 
Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08. 

997,00 zł

DS-KV8213-
WME1

Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja natynkowa. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 
2 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaźniki, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja 
Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.

1 129,00 zł

DS-KV8413-
WME1

Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja natynkowa. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 
4 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaźniki, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja 
Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.

1 216,00 zł

DS-KV8113-
WME1/Flush

Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja podtynkowa. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 
1 przycisk wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaźniki, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja 
Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08. 

997,00 zł

DS-KV8213-
WME1/Flush

Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja podtynkowa. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 
2 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 
10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.

1 129,00 zł

DS-KV8413-
WME1/Flush

Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja podtynkowa. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 
4 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaźniki, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja 
Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.

1 216,00 zł

DS-KD8003-
IME1

Moduł główny.Kamera fisheye 2MPix 180° z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 1 przycisk wywołania. Wbudowane 2 
przekaźniki. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Możliwość rozbudowy o 8 modułów rozrzerzających. Wymagana 
ramka montażowe natynkowa serii DS-KD-ACWx lub podtynkowa DS-KD-ACFx. Wymiary: 98mm×99.8mm×43.9mm. IP65.

785,00 zł

DS-KD-KP
Moduł klawiatury numerycznej do modułowej stacji bramowej interkomów 2 generacji. 12 podświetlanych przycisków, 
możliwość wyboru numeru i wywołania lokalu oraz otwarcia zamka kodem. Zasilany z modułu głównego. Wymiary: 
98.5mm×100mm×34.2mm. IP65. IK7.

533,00 zł

DS-KD-M Moduł czytnika kart Mifare 13,56MHz do modułowej stacji bramowej interkomów 2 generacji. Zasilany z modułu głównego. 
Wymiary: 98.5mm×100mm×33.7mm. IP65. 329,00 zł

DS-KD-E Moduł czytnika kart EM 125kHz do modułowej stacji bramowej interkomów 2 generacji. Zasilany z modułu głównego. 
Wymiary: 98.5mmx100mmx33.7mm. IP65. 329,00 zł

DS-KD-ACW1 Aluminiowa ramka montażowa natynkowa na 1 moduł. Aluminiowa puszka natynowa i okablowanie w zestawie. Wymiary 
ramki: 117x107x4mm, wymiary puszki: 117x107x32.7mm 247,00 zł

DS-KD-ACW2 Aluminiowa ramka montażowa natynkowa na 2 moduły. Aluminiowa puszka natynowa i okablowanie w zestawie. Wymiary 
ramki: 219x107x4mm, wymiary puszki: 219x107x32.7mm 343,00 zł

DS-KD-
ACF1(Plastic)

Aluminiowa ramka montażowa podtynkowa na 1 moduł. Plastikowa puszka podtynowa i okablowanie w zestawie. Wymiary 
ramki: 134x124×4mm, wymiary puszki: 134x135×56mm 166,00 zł

DS-KD-
ACF2(Plastic)

Aluminiowa ramka montażowa podtynkowa na 2 moduły. Plastikowa puszka podtynowa i okablowanie w zestawie. 
Wymiary ramki: 236x124x4mm, wymiary puszki: 237x135x56mm 220,00 zł

DS-KH6320-
WTE1

Stacja wewnętrzna interkomu 2 generacji, kolorowy ekran dotykowy 7 cali, rozdzielczość 1024x600. Wbudowana pamięć 
128MB. Obsługa karty microSD do 32GB. Możliwość podglądu kamer stacji bramowych oraz kamer IP. Funkcja interkomu. 
Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC/1A lub PoE (IEEE 802.3af). Wymiary: 200×140×15.1 mm

1 060,00 zł

WIDEODOMOFONY IP
Wideodomofony IP HIKVISION 2 generacji - stacje bramowe

Wideodomofony IP HIKVISION 2 generacji - modułowa stacja bramowa

Wideodomofony IP HIKVISION 2 generacji - monitory
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DS-KH8350-
WTE1

Stacja wewnętrzna interkomu 2 generacji, kolorowy ekran dotykowy 7 cali, rozdzielczość 1024x600. Wbudowana pamięć 
128MB. Obsługa karty microSD do 32GB. Możliwość podglądu kamer stacji bramowych oraz kamer IP. Funkcja interkomu. 
Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC/1A lub PoE (IEEE 802.3af). Wymiary: 180×140×22.4 mm

1 625,00 zł

DS-KH8520-
WTE1

Stacja wewnętrzna interkomu 2 generacji, kolorowy ekran dotykowy 10 cali, rozdzielczość 1024x600. Wbudowana pamięć 
128MB. Obsługa karty microSD do 32GB. Możliwość podglądu kamer stacji bramowych oraz kamer IP. Komunikacja 
Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC/1A lub PoE (IEEE 802.3af). Wymiary: 254mm×166mm×14.7mm

1 922,00 zł

DS-KH9310-
WTE1

Stacja wewnętrzna interkomu, kolorowy ekran dotykowy 7 cali, standard PoE, system Android, połączenie ze wszystkimi 
urządzeniami Hik-Connect, nowy interfejs użytkownika, programowanie i integracja innych firm 1 325,00 zł

DS-KH9510-
WTE1

Stacja wewnętrzna interkomu, kolorowy ekran dotykowy 10 cali, standard PoE, system Android, połączenie ze wszystkimi 
urządzeniami Hik-Connect, nowy interfejs użytkownika, programowanie i integracja innych firm 2 077,00 zł

YTDY 2 x 0,5 Przewód, drut (pakowany po 100 lub 200m) 0,60 zł

YTDY 4 x 0,5 Przewód, drut (pakowany po 100m) 0,80 zł

YTDY 6 x 0,5 Przewód, drut (pakowany po 100 lub 200m) 1,31 zł

YTDY 8 x 0,5 Przewód, drut (pakowany po 100m) 1,89 zł

YTDY 10 x 0,5 Przewód, drut (pakowany po 100m) 1,95 zł

YTDY 12 x 0,5 Przewód, drut (pakowany po 100m) 2,09 zł

LI 15X10 Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m 4,85 zł

LI 20X12 Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m 5,73 zł

LI 20X18 Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m 6,84 zł

LI 25X12 Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m 6,92 zł

LI 25X18 Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m 7,76 zł

LI 35X18 Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m 10,05 zł

LI 60X40 Listwa instalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m 24,58 zł

EL1-001 Elektrozaczep podstawowy, zasilanie 8-14V AC (650 mA), tryb pracy NC, zaczep wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, 
200 000 cykli, wymiary 20x90x27,5 mm 54,60 zł

EL1-002 Elektrozaczep podstawowy z pamięcią, zasilanie 8-14V AC (650 mA), tryb pracy NC, zaczep wykonany z wytrzymałej 
stali spiekanej, wymiary 20x90x27,5 mm 57,75 zł

EL1-003 Elektrozaczep podstawowy z wyłącznikiem, zasilanie 8-14V AC (650 mA), tryb pracy NC, zaczep wykonany z 
wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20x90x27,5 mm 57,75 zł

EL1-004 Elektrozaczep podstawowy z pamięcią i wyłącznikiem, zasilanie 8-14V AC (650 mA), tryb pracy NC, zaczep wykonany 
z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20x90x27,5 mm 65,10 zł

EL1-009 Elektrozaczep podstawowy, rewersyjny, zasilanie 8-14V DC (200 mA), tryb pracy NO, zaczep wykonany z wytrzymałej 
stali spiekanej, wymiary 20x90x27,5 mm 110,25 zł

ES1-001 Elektrozaczep symetryczny, zasilanie 8-14V AC/DC (400/480 mA), tryb pracy NC, regulowany zaczep (4 mm) wykonany 
z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20,5x67x28,5 mm 66,15 zł

ES1-002 Elektrozaczep symetryczny z pamięcią, zasilanie 8-14V AC/DC (400/480 mA), tryb pracy NC, regulowany zaczep (4 mm) 
wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20,5x67x28,5 mm 73,50 zł

ES1-003 Elektrozaczep symetryczny z wyłącznikiem, zasilanie 8-14V AC/DC (400/480 mA), tryb pracy NC, regulowany zaczep (4 
mm) wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20,5x67x28,5 mm 73,50 zł

ES1-004 Elektrozaczep symetryczny z pamięcią i wyłącznikiem, zasilanie 8-14V AC/DC (400/480 mA), tryb pracy NC, 
regulowany zaczep (4 mm) wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20,5x67x28,5 mm 76,65 zł

ES1-005 Elektrozaczep symetryczny, niskoprądowy, zasilanie 10-14V DC (250 mA), tryb pracy NC, regulowany zaczep (4 mm) 
wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 20,5x67x28,5 mm 69,30 zł

Kanały insalacyjne

Elektrozaczepy/zwory elektromagnetyczne

Przewody (1mb)
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XS12U Elektrozaczep symetryczny, wąski, zasilanie 10-14V AC/DC (480/680 mA), tryb pracy NC, regulowany zaczep (3 mm) 
wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 16,2x67x28 mm 75,60 zł

XS12R Elektrozaczep symetryczny, wąski, rewersyjny, zasilanie 10-14V DC (200 mA), tryb pracy NO, regulowany zaczep (3 
mm) wykonany z wytrzymałej stali spiekanej, wymiary 16,2x67x28 mm 105,00 zł

OK-P5 Płaskownik montażowy do rygla długi lub krótki 13,91 zł

EL-600SL2 Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa SCOT, udźwig 280 kg 228,00 zł

BK-600ZL2 Uchwyt montażowy typu Z do zwory EL-600SL 100,00 zł

36/36 Wkładka symetryczna 36,36 zł

KLUCZ PM Klucz do drzwi 4,06 zł

Z90 Zamek wpuszczany z dźwignią 90 mm 16,00 zł

Z70 Zamek wpuszczany z dźwignią 72 mm 18,00 zł

OK70 Okucie gałka - klamka do zamka  “72” 32,00 zł

Podanie ceny nie zawierają 23 % podatku VAT.
Oferujemy bardzo atrakcyjne rabaty dla stałych odbiorców.
Zapraszamy do biura handlowego w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 9, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Akcesoria do drzwi


