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 cena EU bez DPH 
v CZK 

AC-HID- VERTX-
V100

Externí modul Avigilon AC-HID-Vertx V100, připojení 2x čteček (Wiegand26/34/56) pro ovádání 1 dveří obousměrně/2 dveří jednosměrně, potřebné připojení k
přístupovému serveru Avigilon AC-HID-ACMEC přes RS485 (max. 8 ks), LED signalizace stavů, 2x NO/NC výstup ovládání dveří, 2x NO/NC vstup dveřního senzoru 2x připojení

odjezdového tlačítka, 1x alarmový vstup pro pro tamper, 1x alarmový vstup pro odpojení napájení, 1x alarmový vstup pro selhání zálohového akumulátoru, napájení 12/24 VDC, odběr max.

1000mA/12V, (zdroj není součástí), rozměry 147x123x32mm, plastový kryt (vhodná inst. krabice KR380 + napájecí zdroj DR-15-15) , interiérové použití, umístění v chráněné zóně

15129,00

AC-HID-ACMEC
IP přístupový server (kontrolér) Avigilon ACM Embedded AC-HID-ACMEC, předinstalovaná licence pro ovládání 16 dveří, třeba připojení externích modulů V100 přes
RS485 (max. 8 ks), kapacita 2 000 uživatelů, 25 000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP, LED signalizace stavů, 1x alarmový vstup pro tamper, 1x alarmový vstup pro odpojení napájení,

1x alarmový vstup pro selhání zálohového akumulátoru, napájení 12/24 VDC, odběr max. 1000mA/12V, (zdroj není součástí), rozměry 147x123x32mm, plastový kryt (vhodná inst. krabice

KR380 + napájecí zdroj DR-15-15), interiérové použití, umístění v chráněné zóně, ovládání přes webove prostředí

 36299,00 

AC-MER-CONT-
1DR

IP přístupový kontrolér Mercury EP1501, připojení 2x čteček (Wiegand26 / 34 / RS 485), připojení externích modulů přes RS485, kapacita 240 000 uživatelů, 50 000 událostí,

komunikace s PC přes TCP / IP, LED signalizace stavů, 1x relé vstup tamper, 2x EOL programovatelný AUX vstup, 2x výstupní relé 2A / 30VDC, napájení PoE 802.3af nebo 12VDC, odběr

max. 900m, (zdroj není součástí), rozměry 140x70x24mm (vhodná inst. Krabice KR380 + napájecí zdroj DR-15-15), interiérové použití, umístění v chráněné zóně, možnost centrálního

ovládání více kontrolérů přes software Avigilon ACM Manager

 17193,00 

AC-MER-CON-
MR50

Rozšiřující modul k EP 1501 (přes RS 485, max 16 ks), připojení 1x čtečky (Wiegand26 / 34 / RS 485), LED signalizace stavů, 1x relé vstup tamper, 2x relé programovatelný AUX

vstup, 2x výstupní relé 1A a 5A / 30VDC, napájení 12VDC, odběr max. 150mA, (zdroj není součástí), rozměry 108x70x25mm (vhodná inst. Krabice KR380 + napájecí zdroj DR-15-15)  9478,00 

AC-MER-CON-
MR51E

Rozšiřující modul Mercury MR51E, připojení ke kontroléru EP 1501 (přes TCP / IP, max 16 ks), připojení 1x čtečka (Wiegand26 / 34 / RS 485), LED signalizace stavů, 4x EOL

programovatelný vstup, 2x výstupní relé 5A / 28VDC, napájení PoE 802.3af nebo 12VDC, odběr max. 700mA, (zdroj není součástí), rozměry 140x70x25mm (vhodná inst. Krabice KR380 +

napájecí zdroj DR-15-15)
 14442,00 

AC-MER-CON-
MR52

Rozšiřující modul Mercury MR52, připojení ke kontroléru EP 1501 (přes RS 485, max 16 ks), připojení 2x čtečky (Wiegand26 / 34 / RS 485), LED signalizace stavů, 8x EOL

programovatelný vstup, 1x relé vstup tamper, 2x výstupní relé 5A / 28VDC, napájení 12VDC, odběr max. 550mA, (zdroj není součástí), rozměry 203x152x25mm (vhodná inst. Krabice

KR380 + napájecí zdroj DR-15-15)
 18837,00 

E KR101E Přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikace (2 vodiče), s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED signalizace, napájení

12VDC, odběr 70mA/12VDC, (zdroj není součástí), IP65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 80x45x15 mm  1060,00 

E KR110EM Přístupová čtečka RFID, antivandal provedení, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikace (2 vodiče) s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED

signalizace, napájení 12 V DC, odběr 70 mA / 12 V DC (zdroj není součástí), IP 65, IK 10, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 135 x 60 x 22 mm  1950,00 

ProID10 BE Přístupová čtečka RFID EM, černá, čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu EM 125 kHz, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 s, zvuková a

LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 80 x 44 x 15 mm  1260,00 

ProID10 WE
Přístupová čtečka RFID EM, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu EM 125 kHz, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace

(2 vodiče), čtení max. 0,3 s, zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 80 x 44

x 15 mm
 1260,00 

ProID10 WM
Přístupová čtečka RFID MIFARE, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu MIFARE 13,56 MHz, nastavitelná Wiegand

26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65, exteriérové použití, povrchová

montáž, rozměry 80 x 44 x 15 mm
 1540,00 

ProID30 WM
Přístupová čtečka RFID MIFARE, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet standardu MIFARE 13,56 MHz, dotyková kódová klávesnice pro
ovládání zámku, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, 
IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 90 x 90 x 16 mm

 1820,00 

E FR1500-WP Přístupová čtečka RFID se snímačem otisku prstu, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (MIFARE, 13,56 MHz), krytka čtečky otisků prstů, 2 vodičová komunikace s inBio IP systémy 

(RS485), zvuková a LED signalizace, napájení 12 V DC, odběr 100 mA / 12 V DC, (zdroj není součástí), IP 65, exteriérové použití, zápustná montáž, rozměry 121,3 x 77,3 x 38,0 mm  4650,00 

Platný od 17.04.2019

Přístupové docházkové a stravovací systémy

Kontroléry a příslušenství

Čtečky k přístupovým kontrolérům Avigilon

EM 125 kHz

Mifare 13,56 MHz
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ProID20 WE-RS
Přístupová čtečka RFID EM, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu EM 125 kHz, nastavitelná RS-485 komunikace (2

vodiče), čtení max. 0,3 s, zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 90 x 90 x

16 mm
 1650,00 

ProID30 WE
Přístupová čtečka RFID EM, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet standardu EM 125 kHz, dotyková kódová klávesnice pro ovládání
zámku, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 s, zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65,

exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 90 x 90 x 16 mm
 1600,00 

E KR611 Přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125 kHz), wiegand 26 komunikace (2 vodiče) s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED signalizace, napájení 12 V

DC, odběr 80 mA/12 V DC, (zdroj není součástí), IP 64, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 86 x 86 x 20 mm  1180,00 

CR12EM/PA Přístupová čtečka RFID EM, čtení bezkontaktních karet standardu EM 125 kHz a formátu Paradox, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 s,

zvuková a LED signalizace, napájení 9-15 V DC, odběr 150 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 68, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 100 x 46 x 20 mm  1790,00 

HID iClass SE R10
HID iClass SE R10 přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet (MIFARE iCLASS SE, MIFARE Classic, DESFire EV1, 13,56Mhz), ISO14443A, wiegand26 komunikace
(2 vodiče) s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED signalizace, napájení 12VDC, odběr 80mA/12VDC, (zdroj není součástí), IP64, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry

48x103x23mm
 3857,00 

E KR501
Univerzální přístupová čtečka RFID čtení bezkontaktních karet a klíčenek (13,56 MHz), LEGIC SM 4200 chip, podpora standardů Mifare, ICODE, TI-Tagit, SONY Felica, HID
iClass, INSIDE Contactless ISO - 14443A ISO - 14443B ISO - 15693 wiegand 34bit komunikace (2 vodiče) s Entry přístupovými kontroléry zvuková a LED signalizace napájení 12VDC,

odběr max. 110mA/12VDC (zdroj není součástí ) IP64, exteriérové   použití povrchová montáž, ABS plast, rozměry 86x86x20mm
 4620,00 

E KR502
Univerzální přístupová čtečka RFID s klávesnicí čtení bezkontaktních karet a klíčenek ( 13,56 MHz ) LEGIC SM 4200 chip, podpora standardů MIFARE, ICODE, TI - Tagit SONY
Felica, HID iClass INSIDE Contactless, ISO - 14443A ISO - 14443B ISO - 15693 wiegand 34bit komunikace ( 2 vodiče ) s Entry přístupovými kontroléry zvuková a LED signalizace

napájení 12VDC, odběr max. 110mA/12VDC (zdroj není součástí ) IP64 exteriérové   použití povrchová montáž, ABS plast, rozměry 86x86x20mm
 5180,00 

E FR1200 Přístupová čtečka RFID se snímačem otisku prstu, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125 kHz), 2vodičová komunikace s inBio IP systémy (RS-485), zvuková a LED signalizace,

napájení 12 V DC, odběr 100 mA / 12 V DC, (zdroj není součástí), IP 65, interiérové použití, povrchová montáž, rozměry 100 x 50 x 35 mm  3500,00 

E KR108
Přístupová čtečka s prodlouženým dosahem, RFID, čtení bezkontaktních EM 125 kHz karet (doporučený typ RF Middle CARD), dosah 40–60 cm, Wiegand 26 komunikace (2 vodiče) s

Entry přístupovými zařízeními, zvuková signalizace, napájení 12 V DC, odběr 300 mA / 12 V DC, IP 64, exteriérové použití, povrchová montáž, rozmery 240 x 235 x 35 mm, vzdálenost

dosahu závisí na způsobu instalace (a na podkladovém materiálu)
 4800,00 

AC-APP-16R-PRO Avigilon Access Control Professional, PC server s ovládacím softwarem pro Avigilon přístupový systém, Linux OS, 500GB SATA HDD, 4GB RAM, tower provedení, webové prostředí,

licence do 16 připojených čteček, rozšiřitelný do 32 připojených čteček doplněním licencí (AC-SW-16RCU balík pro dalších 16)  47631,00 

AC-SW-16RCU Avigilon Access Control Manager Virtual, licence pro sw doplnění dalších 16ks čteček  22903,00 

916009
IP Access Unit RFID 125 kHz modul, podpora standardů EM-4100, EM-4102, HID proximity, bezkontaktní otevírání dveří RFID kartami a klíčenkami, odolnost proti mech. poškození,

akustická a světelná signalizace, výstup NO/NC relé, max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x výstup LAN přes svorkovnici, pro RJ-45 port je třeba objednat kabel 916020, napájení PoE

803.3af, IP 54, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurace přes web rozhraní, balení neobsahuje instalační rámy ani montážní boxy
 8735,71 

9160334
IP Access Unit RFID 125 kHz a 13,56 MHz modul, podpora standardů EM4100, EM4102 a Prox, Mifare Classic, DESFire EV1, HID iClass, ISO14443A-B, ISO18092, bezkontaktní otvírání

dveří RFID kartami a klíčenky, odolnost proti mech. poškození, akustická a světelná signalizace, výstup NO/NC relé, max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x RJ 45, napájení PoE 803.3af, IP 54,

pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurace přes web rozhraní, balení neobsahuje instalační rámy ani montážní boxy
 11700,00 

9160335
IP Access Unit bluetooth modul a RFID 125 kHz a 13,56 MHz modul, podpora standardů EM4100, EM4102 a Prox, Mifare Classic, DESFire EV1, HID iClass, ISO14443A-
B, ISO18092, bezkontaktní otvírání dveří RFID kartami a klíčenky, bezkontaktní otevírání dveří přes bluetooth mobilního zařízení, odolnost proti mech. poškození, akustická a

světelná signalizace, výstup NO/NC relé, max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x RJ 45, napájení PoE 803.3af, IP 54, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurace přes web rozhraní,

balení neobsahuje instalační rámy ani montážní boxy

 16900,00 

EM 125 kHz

Mifare 13,56 MHz

EM 125 kHz

Centrální správa

Přístupové jednotky
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9160336
IP Access Unit modul dotykové klávesnice, RFID 125 kHz a 13,56 MHz modul, podpora standardů EM4100, EM4102 a Prox, Mifare Classic, DESFire EV1, HID iClass, ISO14443A-B,

ISO18092, bezkontaktní otvírání dveří RFID kartami a klíčenky, odolnost proti mech. poškození, akustická a světelná signalizace, výstup NO/NC relé, max 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x RJ
45, napájení PoE 803.3af, IP 54, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurace přes web rozhraní, balení neobsahuje instalační rámy ani montážní boxy

 14300,00 

916010
IP Access Unit RFID 13,56 MHz modul, podpora standardů Mifare Classic, Desfire EV1, HID iClass, ISO 14443A-B, ISO 18092, bezkontaktní otevírání dveří RFID kartami a klíčenkami,

odolnost proti mech. poškození, akustická a světelná signalizace, výstup NO/NC relé, max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x výstup LAN přes svorkovnici, pro RJ-45 port je třeba objednat
kabel 916020, napájení PoE 803.3af, IP 54, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurace přes web rozhraní, balení neobsahuje instalační rámy ani montážní boxy

 8735,71 

916013
IP Access Unit bluetooth modul, bezkontaktní otevírání dveří přes bluetooth mobilního zařízení, odolnost proti mech. poškození, akustická a světelná signalizace, výstup NO/NC relé, max.

30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x výstup LAN přes svorkovnici, pro RJ-45 port je třeba objednat kabel 916020, napájení PoE 803.3af, IP 54, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C,

konfigurace přes web rozhraní, balení neobsahuje instalační rámy ani montážní boxy
 10647,14 

916016
IP Access Unit modul dotykové klávesnice, dotyková plocha, automatická kalibrace, nastavitelná intenzita podsvícení, přístupový kód k otevření dveří, číselná volba pro volání, výstup

NO/NC relé, max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x výstup LAN přes svorkovnici, pro RJ-45 port je třeba objednat kabel 916020, napájení PoE 803.3af, IP 54, pracovní teplota od -20 °C

do +55 °C, konfigurace přes web rozhraní, balení neobsahuje instalační rámy ani montážní boxy
 7800,00 

9137423E IP Verso stolní čtečka otisků prstů, nahrávání otisků prstů, USB rozhraní  5682,86 

916019
IP Access unit biometrický modul, snímání otisku prstu, SILK ID technologie, odolnost proti mech. poškození, akustická a světelná signalizace, nahrávání otisků do zařízení pouze
přes stolní čtečku, výstup NO/NC relé, max. 30 V / 1 A AC/DC, 3x vstup, 1x výstup LAN přes svorkovnici, pro RJ-45 port je třeba objednat kabel 916020, napájení PoE 803.3af, IP

54, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurace přes web rozhraní, balení neobsahuje instalační rámy ani montážní boxy
 15470,00 

916020 Konektor RJ-45, pro Acces Unit jednotky, délka kabelu 10 cm  200,00 

91379040 Licence Access Commander přístupový systém, pro 5 zařízení, správa IP dveřních jednotek a Access jednotek 2N přes web rozhraní  1456,00 

91379041 Licence Access Commander docházkový systém, pro 25 uživatelů, základní docházka uživatele, přechody přes jednotky 2N, web rozhraní  5330,00 

91379042 Licence LDAP, umožňuje vytvořit Active Directory pro informace o uživatelích a ověřit jejich oprávnění, jakákoliv změna v Active directory se promítne i do přístupového systému Access

Commander  5330,00 

ASR1100A Přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet (MIFARE, 13,56MHz), RS485 komunikace (2 vodiče) s přístupovými kontroléry, zvuková a LED signalizace, napájení 100mA/12VDC,

(zdroj není součástí), IP55, interiérové použití, plast, montáž na povrch, rozměry 86x135x20mm  1125,00 

ASR1101A Přístupová čtečka RFID s kódovou klávesnicí, čtení bezkontaktních karet (MIFARE, 13,56MHz), RS485 komunikace (2 vodiče) s přístupovými kontroléry, zvuková a LED signalizace,

napájení 100mA / 12VDC, (zdroj není součástí), IP55, interiérové použití, plast, montáž na povrch, rozměry 86x135x20mm  1395,00 

ASR1101M Přístupová čtečka RFID s kódovou klávesnicí, provedení antivandal, čtení bezkontaktních karet (MIFARE, 13,56 MHz), RS-485 komunikace (2 vodiče) s prístupovýmy kontroléry,

zvuková a LED signalizace, napájení 100 mA/12 V DC, (zdroj není součástí), IP 55, IK 08, interiérové použití, kov a plast, montáž na povrch, rozměry 110 x 85 x 26 mm  2115,00 

ASR1102A v2 Přístupová čtečka s RFID a biometrickým snímačem otisku prstu, čtení bezkontaktních karet (MIFARE, 13,56 MHz), RS485 komunikace (2 vodiče) s přístupovými kontroléry,

kapacita 3000 otisků, zvuková a LED signalizace, napájení 150 mA / 12 V DC, (zdroj není součástí ), IP 55, interiérové použití, plast, montáž na povrch, rozměry 56 x 125 x 47 mm  3330,00 

ASR1100B Přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet (MIFARE, 13,56MHz), RS485 komunikace (2 vodiče) s přístupovými kontroléry, zvuková a LED signalizace, napájení 100mA / 12VDC,

(zdroj není součástí), IP 67, exteriérové použití, plast, montáž na povrch, rozměry 72x102x18mm  1283,00 

ASI1201A
Autonomní přístupová čtečka RFID s kódovou klávesnicí a displejem, čtení bezkontaktních karet (MIFARE, 13,56MHz), kapacita 30000 uživatelů, 150000 záznamů, připojitelná

podružná Dahua RFID čtečka z opačné strany dveří (funkce Anti-pass back), 1x NO/NC ovládání zámku, 1x relé kontakt alarmového vstupu, 2x relé kontakt alarmového výstupu, připojitelnost

odchodového tlačítka a dveřního senzoru, tamper, možnost připojení TCP/IP a managementu přes přístupový software DH-ACS-SOFT, info LCD displej, zvuková a LED signalizace,

napájení 100mA/12VDC, (zdroj není součástí), interiérové použití, plast, montáž na omítku, rozměry 86x135x20mm

 2633,00 

Licence a software

Čtečky
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ASC1204B-S
IP přístupový kontrolér, provedení na DIN lištu, 4x Wiegand 26 / RS-485 (provedení konektor nebo RJ-45) vstup pro RFID čtečky, 4x NC vstup pro dveřní senzor, 4x NO vstup

pro odchodové tlačítko, 1x NO alarmový vstup, 4x NO / NC výstup pro ovládání 4 dveří jednosměrně, 1x alarmový výstup, kapacita 100 000 uživatelů, 150 000 událostí, komunikace s PC
přes TCP/IP, LED signalizace stavů, napájení 10–15 V DC, odběr max. 0,75 A / 12 V DC (zdroj není součástí), rozměry 210 x 106 x 50 mm, interiérové použití, umístění v chráněné

zóně, možnost centrálního ovládání více kontrolérů přes software zdarma

 3690,00 

DR-30-15 Napájecí zdroj 15VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů), plynulá regulace trimrem 13,5-16,5 VDC  730,00 

MIFARE CARD RFID bezkontaktní elektronická karta, (MIFARE Standard 1k, 13,56MHz, CRYPT1), ISO 14443-4, bez potisku  49,00 

MIFARE KEY RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (MIFARE S70 Standard 1k, 13,56MHz) ISO 14443-4, šedá  80,00 

E CR20M Stolní USB čtečka RFID karet a přívěsků (MIFARE, 13,56MHz), určená pro administrátorské přidávání RFID uživatelů do přístupových systémů, zvuková a LED indikace, napájení přes

USB, 1,5 m připojovací kabel Součásti  1690,00 

ASM100 Stolní USB čtečka RFID karet a přívěsků (MIFARE, 13,56MHz), určená pro administrátorské přidávání RFID uživatelů do Dahua přístupových systémů, zvuková a LED indikace,

napájení přes USB, 1,5m připojovací kabel součástí  1643,00 

ProRF-T
IP přístupová jednotka s bezdotykovou RFID čtečkou (standard MIFARE 13,56MHz), kapacita 50 000 RFID karet, 100 000 událostí, 3000 fotek, komunikace s PC přes TCP / IP
nebo RS485, zvuková a LED signalizace, 1x NO / NC relé zámku, 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x vstup odchodového tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 

vstup / výstup pro připojení podružné čtečky, napájení 12VDC, odběr max . 500mA / 12VDC (zdroj není součástí), rozměry 196 x 87 x 35 mm, IP43, interiérové použití, zařízení je
kompatibilní se softwarem ZKBiosecurity 3.0

 12570,00 

ProFAC
IP přístupová jednotka s biometrickým snímačem obličeje a bezdotykovou RFID čtečkou (standard MIFARE 13,56MHz), kapacita 2000 biometrických vzorků, 10000 RFID karet,

100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS485, zvuková a LED signalizace, 1x NO / NC relé zámku, 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup

odchodového tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup / výstup pro připojení podružné čtečky, napájení 12VDC, odběr max. 500mA / 12VDC (zdroj není součástí), rozměry 190

x 85 x 103 mm, IP43, interiérové použití, zařízení je kompatibilní se softwarem ZKBiosecurity 3.0

 16660,00 

ProCapture-T
IP přístupová jednotka se snímačem otisku prstu a bezdotykovou RFID čtečkou (standard MIFARE 13,56MHz), kapacita 6000 otisků, 10 000 RFID karet, 100 000 událostí,

komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS485, zvuková a LED signalizace, 1x NO / NC relé zámku, 1x vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačítka,

USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup / výstup pro připojení podružné čtečky, napájení 12VDC, odběr max. 500mA / 12VDC (zdroj není součástí), rozměry 196 x 87 x 35 mm, IP43,

interiérové použití, zařízení je kompatibilní se softwarem ZKBiosecurity 3.0

 17640,00 

ProBio
IP přístupová jednotka s biometrickým snímačem obličeje, otisku prstu a bezdotykovou RFID čtečkou (standard MIFARE 13,56MHz), kapacita 2000 tváří, 4000 otisků, 10000

RFID karet, 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP / IP nebo RS485, zvuková a LED signalizace, 1x NO / NC relé zámku, 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu,

1x relé vstup odchodového tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup / výstup pro připojení podružné čtečky, napájení 12VDC, odběr max. 500mA / 12VDC (zdroj není součástí), 
rozměry 190,8 x 85 x 103 mm, IP43, interiérové použití, zařízení je kompatibilní se softwarem ZKBiosecurity 3.0

 19740,00 

inPulse
IP přístupová jednotka s biometrickým snímačem krevního řečiště a bezdotykovou RFID čtečkou (standard MIFARE 13,56 MHz), kapacita 1 500 biometrických vzorků, 2 000

RFID karet, 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS-485, zvuková a LED signalizace, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x

relé vstup odchodového tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup/výstup pro připojení podružné čtečky, napájení 12 V DC, odběr max. 500 mA / 12 V DC (zdroj není součástí), 
rozměry 202 x 85 x 103 mm, IP 43, interiérové použití, zařízení je kompatibilní se softwarem ZKBiosecurity 3.0

 25900,00 

inPulse+
IP přístupová jednotka s biometrickým snímačem krevního řečiště, otisku prstu a bezdotykovou RFID čtečkou (standard MIFARE 13,56MHz), kapacita 1500 + 1500

biometrických vzorků, 2000 RFID karet, 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP / IP nebo RS485, zvuková a LED signalizace, 1x NO / NC relé zámku, 1x relé vstup dveřního

kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup / výstup pro připojení podružné čtečky, napájení 12VDC, odběr max. 500mA /

12VDC (zdroj není součástí), rozměry 202 x 85 x 103 mm, IP43, interiérové použití, zařízení je kompatibilní se softwarem ZKBiosecurity 3.0

 27860,00 

E UHF U1000
Kompaktní přístupová čtečka RFID UHF, dosah 5 m, čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu UHF 868 MHz, EPC global UHF Class 1Gen2/ISO18000-6c, vestavěná paměť na

5000 karet, vstup odchodového tlačítka, alarm, nastavitelná IN/OUT Wiegand 26/34 komunikace (3 vodiče) max. 100 m, 1x výstup NO/NC relé, kontinuální čtení max. 50x/sek. nebo na

základě trigger vstupu (např. indukční smyčka), konfigurace parametrů přes TCP/IP, napájení 9-16 V DC, doporučený zdroj 12 V DC / 3 A, (zdroj není součástí), IP 66, exteriérové použití od -

20 °C do +60 °C, povrchová montáž, rozměry 250 x 250 x 70 mm, kompatibilní se ZKAccess3.5 a ZKBiosecurity 3.0

 22360,00 

E UHF U2000
Kompaktní přístupová čtečka RFID UHF, dosah 10 m, čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu UHF 868 MHz, EPC global UHF Class 1Gen2/ISO18000-6c, vestavěná paměť na

5000 karet, vstup odjezdového tlačítka, alarm, nastavitelná IN/OUT Wiegand 26/34 komunikace (3 vodiče) max 100 m, 1x výstup NO / NC relé, kontinuální čtení max. 50x/sek. nebo na

základě trigger vstupu (např. indukční smyčka), konfigurace parametrů přes TCP/IP, napájení 9-16 V DC, doporučený zdroj 12 V DC / 3 A (zdroj není součástí), IP 66, exteriérové použití od -

20 °C do +60 °C, povrchová montáž, rozměry 445 x 445 x 75 mm, kompatibilní se ZKAccess3.5 a ZKBiosecurity 3.0

 24310,00 

Kontroléry

Příslušenství

Kompaktní systémy
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E KR101E Přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikace (2 vodiče), s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED signalizace, napájení

12VDC, odběr 70mA/12VDC, (zdroj není součástí), IP65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 80x45x15 mm  1060,00 

E KR110EM Přístupová čtečka RFID, antivandal provedení, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikace (2 vodiče) s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED

signalizace, napájení 12 V DC, odběr 70 mA / 12 V DC (zdroj není součástí), IP 65, IK 10, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 135 x 60 x 22 mm  1950,00 

ProID10 BE Přístupová čtečka RFID EM, černá, čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu EM 125 kHz, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 s, zvuková a

LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 80 x 44 x 15 mm  1260,00 

ProID10 WE
Přístupová čtečka RFID EM, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu EM 125 kHz, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace

(2 vodiče), čtení max. 0,3 s, zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 80 x 44

x 15 mm
 1260,00 

ProID20 WE-RS
Přístupová čtečka RFID EM, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu EM 125 kHz, nastavitelná RS-485 komunikace (2

vodiče), čtení max. 0,3 s, zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 90 x 90 x

16 mm
 1650,00 

ProID30 WE
Přístupová čtečka RFID EM, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet standardu EM 125 kHz, dotyková kódová klávesnice pro ovládání
zámku, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 s, zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65,

exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 90 x 90 x 16 mm
 1600,00 

E KR611 Přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125 kHz), wiegand 26 komunikace (2 vodiče) s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED signalizace, napájení 12 V

DC, odběr 80 mA/12 V DC, (zdroj není součástí), IP 64, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 86 x 86 x 20 mm  1180,00 

CR12EM/PA Přístupová čtečka RFID EM, čtení bezkontaktních karet standardu EM 125 kHz a formátu Paradox, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 s,

zvuková a LED signalizace, napájení 9-15 V DC, odběr 150 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 68, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 100 x 46 x 20 mm  1790,00 

E FR1200 Přístupová čtečka RFID se snímačem otisku prstu, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125 kHz), 2vodičová komunikace s inBio IP systémy (RS-485), zvuková a LED signalizace,

napájení 12 V DC, odběr 100 mA / 12 V DC, (zdroj není součástí), IP 65, interiérové použití, povrchová montáž, rozměry 100 x 50 x 35 mm  3500,00 

E KR108
Přístupová čtečka s prodlouženým dosahem, RFID, čtení bezkontaktních EM 125 kHz karet (doporučený typ RF Middle CARD), dosah 40–60 cm, Wiegand 26 komunikace (2 vodiče) s

Entry přístupovými zařízeními, zvuková signalizace, napájení 12 V DC, odběr 300 mA / 12 V DC, IP 64, exteriérové použití, povrchová montáž, rozmery 240 x 235 x 35 mm, vzdálenost

dosahu závisí na způsobu instalace (a na podkladovém materiálu)
 4800,00 

ProID10 WM
Přístupová čtečka RFID MIFARE, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu MIFARE 13,56 MHz, nastavitelná Wiegand

26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65, exteriérové použití, povrchová

montáž, rozměry 80 x 44 x 15 mm
 1540,00 

ProID30 WM
Přístupová čtečka RFID MIFARE, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet standardu MIFARE 13,56 MHz, dotyková kódová klávesnice pro
ovládání zámku, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, 
IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 90 x 90 x 16 mm

 1820,00 

E FR1500-WP Přístupová čtečka RFID se snímačem otisku prstu, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (MIFARE, 13,56 MHz), krytka čtečky otisků prstů, 2 vodičová komunikace s inBio IP systémy 

(RS485), zvuková a LED signalizace, napájení 12 V DC, odběr 100 mA / 12 V DC, (zdroj není součástí), IP 65, exteriérové použití, zápustná montáž, rozměry 121,3 x 77,3 x 38,0 mm  4650,00 

HID iClass SE R10
HID iClass SE R10 přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet (MIFARE iCLASS SE, MIFARE Classic, DESFire EV1, 13,56Mhz), ISO14443A, wiegand26 komunikace
(2 vodiče) s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED signalizace, napájení 12VDC, odběr 80mA/12VDC, (zdroj není součástí), IP64, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry

48x103x23mm
 3857,00 

E KR501
Univerzální přístupová čtečka RFID čtení bezkontaktních karet a klíčenek (13,56 MHz), LEGIC SM 4200 chip, podpora standardů Mifare, ICODE, TI-Tagit, SONY Felica, HID
iClass, INSIDE Contactless ISO - 14443A ISO - 14443B ISO - 15693 wiegand 34bit komunikace (2 vodiče) s Entry přístupovými kontroléry zvuková a LED signalizace napájení 12VDC,

odběr max. 110mA/12VDC (zdroj není součástí ) IP64, exteriérové   použití povrchová montáž, ABS plast, rozměry 86x86x20mm
 4620,00 

E KR502
Univerzální přístupová čtečka RFID s klávesnicí čtení bezkontaktních karet a klíčenek ( 13,56 MHz ) LEGIC SM 4200 chip, podpora standardů MIFARE, ICODE, TI - Tagit SONY
Felica, HID iClass INSIDE Contactless, ISO - 14443A ISO - 14443B ISO - 15693 wiegand 34bit komunikace ( 2 vodiče ) s Entry přístupovými kontroléry zvuková a LED signalizace

napájení 12VDC, odběr max. 110mA/12VDC (zdroj není součástí ) IP64 exteriérové   použití povrchová montáž, ABS plast, rozměry 86x86x20mm
 5180,00 

Čtečky k přístupovým kontrolérům

EM 125 kHz

MIFARE 13,56 MHz
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E KR130
Přístupová čtečka s prodlouženým dosahem, UHF, čtení bezkontaktních 860 - 868MHz karet, dosah do 3m, snímací rychlost do 120 km / h, Wiegand26 komunikace (2 vodiče) s

Entry přístupovými zařízeními, zvuková signalizace, RS232 komunikace s PC pro konfiguraci antény, napájení 12VDC, odběr 0,5A / 12VDC, IP43, exteriérové použití -35 ° C až + 65 ° C,

povrchová montáž, rozměry 250x250x60mm, použití s RFID kartami RF long CARD
 13410,00 

UHF2-5
Přístupová čtečka RFID UHF, dosah 6m, čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu UHF 868MHz, EPC global UHF Class 1Gen2 / ISO18000-6c, nastavitelná Wiegand 26/34

komunikace (3 vodiče) max 100m, kontinuální čtení max. 50x/sek. nebo na základě trigger vstupu (např. indukční smyčka), konfigurace parametrů přes RS232, napájení 9-16VDC, doporučený

zdroj 12VDC/3A, (zdroj není součástí), IP68, exteriérové použití -22 až +55°C, povrchová montáž, rozměry 306x306x75mm
 18450,00 

UHF2-10
Přístupová čtečka RFID UHF, dosah 12m, čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu UHF 868MHz, EPC global UHF Class 1Gen2 / ISO18000-6c, nastavitelná Wiegand 26/34

komunikace (3 vodiče ) max 100m, kontinuální čtení max. 50x/sek. nebo na základě trigger vstupu (např. indukční smyčka), konfigurace parametrů přes RS232, napájení 9-16VDC,

doporučený zdroj 12VDC/3A, (zdroj není součástí), IP68, exteriérové použití -22 až +55°C, povrchová montáž, rozměry 450x450x84 mm
 21250,00 

Receiver 433 Čtyřkanálová čtečka dálkových ovladačů, frekvence 433MHz, IP54, Wiegand 26/30/37bit, USB, Data Clock, max. 90mA, napájení 12-24VAC/DC, rozměry 140x110x40mm  7420,00 

RC433 Dálkové ovládání k čtečce Receiver 4 RC, 4x programovatelné tlačítko pro ovládání více čteček, identifikace jedinečným č. uživatele pro evidenci v přístupovém systému, 

provedení přívěšek na klíče, bílý plast, rozměry 25x50x5mm, výdrž akumulátoru cca 1 rok  810,00 

E C3-100 Pro

IP přístupový kontrolér, provedení plošný spoj, připojení 2x RFID čteček (Wiegand), ovládání 1 dveří obousměrně, kapacita 30 000 uživatelů, 100 000 událostí, komunikace s PC

přes TCP/IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 1x NO/NC relé zámku (5A / 30VDC), 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé vstup odjezdového tlačítka, 1x relé univerzální AUX
výstup (2A / 30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1A/12VDC (zdroj není součástí), rozměry 145x106x20mm (vhodná inst. Krabice KR380 + napájecí

zdroj DR-15-15), interiérové použití, umístění v chráněné zóně, podpora globálního Anti-passback a linkování mezi kontroléry, podle počtu ovládaných dveří a připojených
modulů potřebná licence pro profesionální software ZKBioSecurity 3.0

 6130,00 

E C3-200 Pro

IP přístupový kontrolér, provedení plošný spoj, připojení 4x RFID čteček (Wiegand), ovládání 2 dveří obousměrně, kapacita 30 000 uživatelů, 100 000 událostí , komunikace s PC

přes TCP/IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 2x NO/NC relé zámku (5A / 30VDC), 2x relé vstup dveřního kontaktu, 2x relé vstup odjezdového tlačítka, 2x relé univerzální AUX vstup,

2x relé univerzální AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1A/12VDC (zdroj není součástí), rozměry 160x106x20mm (vhodná inst.

Krabice KR380 + napájecí zdroj DR-15-15), interiérové použití, umístění v chráněné zóně, podpora globálního Anti-passback a linkování mezi kontroléry, podle počtu ovládaných
dveří a připojených modulů potřebná licence pro profesionální software ZKBioSecurity 3.0

 8090,00 

E C3-400 Pro

IP přístupový kontrolér, provedení plošný spoj, připojení 4x RFID čteček (Wiegand), ovládání 4 dveří jednosměrně nebo 2 dveří obousměrně, kapacita 30 000 uživatelů , 100

000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 4x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 4x relé vstup dveřního kontaktu, 4x relé vstup odjezdového tlačítka,

4x relé univerzální AUX vstup, 4x relé univerzální AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1A/12VDC (zdroj není součástí),

rozměry 218x106x20mm (vhodná inst. Krabice KR380 + napájecí zdroj DR-15-15), interiérové použití, umístění v chráněné zóně, podpora globálního Anti-passbacku a linkování mezi
kontroléry, podle počtu ovládaných dveří a připojených modulů potřebná licence pro profesionální software ZKBioSecurity 3.0

 10050,00 

E inbio160 PRO

IP přístupový kontrolér, připojení 2x RFID čteček (Wiegand) nebo 2x biometrických čteček FR1200 (RS485), ovládání 1 dveří obousměrně, kapacita 3000 otisků, 30 000

uživatelů, 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 1x NO / NC relé zámku (5A/30VDC), 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé vstup

odjezdového tlačítka, 1x relé univerzální AUX vstup, 1x relé univerzální AUX výstup (2A / 30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1,5A/12VDC

(zdroj není součástí), rozměry 185x106x36mm (vhodná inst. Krabice KR380 + napájecí zdroj DR-15-15), montáž na DIN lištu, interiérové ??použití, umístění v chráněné zóně, možnost

centrálního ovládání více kontrolérů, podpora globálního Anti-passback a linkování mezi kontroléry, podle počtu ovládaných dveří a připojených modulů potřebná licence
pro profesionální software ZKBioSecurity 3.0

 8650,00 

E inbio260 PRO

IP přístupový kontrolér, připojení 4x RFID čteček (Wiegand) nebo 2x biometrických čteček FR1200 (RS485), ovládání 2 dveří obousměrně, kapacita 3 000 otisků, 30 000

uživatelů, 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 2x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 2x relé vstup dveřního kontaktu, 2x relé vstup

odjezdového tlačítka, 2x relé univerzální AUX vstup, 2x relé univerzální AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1,5A/12VDC

(zdroj není součástí), rozměry 185x106x36mm (vhodná inst. Krabice KR380 + napájecí zdroj DR-15-15), montáž na DIN lištu, interiérové použití, umístění v chráněné zóně, podpora 
globálního Anti- passback a linkování mezi kontroléry, podle počtu ovládaných dveří a připojených modulů potřebná licence pro profesionální software ZKBioSecurity
3.0

 12290,00 

E inbio460 PRO

IP přístupový kontrolér, připojení 4x RFID čteček (Wiegand) pro ovládání 4 dveří jednosměrně nebo připojení 8x biometrických čteček FR1200 (RS-485) pro ovládání
4 dveří obousměrně, kapacita 3 000 otisků, 30 000 uživatelů, 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS-485, LED signalizace stavů, 4x NO/NC relé zámku (5 A / 30 V
DC), 4x relé vstup dveřního kontaktu, 4x relé vstup odjezdového tlačítka, 4x relé univerzální AUX vstup, 4x relé univerzální AUX výstup (2 A / 30 V DC), SD slot pro export

událostí, ovládací software součástí, napájení 9,6–14,4 V DC, odběr max. 1,5 A / 12 V DC (zdroj není součástí), rozměry 226 x 106 x 36 mm (vhodná inst. krabice KR380 + napájecí zdroj DR-

15-15), montáž na DIN lištu, interiérové použití, umístění v chráněné zóně, podpora globálního Anti-passback a linkování mezi kontroléry, podle počtu ovládaných dveří a
připojených modulů potřebná licence pro profesionální software ZKBioSecurity 3.0

 15650,00 

Elevator C10
IP přístupový kontrolér ovládání výtahů, připojení 1x biometrické nebo RFID čtečky (Wiegand26/34), 10x NO / NC relé pro ovládání volby 10 pater, kapacita 3 000 otisků,

30 000 RFID karet, 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP / IP nebo RS485, info displej stavů s tlačítkovým ovládáním a možností nastavení časových restrikcí, otevřených zón a

pod., USB port pro přenos dat, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1,5 A/12VDC (zdroj není součástí), rozměry 230x110x85mm, montáž na DIN lištu, interiérové   použití, plnohodnotné 
nastavení a ovládání licencovaným softwarem ZKBiosecurity 3.0

 14560,00 

Elevator EX16 Rozšiřující modul pro IP přístupový kontrolér ovládání výtahů, 16x NO/NC reléový výstup, připojení max. 3ks přes RS485 ke kontroléru C10 umožňuje ovládání celkem 58
pater, napájení 12VDC, odběr max. 1,5 A/12VDC (zdroj není součástí), rozměry 130x110x60mm (vhodná inst. krabice KR380), provedení plošný spoj, interiérové   použití  5850,00 

UHF

Ostatní

Kontroléry Green Label

Kontroléry do výtahů
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ZKBioSecurity 3.0 
AC Basic 5

Licence přístupového modulu, do 5 ovládaných dveří, do 1000 osob, použití pro základní modul kontroly vstupu softwaru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálního Anti-passback a

linkování mezi kontroléry  4420,00 

ZKBioSecurity 3.0 
AC Basic 10

Licence přístupového modulu, do 10 ovládaných dveří, do 2000 osob, použití pro základní modul kontroly vstupu softwaru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálního Anti-passback a

linkování mezi kontroléry  8190,00 

ZKBioSecurity 3.0 
AC Economic

Licence přístupového modulu, do 25 ovládaných dveří, do 5000 osob, použití pro základní modul kontroly vstupu softwaru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálního Anti-passback a

linkování mezi kontroléry  19890,00 

ZKBioSecurity 3.0 
AC SME

Licence přístupového modulu, do 50 ovládaných dveří, do 10.000 osob, použití pro základní modul kontroly vstupu softwaru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálního Anti-passback a

linkování mezi kontroléry  39780,00 

ZKBioSecurity 3.0 
AC Enterprise

Licence přístupového modulu, do 75 ovládaných dveří, do 10.000 osob, použití pro základní modul kontroly vstupu softwaru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálního Anti-passback a

linkování mezi kontroléry (licence MNC pro více dveří na vyžádání)  59770,00 

ZKBioSecurity 3.0 
AC MNC

Licence přístupového modulu, do 100 ovládaných dveří, do 20.000 osob, použití pro základní modul kontroly vstupu softwaru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálního Anti-passback a

linkování mezi kontroléry (licence MNC pro více dveří na vyžádání)  79690,00 

ZKBioSecurity 3.0 
Video Basic

Licence kamerového modulu, max. 4 připojených videokanálů pro nahrávání/monitorování místa přechodu (dveří), podpora Dahua a ONVIF IP kamer, použití pro video modul

softwaru ZKBiosecurity 3.0  10530,00 

ZKBioSecurity 3.0 
Video Economic

Licence kamerového modulu, max. 8 připojených videokanálů pro nahrávání/monitorování místa přechodu (dveří), podpora Dahua a ONVIF IP kamer, použití pro video modul

softwaru ZKBiosecurity 3.0  18720,00 

ZKBioSecurity 3.0 
Video SME

Licence kamerového modulu, max. 16 připojených videokanálů pro nahrávání/monitorování místa přechodu (dveří), podpora Dahua a ONVIF IP kamer, použití pro video modul

softwaru ZKBiosecurity 3.0  37570,00 

ZKBiosecurity 3.0 
Video Enterprise

Licence kamerového modulu, max. 32 připojených videokanálů pro nahrávání/monitorování místa přechodu (dveří), podpora Dahua a ONVIF IP kamer, použití pro video modul

softwaru ZKBiosecurity 3.0  75010,00 

ZKBioSecurity 3.0 
Video Project

Licence kamerového modulu, max. 64 připojených videokanálů pro nahrávání/monitorování místa přechodu (dveří), podpora Dahua a ONVIF IP kamer, použití pro video modul

softwaru ZKBiosecurity 3.0  146380,00 

ZKBioSecurity 3.0 
Visitor Basic

Licence návštěvního modulu, 1 místo kontroly příchodu návštěvníka, max. 5000 návštěvníků měsíčně, zaznamenávání fotky návštěvníka, rezervace návšteníckych karet,

přednastavené trasy a přístupové úrovně pro návštěvy, použití pro software ZKBiosecurity 3.0  32760,00 

ZKBioSecurity 3.0 
Elevator module

Licence výtahového modulu, 1 připojený výtahový kontroler Elevator C10 (včetně max 3x rozšiřující desky Elevator EX16), použití pro elevator modul softwaru

ZKBiosecurity3.0, max. 10 připojených výtahových kontrolérů  6970,00 

E KR20
Autonomní přístupová čtečka s RFID čtečkou bezkontaktních karet a klíčenek (standard EM 125 kHz, Master přidávací a odebírací karty v balení), čtecí vzdálenost do 5 cm, IR

dálkové ovládání pro management uživatelů, kapacita 10000 uživatelů, LED a piezo indikace stavů, 1x NO/NC relé zámku (max.12 V/2 A), 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup

alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačítka, optický tamper, nastavitelné časy otevření zámku, poplachu, bez možnosti zálohování, 1x Wiegand26 vstup pro připojení podružné čtečky,

napájení 12 V DC, odběr 80 mA/12 V DC, (zdroj není součástí), IP65, exteriérové použití -25 °C až +60 °C, povrchová montáž, plastové provedení, rozměry 48 x 103 x 23 mm

 2660,00 

E KR11
Hybridní autonomní přístupová čtečka s RFID a podsvícenou kódovou klávesnicí, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125 kHz), čtecí vzdálenost do 5 cm, kapacita 2000

uživatelů, LED a piezo indikace stavů, 1x NO/NC relé zámku (max 2 A / 12 V DC), 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačítka, optický tamper,

nastavitelné časy otevření zámku, poplachu, bez možnosti zálohování, 1x Wiegand26 vstup/výstup, napájení 12–24 V DC / 12–18 V AC, odběr 60 mA / 12 V DC, (zdroj není součástí), IP
65, exteriérové použití od -20 °C do +60 °C, povrchová montáž, antivandal kovové provedení, rozměry 82 x 128 x 28 mm

 2940,00 

E KR12

Autonomní přístupová čtečka s RFID a podsvícenou kódovou klávesnicí, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM 125 kHz), čtecí vzdálenost do 5 cm, kapacita 1100 uživatelů, LED

indikace stavů, 2x NO / NC relé zámku (max. 3 A / 12 V DC), 1x kontakt dveřního senzoru, 1x kontakt alarmového vstupu (např. požární čidlo) automaticky otevírající zámek trvalo až do

opětovného zadání hesla / RFID čipu, 1x NC výstup alarmu, 1x kontakt odchodového tlačítka, nastavitelné časy otevření zámku, zpoždění senzoru, trvání poplachu, bez možnosti zálohování

dat, napájení 12 V DC / 100 mA, (zdroj není součástí), IP66, exteriérové použití od -20 °C do +60 °C, povrchová montáž, antivandal kovové provedení, rozměry 130 x 55 x 23

mm

 2290,00 

Přístupový software Green Label

Autonomní čtečky
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E KR13
Hybridní autonomní přístupová čtečka s RFID a bluetooth přístupem, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (MIFARE 13,56Mhz), čtecí vzdálenost do 5cm, kapacita 1000 uživatelů,

LED a piezo indikace stavů, 1x NO/NC relé zámku (max 2A/12VDC), 1x relé vstup odchodového tlačítka, nastavitelné časy otevření zámku přes bluetooth, zařízení podporuje Bluetooth
4.0, aplikace Doormaster volně stažitelná na iStore nebo Google Store, napájení 12VDC, odběr 90mA/12VDC, (zdroj není součástí), IP66, exteriérové použití -20 ° C až +
60 ° C, povrchová montáž, antivandal kovové provedení, rozměry 103 x 48 x 19 mm

 2210,00 

S-Board
Autonomní přístupový kontrolér, připojení čteček přes Wiegand 26, kapacita 1000 uživatelů, LED indikace stavů, 1x NO/NC výstup zámku (volitelně 12 V DC / suchý kontakt – max. 2 A /

12 V DC), 1x kontakt odchodového tlačítka, nastavitelné časy otevření zámku, bez možnosti zálohování údajů, napájení 12 V DC / 20 mA, zdroj není součástí, interiérové použití, 
povrchová montáž, rozměry 65 x 54 x 19 mm

 1130,00 

E 100 IP
IP přístupová jednotka s bezdotykovou RFID čtečkou (standard EM 125 kHz), kapacita 30 000 uživatelů, 50 000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP, RS-232/485, zvuková a

LED signalizace, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup/výstup pro

připojení podružné čtečky, ovládací software součástí nebo přístup přes webserver, mechanický tamper, napájení 12 V DC, odběr max. 190 mA / 12 V DC, (zdroj není součástí), 
rozměry 95 x 150 x 40 mm, interiérové   použití

 5000,00 

E 300 IP
IP přístupová jednotka s biometrickým snímačem otisku prstu a bezdotykovou RFID čtečkou (standard EM 125 kHz), kapacita 1500 otisků, 10 000 karet, 100 000 událostí,

komunikace s PC přes TCP / IP, RS232/485, zvuková a LED signalizace, 1x NO / NC relé zámku, 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového

tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup / výstup pro připojení podružné čtečky, ovládací software součástí, mechanický tamper, napájení 12VDC, odběr max. 230mA/12VDC

(zdroj není součástí), rozměry 70x150x40mm, IP43, exteriérové   použití

 9100,00 

ProRF-T
IP přístupová jednotka s bezdotykovou RFID čtečkou (standard MIFARE 13,56MHz), kapacita 50 000 RFID karet, 100 000 událostí, 3000 fotek, komunikace s PC přes TCP / IP
nebo RS485, zvuková a LED signalizace, 1x NO / NC relé zámku, 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x vstup odchodového tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 

vstup / výstup pro připojení podružné čtečky, napájení 12VDC, odběr max . 500mA / 12VDC (zdroj není součástí), rozměry 196 x 87 x 35 mm, IP43, interiérové použití, zařízení je
kompatibilní se softwarem ZKBiosecurity 3.0

 12570,00 

ProFAC
IP přístupová jednotka s biometrickým snímačem obličeje a bezdotykovou RFID čtečkou (standard MIFARE 13,56MHz), kapacita 2000 biometrických vzorků, 10000 RFID karet,

100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS485, zvuková a LED signalizace, 1x NO / NC relé zámku, 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup

odchodového tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup / výstup pro připojení podružné čtečky, napájení 12VDC, odběr max. 500mA / 12VDC (zdroj není součástí), rozměry 190

x 85 x 103 mm, IP43, interiérové použití, zařízení je kompatibilní se softwarem ZKBiosecurity 3.0

 16660,00 

ProCapture-T
IP přístupová jednotka se snímačem otisku prstu a bezdotykovou RFID čtečkou (standard MIFARE 13,56MHz), kapacita 6000 otisků, 10 000 RFID karet, 100 000 událostí,

komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS485, zvuková a LED signalizace, 1x NO / NC relé zámku, 1x vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačítka,

USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup / výstup pro připojení podružné čtečky, napájení 12VDC, odběr max. 500mA / 12VDC (zdroj není součástí), rozměry 196 x 87 x 35 mm, IP43,

interiérové použití, zařízení je kompatibilní se softwarem ZKBiosecurity 3.0

 17640,00 

ProBio
IP přístupová jednotka s biometrickým snímačem obličeje, otisku prstu a bezdotykovou RFID čtečkou (standard MIFARE 13,56MHz), kapacita 2000 tváří, 4000 otisků, 10000

RFID karet, 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP / IP nebo RS485, zvuková a LED signalizace, 1x NO / NC relé zámku, 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu,

1x relé vstup odchodového tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup / výstup pro připojení podružné čtečky, napájení 12VDC, odběr max. 500mA / 12VDC (zdroj není součástí), 
rozměry 190,8 x 85 x 103 mm, IP43, interiérové použití, zařízení je kompatibilní se softwarem ZKBiosecurity 3.0

 19740,00 

inPulse
IP přístupová jednotka s biometrickým snímačem krevního řečiště a bezdotykovou RFID čtečkou (standard MIFARE 13,56 MHz), kapacita 1 500 biometrických vzorků, 2 000

RFID karet, 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS-485, zvuková a LED signalizace, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x

relé vstup odchodového tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup/výstup pro připojení podružné čtečky, napájení 12 V DC, odběr max. 500 mA / 12 V DC (zdroj není součástí), 
rozměry 202 x 85 x 103 mm, IP 43, interiérové použití, zařízení je kompatibilní se softwarem ZKBiosecurity 3.0

 25900,00 

inPulse+
IP přístupová jednotka s biometrickým snímačem krevního řečiště, otisku prstu a bezdotykovou RFID čtečkou (standard MIFARE 13,56MHz), kapacita 1500 + 1500

biometrických vzorků, 2000 RFID karet, 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP / IP nebo RS485, zvuková a LED signalizace, 1x NO / NC relé zámku, 1x relé vstup dveřního

kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup / výstup pro připojení podružné čtečky, napájení 12VDC, odběr max. 500mA /

12VDC (zdroj není součástí), rozměry 202 x 85 x 103 mm, IP43, interiérové použití, zařízení je kompatibilní se softwarem ZKBiosecurity 3.0

 27860,00 

E UHF U1000
Kompaktní přístupová čtečka RFID UHF, dosah 5 m, čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu UHF 868 MHz, EPC global UHF Class 1Gen2/ISO18000-6c, vestavěná paměť na

5000 karet, vstup odchodového tlačítka, alarm, nastavitelná IN/OUT Wiegand 26/34 komunikace (3 vodiče) max. 100 m, 1x výstup NO/NC relé, kontinuální čtení max. 50x/sek. nebo na

základě trigger vstupu (např. indukční smyčka), konfigurace parametrů přes TCP/IP, napájení 9-16 V DC, doporučený zdroj 12 V DC / 3 A, (zdroj není součástí), IP 66, exteriérové použití od -

20 °C do +60 °C, povrchová montáž, rozměry 250 x 250 x 70 mm, kompatibilní se ZKAccess3.5 a ZKBiosecurity 3.0

 22360,00 

E UHF U2000
Kompaktní přístupová čtečka RFID UHF, dosah 10 m, čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu UHF 868 MHz, EPC global UHF Class 1Gen2/ISO18000-6c, vestavěná paměť na

5000 karet, vstup odjezdového tlačítka, alarm, nastavitelná IN/OUT Wiegand 26/34 komunikace (3 vodiče) max 100 m, 1x výstup NO / NC relé, kontinuální čtení max. 50x/sek. nebo na

základě trigger vstupu (např. indukční smyčka), konfigurace parametrů přes TCP/IP, napájení 9-16 V DC, doporučený zdroj 12 V DC / 3 A (zdroj není součástí), IP 66, exteriérové použití od -

20 °C do +60 °C, povrchová montáž, rozměry 445 x 445 x 75 mm, kompatibilní se ZKAccess3.5 a ZKBiosecurity 3.0

 24310,00 

E KR101E Přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikace (2 vodiče), s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED signalizace, napájení

12VDC, odběr 70mA/12VDC, (zdroj není součástí), IP65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 80x45x15 mm  1060,00 

E KR110EM Přístupová čtečka RFID, antivandal provedení, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125kHz), Wiegand 26 komunikace (2 vodiče) s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED

signalizace, napájení 12 V DC, odběr 70 mA / 12 V DC (zdroj není součástí), IP 65, IK 10, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 135 x 60 x 22 mm  1950,00 

Kompaktní systémy

Čtečky k přístupovým kontrolérům

EM 125 kHz
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ProID10 BE Přístupová čtečka RFID EM, černá, čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu EM 125 kHz, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 s, zvuková a

LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 80 x 44 x 15 mm  1260,00 

ProID10 WE
Přístupová čtečka RFID EM, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu EM 125 kHz, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace

(2 vodiče), čtení max. 0,3 s, zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 80 x 44

x 15 mm
 1260,00 

ProID20 WE-RS
Přístupová čtečka RFID EM, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu EM 125 kHz, nastavitelná RS-485 komunikace (2

vodiče), čtení max. 0,3 s, zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 90 x 90 x

16 mm
 1650,00 

ProID30 WE
Přístupová čtečka RFID EM, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet standardu EM 125 kHz, dotyková kódová klávesnice pro ovládání
zámku, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 s, zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65,

exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 90 x 90 x 16 mm
 1600,00 

E KR611 Přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125 kHz), wiegand 26 komunikace (2 vodiče) s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED signalizace, napájení 12 V

DC, odběr 80 mA/12 V DC, (zdroj není součástí), IP 64, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 86 x 86 x 20 mm  1180,00 

CR12EM/PA Přístupová čtečka RFID EM, čtení bezkontaktních karet standardu EM 125 kHz a formátu Paradox, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 s,

zvuková a LED signalizace, napájení 9-15 V DC, odběr 150 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 68, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 100 x 46 x 20 mm  1790,00 

E FR1200 Přístupová čtečka RFID se snímačem otisku prstu, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125 kHz), 2vodičová komunikace s inBio IP systémy (RS-485), zvuková a LED signalizace,

napájení 12 V DC, odběr 100 mA / 12 V DC, (zdroj není součástí), IP 65, interiérové použití, povrchová montáž, rozměry 100 x 50 x 35 mm  3500,00 

E KR108
Přístupová čtečka s prodlouženým dosahem, RFID, čtení bezkontaktních EM 125 kHz karet (doporučený typ RF Middle CARD), dosah 40–60 cm, Wiegand 26 komunikace (2 vodiče) s

Entry přístupovými zařízeními, zvuková signalizace, napájení 12 V DC, odběr 300 mA / 12 V DC, IP 64, exteriérové použití, povrchová montáž, rozmery 240 x 235 x 35 mm, vzdálenost

dosahu závisí na způsobu instalace (a na podkladovém materiálu)
 4800,00 

ProID10 WM
Přístupová čtečka RFID MIFARE, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu MIFARE 13,56 MHz, nastavitelná Wiegand

26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, IP 65, exteriérové použití, povrchová

montáž, rozměry 80 x 44 x 15 mm
 1540,00 

ProID30 WM
Přístupová čtečka RFID MIFARE, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet standardu MIFARE 13,56 MHz, dotyková kódová klávesnice pro
ovládání zámku, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC, zdroj není součástí, 
IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 90 x 90 x 16 mm

 1820,00 

E FR1500-WP Přístupová čtečka RFID se snímačem otisku prstu, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (MIFARE, 13,56 MHz), krytka čtečky otisků prstů, 2 vodičová komunikace s inBio IP systémy 

(RS485), zvuková a LED signalizace, napájení 12 V DC, odběr 100 mA / 12 V DC, (zdroj není součástí), IP 65, exteriérové použití, zápustná montáž, rozměry 121,3 x 77,3 x 38,0 mm  4650,00 

HID iClass SE R10
HID iClass SE R10 přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet (MIFARE iCLASS SE, MIFARE Classic, DESFire EV1, 13,56Mhz), ISO14443A, wiegand26 komunikace
(2 vodiče) s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED signalizace, napájení 12VDC, odběr 80mA/12VDC, (zdroj není součástí), IP64, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry

48x103x23mm
 3857,00 

E KR501
Univerzální přístupová čtečka RFID čtení bezkontaktních karet a klíčenek (13,56 MHz), LEGIC SM 4200 chip, podpora standardů Mifare, ICODE, TI-Tagit, SONY Felica, HID
iClass, INSIDE Contactless ISO - 14443A ISO - 14443B ISO - 15693 wiegand 34bit komunikace (2 vodiče) s Entry přístupovými kontroléry zvuková a LED signalizace napájení 12VDC,

odběr max. 110mA/12VDC (zdroj není součástí ) IP64, exteriérové   použití povrchová montáž, ABS plast, rozměry 86x86x20mm
 4620,00 

E KR502
Univerzální přístupová čtečka RFID s klávesnicí čtení bezkontaktních karet a klíčenek ( 13,56 MHz ) LEGIC SM 4200 chip, podpora standardů MIFARE, ICODE, TI - Tagit SONY
Felica, HID iClass INSIDE Contactless, ISO - 14443A ISO - 14443B ISO - 15693 wiegand 34bit komunikace ( 2 vodiče ) s Entry přístupovými kontroléry zvuková a LED signalizace

napájení 12VDC, odběr max. 110mA/12VDC (zdroj není součástí ) IP64 exteriérové   použití povrchová montáž, ABS plast, rozměry 86x86x20mm
 5180,00 

E KR130
Přístupová čtečka s prodlouženým dosahem, UHF, čtení bezkontaktních 860 - 868MHz karet, dosah do 3m, snímací rychlost do 120 km / h, Wiegand26 komunikace (2 vodiče) s

Entry přístupovými zařízeními, zvuková signalizace, RS232 komunikace s PC pro konfiguraci antény, napájení 12VDC, odběr 0,5A / 12VDC, IP43, exteriérové použití -35 ° C až + 65 ° C,

povrchová montáž, rozměry 250x250x60mm, použití s RFID kartami RF long CARD
 13410,00 

UHF2-5
Přístupová čtečka RFID UHF, dosah 6m, čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu UHF 868MHz, EPC global UHF Class 1Gen2 / ISO18000-6c, nastavitelná Wiegand 26/34

komunikace (3 vodiče) max 100m, kontinuální čtení max. 50x/sek. nebo na základě trigger vstupu (např. indukční smyčka), konfigurace parametrů přes RS232, napájení 9-16VDC, doporučený

zdroj 12VDC/3A, (zdroj není součástí), IP68, exteriérové použití -22 až +55°C, povrchová montáž, rozměry 306x306x75mm
 18450,00 

UHF2-10
Přístupová čtečka RFID UHF, dosah 12m, čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu UHF 868MHz, EPC global UHF Class 1Gen2 / ISO18000-6c, nastavitelná Wiegand 26/34

komunikace (3 vodiče ) max 100m, kontinuální čtení max. 50x/sek. nebo na základě trigger vstupu (např. indukční smyčka), konfigurace parametrů přes RS232, napájení 9-16VDC,

doporučený zdroj 12VDC/3A, (zdroj není součástí), IP68, exteriérové použití -22 až +55°C, povrchová montáž, rozměry 450x450x84 mm
 21250,00 

MIFARE 13,56 MHz

UHF
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Receiver 433 Čtyřkanálová čtečka dálkových ovladačů, frekvence 433MHz, IP54, Wiegand 26/30/37bit, USB, Data Clock, max. 90mA, napájení 12-24VAC/DC, rozměry 140x110x40mm  7420,00 

RC433 Dálkové ovládání k čtečce Receiver 4 RC, 4x programovatelné tlačítko pro ovládání více čteček, identifikace jedinečným č. uživatele pro evidenci v přístupovém systému, 

provedení přívěšek na klíče, bílý plast, rozměry 25x50x5mm, výdrž akumulátoru cca 1 rok  810,00 

E QR GEN Software generátor QR kódů pro přístupový systém, použití s E QR R1, generování QR kódu pro přístup, evidence kódů, možnost odeslat QR mailem příjemci, licence pro

použití na jednom počítači  5200,00 

E QR R1 Čtečka QR a bar kódů, výstup Wiegand 26, RS232, vhodná na integraci a zástavbu, interiérové použití, napájení 5-12 V DC / 250 mA, rozměry 86 x 86 x 48 mm  6210,00 

E C3-100

IP přístupový kontrolér, provedení plošný spoj, připojení 2x RFID čteček (Wiegand), ovládání 1 dveří obousměrně, kapacita 30 000 uživatelů, 100 000 událostí , komunikace s PC

přes TCP/IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 1x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé vstup odchodového tlačítka, 1x relé univerzální AUX
výstup (2A/30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1A/12VDC (zdroj není součástí), rozměry 145x106x20mm (vhodná inst. krabice KR380 + napájecí

zdroj DR-15-15), interiérové použití, umístění v chráněné zóně, možnost centrálního ovládání více kontrolérů přes software Entry ZKAccess 3.5 Security System zdarma, podpora
funkcí Online monitoring, Kalendář, Průchozí časová zóna, Anti-passback, Linkování Aux výstupů, Interlock, Multi card autorizace a pod, přes software EDO2 možné
využít pro zpracování docházky

 4200,00 

E C3-200

IP přístupový kontrolér, provedení plošný spoj, připojení 4x RFID čteček (Wiegand), ovládání 2 dveří obousměrně, kapacita 30 000 uživatelů, 100 000 událostí , komunikace s PC

přes TCP/IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 2x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 2x relé vstup dveřního kontaktu, 2x relé vstup odchodového tlačítka, 2x relé univerzální AUX vstup,

2x relé univerzální AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1A / 12VDC (zdroj není součástí), rozměry 160x106x20mm (vhodná inst. Krabice

KR380 + napájecí zdroj DR-15-15), interiérové použití, umístění v chráněné zóně, možnost centrálního ovládání více kontrolérů přes software Entry ZKAccess 3.5 Security System
zdarma, podpora funkcí Online monitoring, Kalendář, Průchozí časová zóna, Anti-passback, Linkování Aux výstupů, Interlock, Multi card autorizace a pod, přes 
software EDO2 možné využít pro zpracování docházky

 5740,00 

E C3-400

IP přístupový kontrolér, provedení plošný spoj, připojení 4x RFID čteček (Wiegand), ovládání 4 dveří jednosměrně nebo 2 dveří obousměrně, kapacita 30 000 uživatelů , 100

000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 4x NO/NC relé zámku (5A / 30VDC), 4x relé vstup dveřního kontaktu, 4x relé vstup odchodového tlačítka,

4x relé univerzální AUX vstup, 4x relé univerzální AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1A/12VDC (zdroj není součástí),

rozměry 218x106x20mm (vhodná inst. krabice KR380 + napájecí zdroj DR-15-15), interiérové použití, umístění v chráněné zóně, možnost centrálního ovládání více kontrolérů přes software 
Entry ZKAccess 3.5 Security System zdarma, podpora funkcí Online monitoring, Kalendář, Průchozí časová zóna, Anti-passback, Linkování Aux výstupů, Interlock,
Multi card autorizace a pod, přes software EDO2 možné využít pro zpracování docházky

 7200,00 

E inbio160

IP přístupový kontrolér, připojení 2x RFID čteček (Wiegand) nebo 2x biometrických čteček FR1200 (RS485), ovládání 1 dveří obousměrně, kapacita 3 000 otisků, 30 000

uživatelů, 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP / IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 1x NO / NC relé zámku (5A / 30VDC), 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé vstup

odchodového tlačítka, 1x relé univerzální AUX vstup, 1x relé univerzální AUX výstup (2A / 30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1,5A / 12VDC

(zdroj není součástí), rozměry 185x106x36mm (vhodná inst. krabice KR380 + napájecí zdroj DR-15-15), montáž na DIN lištu, interiérové použití, umístění v chráněné zóně, možnost

centrálního ovládání více kontrolérů přes software Entry ZKAccess 3.5 Security System zdarma, přes software EDO2 možné využít pro zpracování docházky

 8090,00 

E inbio260

IP přístupový kontrolér, připojení 4x RFID čteček (Wiegand) nebo 4x biometrických čteček FR1200 (RS485), ovládání 2 dveří obousměrně, kapacita 3 000 otisků, 30 000

uživatelů, 100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP / IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 2x NO / NC relé zámku (5A / 30VDC), 2x relé vstup dveřního kontaktu, 2x relé vstup

odchodového tlačítka, 2x relé univerzální AUX vstup, 2x relé univerzální AUX výstup (2A / 30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1,5A / 12VDC

(zdroj není součástí), rozměry 185x106x36mm (vhodná inst. Krabice KR380 + napájecí zdroj DR-15-15), montáž na DIN lištu, interiérové použití, umístění v chráněné zóně, možnost

centrálního ovládání více kontrolérů přes software Entry ZKAccess 3.5 Security System zdarma, podpora funkcí Online monitoring, Kalendář, Průchozí časová zóna, Anti-
passback, Linkování Aux výstupů, Interlock, Multi card autorizace a pod, přes software EDO2 možné využít pro zpracování docházky

 11170,00 

E inbio460

IP přístupový kontrolér, připojení 4x RFID čteček (Wiegand) pro ovládání 4 dveří jednosměrně nebo připojení 8x biometrických čteček FR1200 (RS485) pro ovládání
4 dveří obousměrně, kapacita 3 000 otisků, 30 000 uživatelů, 100 000 událostí , komunikace s PC přes TCP / IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 4x NO / NC relé zámku (5A /
30VDC), 4x relé vstup dveřního kontaktu, 4x relé vstup odchodového tlačítka, 4x relé univerzální AUX vstup, 4x relé univerzální AUX výstup (2A / 30VDC), SD slot pro export

událostí, ovládací software součástí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1,5A / 12VDC (zdroj není součástí), rozměry 226x106x36mm (vhodná inst. Krabice KR380 + napájecí zdroj DR-15-

15), montáž na DIN lištu, interiérové použití, umístění v chráněné zóně, možnost centrálního ovládání více kontrolérů přes software Entry ZKAccess 3.5 Security System zdarma,
podpora funkcí Online monitoring, Kalendář, Průchozí časová zóna, Anti-passback, Linkování Aux výstupů, Interlock, Multi card autorizace a pod, přes software EDO2
možné využít pro zpracování docházky

 14700,00 

Biocam300

Autonomní přístupová jednotka s rozpoznáváním obličeje, zabudovaná 1x kompaktní barevná kamera, 1,3Mpx, 6mm objektiv, 1/3" CMOS čip, Day/Night, IR cut filtr, motion

detection, max. rozlišení 1280x720 px 15fps, H264 komprese, podporované protokoly TCP/IP, HTTP, UDP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP/RTCP/RTP, ONVIF, IR LED

přisvícení do 5-7m, dosah pro rozeznání osoby 3m, ověřovací čas max. 1 sek., 7" informační displej, kapacita 400 tváří, 100000 záznamů, 1x video výstup, 1x wiegand26 vstup pro

RFID čtečku, 1x wiegand26 výstup pro připojení k Entry kontrolérem , 1x NO/NC relé výstup pro ovládání zámku, 1x NO relé vstup pro odchodové tlačítko, 1x NC relé vstup pro dveřní senzor,

1x audio výstup pro hlasové výstupy, komunikace s PC přes TCP/IP, dálkové ovládání pro nastavení součástí balení, napájení 12VDC, odběr max.1,5/12VDC (zdroj není součástí), rozměry

178x207x191mm, rozsah prac. teplot -10°C až + 50°C, doporučené interérové použití, držák na zeď součástí, konfigurace přes webové prostředí, lze použít jako docházkový terminál pro

Entry EDO2 docházkový software V balení 1ks miniaturní IP přístupová jednotka SF100 s biometrickým snímačem otisku prstu a bezdotykovou RFID čtečkou (standard EM

125 kHz), 2,4" OLED info displej, kapacita 1500 otisků, 5 000 karet, 80 000 událostí, komunikace s PC přes TCP/IP, RS232/485, zvuková a LED signalizace, 1x NO/NC relé zámku, 1x relé

vstup dveřního kontaktu, 1x relé výstup alarmu, 1x relé vstup odchodového tlačítka, USB port pro přenos dat, Wiegand26 vstup/výstup pro připojení externí RFID čtečky nebo SF100
jako podružné čtečky k BioCam300, mechanický tamper, napájení 12VDC, odběr max. 230m/12VDC (zdroj je součástí), rozměry 90x90x35mm, IP43, interiérové použití

 26180,00 

Ostatní

Kontroléry

Rozpoznávání tváře
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MD-470
1 Mpx kamera IP dome pro rozeznávání tváře, interiérová barevná, 1/3" CMOS čip, maximální rozlišení 1280 × 720 px 15fps, citlivost 0.1LUX/F1.4 (barva), 0.05LUX/F1.2 (B/W ),

objektiv 6mm, motion detect, video komprese H.264, napájení PoE, microSD karta, rozměry 54mm x Ø110mm, hmotnost 0,25 kg, zpracování detekovaných obličejů ZKiVision
softwarem, povolení vstupu Entry kontrolérem 

 7560,00 

Entry  BioAccess
Software pro rozpoznání a identifikaci obličeje v obraze, snímání jednotlivce , rychlost vyhodnocení do 1sek/max. kapacita 150 000 tváří v databázi, lokální/email notifikace alarmů

při detekci obličeje, identifikaci obličeje, pdf export poplachů, možné systémové propojení s Entry Přístupový kontrolér C3 a inBIO, licence pro připojení 1ks IP kamery (podpora 

standardu ONVIF, min 1,3Mpx, doporučená velikost obličeje 150x150px, Postgre databaza, minimální kofigurácia pro 1CH = Win7, CPU 4 core/4 threads/2,5GHz, RAM 4GB, GPU GT 730,

FullHD monitor

 43850,00 

Entry 
BioMarketing

Software pro vyhodnocování osob v davu, snímání více obličejů najednou, rychlost vyhodnocení do 1 sek / max. kapacita 150 000 tváří v databázi, vyhodnocování věku, pohlaví,

rasy a tvorba grafů, licence pro připojení 1 ks IP kamery (podpora standardu ONVIF, min. 1,3 Mpx, doporučená velikost obličeje 150 x 150 px, Postgre databaza, minimální kofigurace

pro 1CH = Win7, CPU 4 core / 4 threads / 2,5 GHz, RAM 4 GB, GPU GT 730, Full HD monitor
 75600,00 

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 

Entry box Univerzální plechový box pro všechny typy Entry přístupových kontrolérů, součástí napájecí zdroj 12VDC / 3,2A, uzamykatelná dvířka, povrchová montáž, místo pro akumulátor TP 12-

7, rozměry 350x280x70 mm, černý, interiérové použití  3330,00 

E Reader USB v2 Stolní USB biometrický skener otisků prstů, určený pro administrátorské přidávání otisků do přístupového systému, zvuková a LED indikace, napájení přes USB, 1,5 m připojovací

kabel součástí  2730,00 

RF ID KEY RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (EM 4100, 125kHz), plast, modrá  40,00 

RF ID KEY black RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (EM 4100, 125kHz), plast, černá, entry logo  60,00 

RF ID KEY LH RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (EM 4100, 125kHz), kožená, hnědá, entry logo  180,00 

RF ID KEY LC RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (EM 4100, 125kHz), kožená, černá, entry logo  145,00 

RF ID CARD RFID bezkontaktní elektronická karta, EM standard, 125 kHz, s popisem  40,00 

RF Middle CARD RFID bezkontaktní elektronická karta pro prodloužený dosah, (EM4100 standard, 125 kHz), s popisem, dosah 15 cm se standardními Entry čtečkami, 40–60 cm s E KR108, 

potřebná přímá viditelnost, vzdálenost dosahu závisí na způsobu instalace (a na podkladovém materiálu)  55,00 

RF Long CARD RFID bezkontaktní elektronická karta pro dlouhý dosah (UHF 868MHz, ISO 18000), doporučená čtecí vzdálenost do 3m s E KR130, potřebná přímá viditelnost  80,00 

RF Long KEY RFID bezkontaktní elektronická klíčenka pro dlouhý dosah (UHF 868MHz, ISO 18000), doporučená čtecí vzdálenost do 3m s E KR130, potřebná přímá viditelnost  90,00 

RF Long  Label RFID bezkontaktní elektronická anténa na auto pro dlouhý dosah (UHF 868MHz, ISO 18000), rozměry 130x20x14mm, doporučená čtecí vzdálenost do 3m s E KR130, potřebná 

přímá viditelnost  210,00 

Příslušenství
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MIFARE CARD RFID bezkontaktní elektronická karta, (MIFARE Standard 1k, 13,56MHz, CRYPT1), ISO 14443-4, bez potisku  49,00 

MIFARE KEY RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (MIFARE S70 Standard 1k, 13,56MHz) ISO 14443-4, šedá  80,00 

HID CARD RFID bezkontaktní elektronická karta, (HID iClass 2k, 13,56 MHz), ISO 14443A / B, s popisem  310,00 

Card Design
Jednostranný potisk karty dle požadavků zákazníka, cena za potisk jednoho kusu

Potisk provádíme: 

• pouze na úplně nové, nepoužité karty • jednotný na všechny karty v rámci objednávy (individuální potisk jednotlivých karet není možný jako např. personifikce pomocí fotek a jmen

zaměstnanců) • pouze u karet, ke kterým zákazník zaslal vlastní grafický návrh ve formátu PDF. Grafický návrh neprovádíme.

 26,00 

E CR20E Stolní USB čtečka RFID karet a přívěsků (EM, 125kHz), určená pro administrátorské přidávání RFID uživatelů do přístupových a docházkových systémů, zvuková a LED indikace,

napájení přes USB, 1,5m připojovací kabel součástí  1590,00 

E CR20M Stolní USB čtečka RFID karet a přívěsků (MIFARE, 13,56MHz), určená pro administrátorské přidávání RFID uživatelů do přístupových systémů, zvuková a LED indikace, napájení přes

USB, 1,5 m připojovací kabel Součásti  1690,00 

E UR10 Stolní USB čtečka UHF karet a přívěsků (UHF 868MHz), určená pro administrátorské přidávání RFID uživatelů do přístupových systémů, zvuková a LED indikace, napájení přes USB,

připojovací kabel součástí, konfigurace přes software  7280,00 

REX Odchodové tlačítko k přístupovým systémům, provedení hliník, 1x NO tlačítkový kontakt, rozměry 50x86mm, montáž pod omítku  420,00 

REX 433 Odchodové tlačítko k přístupovým systémům, tlačítko s vysílačem a přijímač s NO/NC kontaktem, rozměry tlačítka 83 x 40 x 15 mm, rozměry přijímače 50 x 35 x 15 mm, montáž na omítku  650,00 

REX P Odchodové tlačítko k přístupovým systémům, provedení hliník, 1x NO tlačítkový kontakt, rozměry 31 x 81 x 25 mm, montáž na omítku  650,00 

K1-2 Odchodové tlačítko k přístupovým systémům, bezdotykové, infračervený senzor, provedení hliník, 1x NO tlačítkový kontakt, LED indikace, rozměry 115x70X29mm, montáž pod omítku  1320,00 

REX ABK Odchodové tlačítko k přístupovým systémům, kolébkové, provedení plast, 1x NO tlačítkový kontakt, rozměry 86x86x20mm, montáž pod omítku. Instalační krabice na omítku soucasti  530,00 

K2S
Odchodové tlačítko k přístupovým systémům, bezdotykové, infračervený senzor, dosah 15cm, provedení hliník, 1x NO výstupní ovládací relé 12/3A, LED indikace stavu, napájení

12VDC, rozměry 86x86x45mm, montáž pod omítku na standardní KO68 instalační krabici, součástí je dálkové ovládání s dosahem do 20m, pracovní frekvence 433MHz, exteriérové

použití
 1590,00 

E LIGHT Semafor dvoukomorový (červená / zelená), Ø čočky 120mm, použití žárovek se závitem E27, napájení 230VAC, černý, rozměry 200x450x190mm, montáž na stěnu, držák součástí

balení  6970,00 

E COUNT
Elektronické počítadlo impulsů, programovatelný limitní počet, při překročení odpojuje 12 V na ovládaném výstupu a připojuje 12 V na alarmový výstup, použití pro omezení vstupů
např. na parkoviště při překročení jeho kapacity, lze použít opačně - pokud se počet uživatelů aktivací odchodového kontaktu bude rovnat 0 (poslední odejde) spíná výstup č. 2, (použití

např. na zaarmování objektu při jeho opuštění a pod.), napájení 12 VDC, interiérové použití, rozměry 65x45x25mm, součástí balení 2x relé R 1215
 1090,00 

KR 240 Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, gumová průchodka 12x ø38mm, rozměry 240x190x90mm, krytí IP55, pracovní teplota od -25°C do +60°C, uchycení na DIN

lištu  250,00 

KR 380 Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, gumová průchodka 12x ø48mm, rozměry 380x300x120mm, krytí IP55, pracovní teplota od -25°C do +60°C, uchycení na DIN

lištu  810,00 
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TS1000
Přístupový turniket jednostranný, 1x vstup / 1x výstup, 3ramenný (ø 38 x 500 mm) poloautomatický mechanismus, sklopný emergency mód ramene, LED indikace průchodů, řídící

elektronika součástí, kapacita průchodů 48 osob/min, životnost 2 mil. průchodů, napájení 12 V DC, pracovní teplota od -28 °C do +60 °C, IP 54, antikor AISI 304, rozměry 280 x 980 x 520

mm, uzamykatelný prostor pro zabudování čteček, uzamykatelný prostor pro kontrolér a příslušenství, zabudovaný 24 V DC napájecí zdroj, 230 V AC jistič a 2 m přívodní napájecí kabel,

Entry kontrolér C3-200 a čtečky E KRxxx nejsou součástí

 40470,00 

E TTS-1001
Přístupový turniket jednostranný, 1x vstup / 1x výstup, 3ramenný (ø 40 x 500 mm) poloautomatický mechanismus, sklopný emergency mód ramene, LED indikace přechodů, řídící

elektronika součástí, kapacita přechodů 48 osob/min, životnost 2 mil. přechodů, napájení 12 V DC, pracovní teplota od -28 °C do +60 °C, IP 54, antikor AISI 304, rozměry 300 x 1020 x 450

mm, uzamykatelný prostor pro zabudování čteček, uzamykatelný prostor pro kontrolér a příslušenství, zabudovaný 24 V DC a 12 V DC napájecí zdroj, 230 V AC svorky na přívodní kabel,

Entry kontrolér C3-200 a čtečky E KRxxx nejsou součástí

 40270,00 

Praktika T-01
Přístupový turniket jednostranný, motorizovaný, 1x vstup / 1x výstup, 3ramenný (ø 38 x 500 mm) automatický mechanismus, sklopný emergency mód ramene, dálkové ovládání

součástí, LED indikace průchodů, řídící elektronika součástí, kapacita průchodů 30 osob/min, životnost 2 mil. průchodů, napájení 12 V DC, pracovní teplota od +1 °C do +40 °C, IP 54, antikor

AISI 304, rozměry 1200 x 790 x 850 mm, uzamykatelný prostor pro kontrolér a zdroj, napájecí zdroj, Entry kontrolér C3-200 a čtečky E KRxxx nejsou součástí
 63860,00 

E SBT1000S
Jednokřídlová přístupová branka, vstup/výstup, rameno z temperovaného skla, průhledné, poloautomatický mechanismus, sklopný emergency mód ramene, LED indikace průchodů,

řídící elektronika součástí, kapacita průchodů 10osob/min, čas otevření branky 1sek., životnost 2 mil. průchodů, napájení 230VACC, pracovní teplota -10 ° C až + 60 ° C, IP 54, antikor AISI

304, rozměry 1060 x 1100 x 210 mm, uzamykatelný prostor pro zabudování čteček, uzamykatelný prostor pro kontrolér a příslušenství, zabudovaný 24VDC a 12VDC napájecí zdroj, 
230VAC jistič a 2 m přívodní napájecí kabel, Entry kontrolér C3-200 a čtečky E KRxxx nejsou součástí

 47220,00 

T345
Přístupový turniket jednostranný, 1x vstup / 1x výstup, 3ramenný poloautomatický mechanizmus, sklopný emergency mód ramene, LED indikace průchodů, řídící elektronika

součástí, kapacita průchodů 30 osob/min, životnost 2 mil. průchodů, pracovní napětí 24 V DC, pracovní teplota od -20 °C do +70 °C, IP 54, venkovní použití, antikor AISI 316, rozměry 

456 x 950 x 720 mm, uzamykatelný prostor pro zabudování čteček, kontroleru a příslušenství, zabudovaný 24 V DC napájecí zdroj, 230 V AC jistič, Entry kontrolér C3-200 a čtečky E
KRxxx nejsou součástí

 68570,00 

TS1200
Přístupový turniket oboustranný, 2x vstup / 2x výstup, 2x 3ramenný (ø 38 x 500 mm) poloautomatický mechanizmus, sklopný emergency mód ramene, LED indikace průchodů, řídící

elektronika součástí, kapacita průchodů 96 osob/min, životnost 2 mil. průchodů, napájení 12 V DC, pracovní teplota od -28 °C do +60 °C, IP 54, antikor AISI 304, rozměry 280 x 980 x 606

mm, uzamykatelný prostor pro zabudování čteček, uzamykatelný prostor pro kontrolér a příslušenství, zabudovaný 24 V DC napájecí zdroj, 230 V AC jistič a 2 m přívodní napájecí kabel,

2x Entry kontrolér C3-200 a čtečky E KRxxx nejsou součástí

 75570,00 

TS2000
Přístupový turniket, jednostranný, můstkový, 1x vstup / 1x výstup, 3ramenný (ø 38 x 500 mm) poloautomatický mechanismus, sklopný emergency mód ramene, LED indikace

průchodů, řídící elektronika součástí, kapacita průchodů 48 osôb/min, životnost 2 mil. průchodů, napájení 12 V DC, pracovní teplota od -28 °C do +60 °C, IP 54, antikor AISI 304, rozměry

320 x 980 x 1120 mm, uzamykatelný prostor pro zabudování čteček, uzamykatelný prostor pro kontrolér a příslušenství, zabudovaný 24 V DC napájecí zdroj, 230 V AC jistič a 2 m

přívodní napájecí kabel, Entry kontrolér C3-200 a čtečky E KRxxx nejsou součástí

 51270,00 

TS2200
Přístupový turniket, oboustranný, můstkový, 2x vstup / 2x výstup, 2x 3ramenný (ø 38 x 500 mm) poloautomatický mechanismus, sklopný emergency mód ramene, LED indikace

průchodů, řídící elektronika součástí, kapacita průchodů 96 osob/min, životnost 2 mil. průchodů, napájení 12 V DC, pracovní teplota od -28 °C do +60 °C, IP 54, antikor AISI 304, rozměry

320 x 980 x 1120 mm, uzamykatelný prostor pro zabudování čteček, uzamykatelný prostor pro kontrolér a příslušenství, zabudovaný 24 V DC napájecí zdroj, 230 V AC jistič a 2 m

přívodní napájecí kabel, 2x Entry kontrolér C3-200 a čtečky E KRxxx nejsou součástí

 95730,00 

FB1000
Přístupový turniket, zásuvný/křídlový, 1x vstup / 1x výstup, 2x jednotka (Master + Slave) s výsuvným skleněným křídlem, zabudované snímače pohybu, čer./zel. výstražné podsvícení

skel, plně automatický mechanismus, emergency mód, LED a akustická indikace průchodů, řídící elektronika součástí, kapacita průchodů 25–30 osob/min, interval otevření/zavření 1 sek.,

životnost 2 mil. průchodů, napájení 230 V AC, pracovní teplota od -28 °C do +60 °C, IP 43, antikor AISI 304, rozměry (pro Master/Slave) 300 x 1400 x 1008 mm, šířka průchodu 580 mm,

uzamykatelný prostor pro zabudování čteček, uzamykatelný prostor pro kontrolér a příslušenství, Entry kontrolér C3-200 a čtečky E KRxxx nejsou součástí

 126870,00 

E FHTT-2300
Přístupový turniket celotělový, 1x vstup / 1x výstup, 3-stranný víceramenný poloautomatický mechanizmus, šířka průchodu 560 mm, při výpadku volně průchodný, LED indikace

přechodů, řídící elektronika součástí, kapacita přechodů 20 osob / min, životnost 2 mil. přechodů, napájení 230 V AC, pracovní teplota od -20 °C až +70 °C, IP 54, antikor AISI 304,

rozměry 1350 x 2185 x 905 mm, uzamykatelný prostor pro zabudování čteček, uzamykatelný prostor pro kontrolér a příslušenství, Entry kontrolér C3-200 a čtečky E KRxxx nejsou součástí
 197470,00 

E PB3010L Závora přístupová, elektromechanická, délka ramene 3 m, čas otevření rampy 1,8 s, řídící elektronika součástí, kabinet na levé straně, napájení 230 V AC, IP 54, pracovní teplota

od -20 °C do +60 °C, rozměry základny 300 x 280 x 980 mm  43170,00 

E PB3010R Závora přístupová, elektromechanická, délka ramene 3 m, čas otevření rampy 1,8 s, řídící elektronika součástí, kabinet na pravé straně, napájení 230 V AC, IP 54, pracovní

teplota od -20 °C do +60 °C, rozměry základny 300 x 280 x 980 mm  43170,00 

Park-14 Rampa přístupová elektromechanická, délka ramene 3 metry, čas otevření rampy 1,4-1,8 sekundy, řídící elektronika součástí, integrovaný semafor, napájení 230 V AC, IP 54, pracovní

teplota -20 °C až +60 °C , rozměry základny 350 x 350 x 1125 mm  41050,00 

JK90 Kloubová mechanika ramene pro přístupovou rampu PARK-14, mechanismus pro nízké stropy, např. podzemní garáže, zalomení ramene do 90°, při objednávce nutné uvést výšku

stropu a délku ramene  4650,00 

E PLOCK2 Autonomní parkovací zábrana, automatický mechanismus, dálkové ovládání 433 MHz, senzor do autozásuvky, antivandal provedení, LED indikace, zvuková signalizace, IP 67, napájení 
4x D akumulátor, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, rozměry 460 x 460 x 75 mm, uzamykatelný kryt  9360,00 

Přístupové turnikety Entry
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TS 1M Oddělovací zábrana k přístupovým turniketům, dělená, ukotvení do podlahy, antikor AISI 316, ø 40 mm, exteriérové použití, cena za metr (možnost jiného provedení na dotaz),

dodávka na objednávku  7895,00 

Reader Stand 01 Sloupek s montážní plochou na přístupové čtečky, antikor AISI 304, 1 metr výška sloupku, doporučené použití s turniketem Praktika T-01  2400,00 

E D3180S
Detekční rám, oboustranně průchozí brána, 18 překrývajících se detekčních zón, optická a zvuková signalizace, nastavitelná citlivost, 5,7" displej, počítadlo průchodů a alarmů,

samodiagnostika při zapojení do sítě, napájení 230 V AC, pracovní teplota -20 °C až +50 °C, pracovní frekvence 4–8 kHz, neškodné záření, neškodí lidskému organismu,
těhotným ženám ani kardiostimulátorům, pouze pro vnitřní použití, rozměry 2200 x 800 x 580 mm, uzamykatelný prostor s elektronikou, kabel na 230 V AC součástí balení

 52520,00 

E D100S Detektor kovů, ruční, vhodný jako doplnění k detektoru E D3180 jako dohledávací prvek, zvuková, světelná a vibrační signalizace, nastavení citlivosti zařízení přes trimr, napájení 9 V baterií

(součást balení), rozměry 410 x 85 x 45 mm, IP 31, vnitřní použití, součástí balení je i kožený pásek na opasek  2300,00 

E K880

Docházkový terminál s bezdotykovou RFID čtečkou (standard EM4100, 125 kHz) a kódovou klávesnicí, 10 000 karet, 200 000 událostí, 3,5 "barevný grafický TFT displej, CZ / SK /

EN jazyk, zvuková a LED signalizace, plnohodnotné zpracování docházky, 8 programovatelných tlačítek přerušení, zabudovaná kamera pro snímání zaměstnance, komunikace 
s PC přes TCP / IP nebo RS 485 nebo RS232. Funkce přístupového terminálu: 1x NO / NC relé zámku, 1x NC vstupní relé dveřního senzoru, 1x NO výstupní relé alarmu, 1x NO vstupní

relé odchodového tlačítka, 1x kontakt pro přivolání obsluhy, 1x Wiegand 26 (34) bit vstup pro připojení externí RFID čtečky, 1x Wiegand 26 (34) bit výstup pro připojení docházkového
terminálu do Entry přístupového kontroleru, USB port pro přenos dat a změnu obrázku pozadí displeje, napájení 12VDC / 400mA (zdroj je součástí). USB port pro přenos dat a změnu

obrázku pozadí displeje, rozměry 225x165x50mm, interiérové použití. Možnost připojení k terminálu přes webové prostředí pro snadnou HW konfiguraci zařízení. Nová verze
zařízení používá rozdílný systém přidělování přechodů, doporučujeme stáhnout a následovat manuál Entry E K880 manuál úprava F-tlačítek!

 12290,00 

E K880 Lite PoE
Docházkový terminál s bezdotykovou RFID čtečkou (standard EM4100, 125 kHz) a kódovou klávesnicí, 10 000 karet, 200 000 událostí, 3,5 "barevný grafický TFT displej, CZ / SK /

EN jazyk, zvuková a LED signalizace, plnohodnotné zpracování docházky, 8 programovatelných tlačítek přerušení, zabudovaná kamera pro snímání zaměstnance, komunikace 
s PC přes TCP / IP. USB port pro přenos dat a změnu obrázku pozadí displeje, bez funkcí přístupového terminálu, napájení přes PoE nebo 5 V DC (zdroj je součástí), rozměry 225 x

165 x 50 mm, interiérové použití. Možnost připojení k terminálu přes webové prostředí pro snadnou HW konfiguraci zařízení

 13700,00 

E K700

Docházkový terminál s biometrickým snímačem otisku prstu, bezdotykovou RFID čtečkou (standard EM4100, 125 kHz) a kódovou klávesnicí, kapacita 8000 otisků, 10 000 karet,

200 000 událostí, 3,5 "barevný grafický TFT displej, CZ / SK / EN jazyk, zvuková a LED signalizace, plnohodnotné zpracování docházky, 8 programovatelných tlačítek
přerušení, zabudovaná kamera pro snímání zaměstnance, komunikace s PC přes TCP / IP nebo RS 485 nebo RS232. Funkce přístupového terminálu: 1x NO / NC relé zámku, 1x

NC vstupní relé dveřního senzoru 1x NO výstupní relé alarmu, 1x NO vstupní relé odchodového tlačítka, 1x kontakt pro přivolání obsluhy, 1x Wiegand 26 (34) bit vstup pro připojení
externí RFID čtečky, 1x Wiegand 26 (34) bit výstup pro připojení docházkového terminálu do Entry přístupového kontroleru USB port pro přenos dat a změnu obrázku pozadí

displeje, napájení 12VDC / 400mA (zdroj je součástí), zabudovaný zálohový akumulátor 2000mA, rozměry 225x165x50mm, interiérové použití. Možnost připojení k terminálu přes
webové prostředí pro snadnou HW konfiguraci zařízení

 17330,00 

Edo2 Upgrade Upgrade na nejbližší vyšší verzi pro docházkový software Edo2 nebo změnu Edo1 na Edo2, k Entry terminálům i ACS kontrolérům  4200,00 

Edo3 25
Docházkový modul v.3, integrační software Softplus, k Entry terminálem a ACS kontrolérem, základní zpracování docházky, virtuální terminál pro PC uživatele, nastavování

funkčních tlačítek, přechody terminálem, směny, skupiny, bilance, exporty, licence do 25 uživatelů. Licenci je možné aktivovat 3x. Před aktivací licence v novém počítači je potřeba nejprve

ručně deaktivovat původní licenci. Minimální rozlišení monitoru pro EDO3 je Full HD.
 4200,00 

Edo3 50
Docházkový modul v.3, integrační software Softplus, k Entry terminálům a ACS kontrolérům, základní zpracování docházky, virtuální terminál pro PC uživatele, nastavování

funkčních tlačítek, přechody terminálem, směny, skupiny, bilance, exporty, licence do 50 uživatelů. Licenci je možné aktivovat 3x. Před aktivací licence v novém počítači je potřeba nejprve

ručně deaktivovat původní licenci. Minimální rozlišení monitoru pro EDO3 je Full HD.
 7000,00 

Edo3 250
Docházkový modul v.3, integrační software Softplus, k Entry terminálem a ACS kontrolérem, základní zpracování docházky, virtuální terminál pro PC uživatele, nastavování

funkčních tlačítek, přechody terminálem, směny, skupiny, bilance, exporty, licence do 250 uživatelů. Licenci je možné aktivovat 3x. Před aktivací licence v novém počítači je potřeba

nejprve ručně deaktivovat původní licenci. Minimální rozlišení monitoru pro EDO3 je Full HD.
 11200,00 

Edo3 MAX
Docházkový modul v.3, integrační software Softplus, k Entry terminálem a ACS kontrolérem, základní zpracování docházky, virtuální terminál pro PC uživatele, nastavování

funkčních tlačítek, přechody terminálem, směny, skupiny, bilance, exporty, licence do bez omezení. Licenci je možné aktivovat 3x. Před aktivací licence v novém počítači je potřeba nejprve

ručně deaktivovat původní licenci. Minimální rozlišení monitoru pro EDO3 je Full HD.
 14000,00 

Edo3 Upgrade Upgrade na nejbližší vyšší verzi pro docházkový modul Edo3, k Entry terminálům i ACS kontrolérem. Minimální rozlišení monitoru pro EDO3 je Full HD.  4200,00 

Edo2 25
Docházkový software ver.2, k Entry terminálům a ACS kontrolérům, základní zpracování docházky, virtuální terminál pro PC uživatele, nastavování funkčních tlačítek, přechody

terminálem, bilance, exporty i do mzdových systémů Kross, Helios, Abra, Money, licence do 25 uživatelů Vygenerovaná licence je nepřenosná a není ji možné opakovaně použít pro jiný

počítač. Obnovení zakoupené licence je možné pouze ve spolupráci s technickým oddělením TSS.
 4200,00 

Příslušenství pro turnikety a rampy

Detekční rámy Entry

Docházkové systémy Entry

Docházkové terminály

Docházkový software
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Edo2 50
Docházkový software ver.2, k Entry terminálům a ACS kontrolérům, základní zpracování docházky, virtuální terminál pro PC uživatele, nastavování funkčních tlačítek, přechody

terminálem, bilance, exporty i do mzdových systémů Kross, Helios, Abra, Money, licence do 50 uživatelů. Vygenerovaná licence je nepřenosná a není ji možné opakovaně použít pro jiný

počítač. Obnovení zakoupené licence je možné pouze ve spolupráci s technickým oddělením TSS Group.
 7000,00 

Edo2 250
Docházkový software ver.2, k Entry terminálům a ACS kontrolérům, základní zpracování docházky, virtuální terminál pro PC uživatele, nastavování funkčních tlačítek, přechody

terminálem, bilance, exporty i do mzdových systémů Kross, Helios, Abra, Money, licence do 250 uživatelů. Vygenerovaná licence je nepřenosná a není ji možné opakovaně použít pro jiný

počítač. Obnovení zakoupené licence je možné pouze ve spolupráci s technickým oddělením TSS.
 11200,00 

Edo2 MAX
Docházkový software ver.2, k Entry terminálům a ACS kontrolérům, základní zpracování docházky, virtuální terminál pro PC uživatele, nastavování funkčních tlačítek, přechody

terminálem, bilance, exporty i do mzdových systémů Kross, Helios, Abra, Money, licence bez omezení. Vygenerovaná licence je nepřenosná a není ji možné opakovaně použít pro jiný

počítač. Obnovení zakoupené licence je možné pouze ve spolupráci s technickým oddělením TSS Group.
 14000,00 

Služba EDO Služba zařízení a inicializace docházky na dálku, zahrnuje instalaci serverové části a jednoho klienta, přidání terminálů do systému, vytvoření pracovních směn, uživatelů a skupin

uživatelů  4160,00 

Support EDO Služba technické podpory a obsluhy koncového uživatele EDO3 na dálku, zahrnuje kontrolu nastavení a poradenství obsluze, platnost 2 roky ode dne registrace licence  3900,00 

EdoFOOD 25plug Stravovací software, objednávání jídel v grafickém prostředí, použití technologie Entry ACS kontrolérů, identifikace strávníků RFID čtečkami, společná databáze s docházkovým

softwarem EDO, statistiky a exporty obj. / vydaných jídel, nadstavba pro docházkový software EDO2, licence do 25 strávníků  2100,00 

EdoFOOD 50plug Stravovací software, objednávání jídel v grafickém prostředí, použití technologie Entry ACS kontrolérů, identifikace strávníků RFID čtečkami, společná databáze s docházkovým

softwarem EDO, statistiky a exporty obj. / vydaných jídel, nadstavba pro docházkový software EDO2, licence do 50 strávníků  3500,00 

EdoFOOD 250plug Stravovací software, objednávání jídel v grafickém prostředí, použití technologie Entry ACS kontrolérů, identifikace strávníků RFID čtečkami, společná databáze s docházkovým

softwarem EDO, statistiky a exporty obj. / vydaných jídel, nadstavba pro docházkový software EDO2, licence do 250 strávníků  5600,00 

EdoFOOD 
MAXplug

Stravovací software, objednávání jídel v grafickém prostředí, použití technologie Entry ACS kontrolérů, identifikace strávníků RFID čtečkami, společná databáze s docházkovým

softwarem EDO, statistiky a exporty obj. / vydaných jídel, nadstavba pro docházkový software EDO2, licence pro neomezený počet strávníků  7000,00 

EdoFOOD 25 Stravovací software, objednávání jídel v grafickém prostředí, použití technologie Entry ACS kontrolérů, identifikace strávníků RFID čtečkami, společná databáze s docházkovým

softwarem EDO, statistiky a exporty obj. / vydaných jídel, licence do 25 strávníků  4200,00 

EdoFOOD 50 Stravovací software, objednávání jídel v grafickém prostředí, použití technologie Entry ACS kontrolérů, identifikace strávníků RFID čtečkami, společná databáze s docházkovým

softwarem EDO, statistiky a exporty obj. / vydaných jídel, licence do 50 strávníků  7000,00 

EdoFOOD 250 Stravovací software, objednávání jídel v grafickém prostředí, použití technologie Entry ACS kontrolérů, identifikace strávníků RFID čtečkami, společná databáze s docházkovým

softwarem EDO, statistiky a exporty obj. / vydaných jídel, licence do 250 strávníků  11200,00 

EdoFOOD MAX Stravovací software, objednávání jídel v grafickém prostředí, použití technologie Entry ACS kontrolérů, identifikace strávníků RFID čtečkami, společná databáze s docházkovým

softwarem EDO, statistiky a exporty obj. / vydaných jídel, licence pro neomezený počet strávníků  14000,00 

EdoFOOD Upgrade Upgrade na nejbližší vyšší verzi pro stravovací software EdoFOOD nebo nástavbu EdoFOOD plug  4200,00 

PCVS Touch 24 All In One PC s dotykovým displejem na objednávání stravy, displej 23,8", rozlišení 1920 x 1080 px, antireflexní plocha, Intel Pentium Dual-Core G5400 Coffee Lake, RAM 4GB

DDR4, Intel UHD Graphics 610, HDD 1TB 7200 otáček, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth, webkamera, USB 3.1 Gen 1, HDMI, usb klávesnice a myš součástí balení, Windows 10 Home 64-bit  25370,00 

Příslušenství

Stravovací systémy Entry

Software - plugin do EDO2

Software - samostatná instalace
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E C3-200

IP přístupový kontrolér, provedení plošný spoj, připojení 4x RFID čteček (Wiegand), ovládání 2 dveří obousměrně, kapacita 30 000 uživatelů, 100 000 událostí , komunikace s PC

přes TCP/IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 2x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 2x relé vstup dveřního kontaktu, 2x relé vstup odchodového tlačítka, 2x relé univerzální AUX vstup,

2x relé univerzální AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1A / 12VDC (zdroj není součástí), rozměry 160x106x20mm (vhodná inst. Krabice

KR380 + napájecí zdroj DR-15-15), interiérové použití, umístění v chráněné zóně, možnost centrálního ovládání více kontrolérů přes software Entry ZKAccess 3.5 Security System
zdarma, podpora funkcí Online monitoring, Kalendář, Průchozí časová zóna, Anti-passback, Linkování Aux výstupů, Interlock, Multi card autorizace a pod, přes 
software EDO2 možné využít pro zpracování docházky

 5740,00 

RF ID KEY RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (EM 4100, 125kHz), plast, modrá  40,00 

E CR20E Stolní USB čtečka RFID karet a přívěsků (EM, 125kHz), určená pro administrátorské přidávání RFID uživatelů do přístupových a docházkových systémů, zvuková a LED indikace,

napájení přes USB, 1,5m připojovací kabel součástí  1590,00 

E UR10 Stolní USB čtečka UHF karet a přívěsků (UHF 868MHz), určená pro administrátorské přidávání RFID uživatelů do přístupových systémů, zvuková a LED indikace, napájení přes USB,

připojovací kabel součástí, konfigurace přes software  7280,00 

K1-2 Odchodové tlačítko k přístupovým systémům, bezdotykové, infračervený senzor, provedení hliník, 1x NO tlačítkový kontakt, LED indikace, rozměry 115x70X29mm, montáž pod omítku  1320,00 

3.0C-H4VI-RO1-
IR

Avigilon video dveřní jednotka, provedení antivandal, 1 tlačítko, 3 Mpx kamera, IR přísvit, obousměrná Full Duplex komunikace, volání přímo do ACC, napájení PoE 802.3af, IK 10,

rozměry 227,0 x 120,0 x 99,6 mm  29003,00 

H4VI-MT-SURF1 Nadomítková krabice se stříškou pro H4 video dveřní jednotku Avigilon  5681,00 

H4VI-AC-RELY1 Bezpečnostní relé pro H4 video dveřní jednotku Avigilon  3140,00 

9151201 Analog Force dveřní jednotka s jedním tlačítkem, bez kamery, s jmenovkou, provedení antivandal, analog komunikace na PBX, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku

max. 30 V / 1 A AC/DC, 12 V DC / 2 A (zdroj není součástí balení), montáž na omítku, rozměry 217 x 109 x 83 mm  8505,71 

9152201 Analog Safety dveřní jednotka s jedním tlačítkem, bez kamery, s jmenovkou, provedení antivandal, analog komunikace na PBX, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku

max. 30 V / 1 A AC/DC, 12 V DC/2 A (zdroj není součástí balení), montáž na omítku, rozměry 217 x 109 x 83 mm  8320,00 

9153201 Analog Uni dveřní audio jednotka, jedno tlačítko, provedení antikor, napojení přímo na analogovou ústřednu, IP 54, 1x výstup NO/NC pro ovládání zámku, max. 30 V / 1 A AC/DC,

montáž pod omítku, rozměry 194 x 116 x 39 mm  4382,86 

9153202 Analog Uni dveřní audio jednotka, dvě tlačítka, provedení antikor, napojení přímo na analogovou ústřednu, IP 54, 1x výstup NO/NC pro ovládání zámku, max. 30 V / 1 A AC/DC, montáž 
pod omítku, rozměry 194 x 116 x 39 mm  4568,57 

Dveřní jednotky Force

Dveřní jednotky Safety

Dveřní jednotky Uni

Audio a video domovní telefony

Avigilon

Příslušenství

Analogové řešení
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9135110 Analog Vario dveřní jednotka s jedním tlačítkem, s jmenovkou, provedení niklovaná ocel, bez kamery, předpříprava pro RFID čtečku, signalizační protokol SIP, napojení přímo na

analogovou ústřednu, IP 53, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, montáž na povrch, rozměry 210 x 100 x 29 mm  5608,57 

9135130 Analog Vario dveřní jednotka s třemi tlačítky, s jmenovkou, provedení niklovaná ocel, bez kamery, předpříprava pro RFID čtečku, signalizační protokol SIP, napojení přímo na

analogovou ústřednu, IP 53, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, montáž na povrch, rozměry 210 x 100 x 29 mm  5608,57 

9135160 Analog Vario dveřní jednotka s šesti tlačítky, s jmenovkou, provedení niklovaná ocel, bez kamery, předpříprava pro RFID čtečku, signalizační protokol SIP, napojení přímo na

analogovou ústřednu, IP 53, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, montáž na povrch, rozměry 210 x 100 x 29 mm  6351,43 

9135331E IP Vario stříška pro 1 modul, niklovaná ocel, montáž na povrch, rozměry 217 x 103 x 60 mm  1485,71 

9135332E IP Vario stříška pro 2 moduly, niklovaná ocel, montáž na povrch, rozměry 217 x 203 x 60 mm  1745,71 

9135351E IP Vario instalační krabice pro 1 modul, niklovaná ocel, montáž pod omítku, rozměry 240 x 129 x 50 mm  1634,29 

9135352E IP Vario instalační krabice pro 2 moduly, niklovaná ocel, montáž pod omítku, rozměry 240 x 229 x 50 mm  2117,14 

9135361E IP Vario instalační krabice se stříškou pro 1 modul, niklovaná ocel, montáž pod omítku, rozměry 240 x 129 x 92 (zapuštění pod omítku 50 mm)  2785,71 

9135362E IP Vario instalační krabice se stříškou pro 2 moduly, niklovaná ocel, montáž pod omítku, rozměry 240 x 229 x 90 (zapuštění pod omítku 50 mm)  3268,57 

9135181E IP Vario rozšiřující tablo, 8 tlačítek, s popisky, provedení niklovaná ocel, montáž na omítku, napájení ze sběrnice, rozměry 210 x 100 x 29 mm  3825,71 

9135182E IP Vario rozšiřující tablo, 16 tlačítek, s popisky, provedení niklovaná ocel, montáž na omítku, napájení ze sběrnice, rozměry 210 x 100 x 29 mm  4234,29 

9135310E IP Vario rozšiřující tablo, infopanel, podsvícení, rozměry 210 x 100 x 29 mm  3528,57 

9155301CS
IP Solo dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, barevná HD kamera, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR LED

přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 54, IK 08, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC /

2 A (zdroj není součástí balení), montáž na omítku, instalační rámeček součástí balení, rozměry 107 x 130 x 28 mm
 22768,57 

9155301CF
IP Solo dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, barevná HD kamera, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR LED

přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 54, IK 08, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC /

2 A (zdroj není součástí balení), montáž pod omítku, instalační rámeček součástí balení, zápustná krabice není součástí balení, rozměry 107 x 130 x 28 mm
 23325,71 

9159014EU 2Wire převodník UTP na 2 žíly / coax, možnost převodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximální vzdálenost pro přenos s PoE na dvou žilách 220 m, rozměry 40 x 40 x 75 mm,

sada obsahuje 2 převodníky, napájecí zdroj  7280,00 

9155017 Instalační krabice IP Solo pro montáž pod omítku, rozměry 130 x 153 x 45 mm  631,43 

9155068 Montážní podložka IP Solo, usnadnění montáže na nerovné povrchy a sklo, rozměry 107 x 130 mm  1448,57 

IP řešení

Dveřní jednotky Solo

Příslušenství

Dveřní jednotky Vario

Příslušenství
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9156111CB
IP Base dveřní kamerová jednotka, možnost výběru 1 nebo 2 tlačítka se jmenovkou, provedení hliník a plast, barevná širokoúhlá HD kamera, TCP/IP komunikace, nastavování přes

webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, bez možnosti rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 65, IK 07, 1x výstup 12 V DC / 400 mA NO/NC pro ovládání zámku, max. 30 V /

1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 2 A (zdroj není součástí balení), montáž na omítku, rozměry 229 x 109 x 31 mm
 15785,71 

9159014EU 2Wire převodník UTP na 2 žíly / coax, možnost převodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximální vzdálenost pro přenos s PoE na dvou žilách 220 m, rozměry 40 x 40 x 75 mm,

sada obsahuje 2 převodníky, napájecí zdroj  7280,00 

9156030 IP Base modul RFID, 125 kHz, podpora standardů EM4100, EM4102, HID prox, montáž do jednotky  2154,29 

9156031 IP Base modul RFID, 13,56 MHz, čtení UID, podpora standardů Mifare ISO 14443A, ISO 14443B, JIS X 6319, montáž do jednotky  3937,14 

9156020 Montážní podložka IP Base, usnadnění montáže na nerovné povrchy a sklo, rozměry 229 x 109 mm  1448,57 

9151101W
IP Force dveřní jednotka s jedním tlačítkem, bez kamery, se jmenovkou, provedení antivandal, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, možnost rozšíření funkcí

jednotky licencemi, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 2 A (zdroj není součástí balení), montáž na omítku, 

rozměry 217 x 109 x 83 mm
 19500,00 

9151101CHW
IP Force dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, se jmenovkou, provedení antivandal, barevná HD kamera, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, možnost

rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 2 A (zdroj není součástí balení),

montáž na omítku, rozměry 217 x 109 x 83 mm
 27671,43 

9151104W
IP Force dveřní kamerová jednotka se čtyřmi tlačítky, se jmenovkou, provedení antivandal, barevná HD kamera, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, možnost

rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 2 A (zdroj není součástí balení),

montáž na omítku, rozměry 217 x 109 x 83 mm
 20577,14 

9151102CHRW
IP Force dveřní kamerová jednotka se dvěma tlačítky, se jmenovkou, provedení antivandal, barevná HD kamera, příprava pro RFID čtečku, TCP/IP komunikace, nastavování přes

webové rozhraní, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 2 A (zdroj

není součástí balení), montáž na omítku, rozměry 217 x 109 x 83 mm
 27894,29 

9159014EU 2Wire převodník UTP na 2 žíly / coax, možnost převodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximální vzdálenost pro přenos s PoE na dvou žilách 220 m, rozměry 40 x 40 x 75 mm,

sada obsahuje 2 převodníky, napájecí zdroj  7280,00 

9151001 Instalační krabice IP Force pro montáž pod omítku, rozměry 223 x 132 x 83 mm  2302,86 

9151002 Instalační krabice IP Force pro montáž do sádrokartonu, rozměry 223 x 132 x 83 mm  1894,29 

9151017 IP Force modul RFID, 13,56 MHz, čtení UID, podpora standardů MIFARE ISO 14443A, ISO 14443B, JIS X 6319, rozšíření NFC licencí, montáž do jednotky  5980,00 

9152101W
IP Safety dveřní jednotka s jedním tlačítkem, bez kamery, provedení antivandal, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP

69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 2 A (zdroj není součástí balení), montáž na omítku, rozměry 217 x 109 x

83 mm
 19314,29 

9152101MW
IP Safety dveřní jednotka s červeným nouzovým tlačítkem, bez kamery, provedení antivandal, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, možnost rozšíření funkcí

jednotky licencemi, IP 69K, IK 10, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 2 A (zdroj není součástí balení), montáž na omítku, 

rozměry 217 x 109 x 83 mm
 20094,29 
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9159014EU 2Wire převodník UTP na 2 žíly / coax, možnost převodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximální vzdálenost pro přenos s PoE na dvou žilách 220 m, rozměry 40 x 40 x 75 mm,

sada obsahuje 2 převodníky, napájecí zdroj  7280,00 

9151001 Instalační krabice IP Force pro montáž pod omítku, rozměry 223 x 132 x 83 mm  2302,86 

9151002 Instalační krabice IP Force pro montáž do sádrokartonu, rozměry 223 x 132 x 83 mm  1894,29 

9152000 Krycí rámeček IP Safety při instalaci do zdi nebo sádrokartonu, rozměry 244 x 136 x 12 mm  780,00 

9153101
IP Uni dveřní audio jednotka, jedno tlačítko, provedení antikor, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, bez možnosti rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 54, 1x výstup

12 V DC / 400 mA NO/NC pro ovládání zámku, max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 1 A (zdroj není součástí balení), montáž pod omítku, IK 10, rozměry 194 x

116 x 39 mm
 8282,86 

9153102
IP Uni dveřní audio jednotka, dvě tlačítka, provedení antikor, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, bez možnosti rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 54, IK 10, 1x

výstup 12 V DC / 400 mA NO/NC pro ovládání zámku, max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 1 A (zdroj není součástí balení), montáž pod omítku, rozměry 194 x

116 x 39 mm
 8617,14 

9159014EU 2Wire převodník UTP na 2 žíly / coax, možnost převodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximální vzdálenost pro přenos s PoE na dvou žilách 220 m, rozměry 40 x 40 x 75 mm,

sada obsahuje 2 převodníky, napájecí zdroj  7280,00 

9153003 Instalační krabice IP UNI pro montáž na omítku, rozměry 223 x 132 x 83 mm  1894,29 

9155101C
IP Verso modulární dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, barevná HD kamera, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové

rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 54, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo

12 V DC / 2 A (zdroj není součástí balení), potřebný rám pro 2 moduly, instalační rámeček není součástí balení
 21357,14 

9155101
IP Verso modulární dveřní jednotka s jedním tlačítkem, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, bez kamery, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR LED

přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 54, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 2 A

(zdroj není součástí balení), nutný rám pro 2 moduly, instalační rámeček není součástí balení
 11328,57 

9155036 IP Verso dotykový displej, 4" barevný displej, telefonní seznam, kapacita 1999 kontaktů, možnost vyhledávání, přístupová dotyková klávesnice, možnost proměnné klávesnice, zobrazování

obrázků v stand-by, odolnost proti mechanickému poškození, IP 54, konfigurace přes web rozhraní komunikační jednotky  17828,57 

9155045 IP Verso biometrický modul, snímání otisku prstu, SILK ID technologie, odolnost proti mech. poškození, akustická a světelná signalizace, nahrávání otisků do zařízení pouze přes
stolní čtečku, IP 54, konfigurace přes web rozhraní komunikační jednotky  12554,29 

9155046 IP Verso bluetooth modul, bezkontaktní otevírání dveří prostřednictvím bluetooth mobilního zařízení, odolnost proti mech. poškození, akustická a světelná signalizace, IP 54, konfigurace

přes web rozhraní komunikační jednotky  6834,29 

9155047 IP Verso modul dotykové klávesnice, dotyková plocha, automatická kalibrace, nastavitelná intenzita podsvícení, přístupový kód k otevření dveří, číselná volba pro volání, IP 54, pracovní

teplota od -20 °C do +55 °C, napájení ze sběrnice  4680,00 

9155035 IP Verso modul tlačítek, 5 mechanických tlačítek, jmenovka, IP 54, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, napájení ze sběrnice  2377,14 
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9155031 IP Verso modul klávesnice, provedení niklovaná ocel, mechanická tlačítka, přístupový kód k otevření dveří, číselná volba pro volání, IP 54, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, napájení

ze sběrnice  5645,71 

9155030 IP Verso infopanel, nastavitelné podsvícení, IP 54, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, napájení ze sběrnice  2117,14 

9155032 IP Verso RFID 125 kHz modul, podpora standardů EM-4100, EM-4102, HID proximity, bezkontaktní otevírání dveří RFID kartami a klíčenkami, odolnost proti mech. poškození, akustická a

světelná signalizace, IP 54, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurace přes web rozhraní komunikační jednotky, napájení ze sběrnice  3045,71 

9155040
IP Verso RFID 13,56 MHz modul, podpora standardů MIFARE Classic, Desfire EV1, HID iClass, ISO 14443A-B, ISO 18092, příprava pro NFC, bezkontaktní otevírání dveří RFID kartami a

klíčenkami, odolnost proti mech. poškození, akustická a světelná signalizace, IP 54, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, konfigurace přes web rozhraní komunikační jednotky, napájení ze

sběrnice
 4791,43 

9155081
IP Verso modul dotykové klávesnice a kombinované RFID 125 kHz, 13,56 MHz a NFC, dotyková plocha, automatická kalibrace, nastavitelná intenzita podsvícení, přístupový kód k

otevření dveří, podpora standardů 125 kHz EM4100, EM4102, Prox, a 13,56 MHz MIFARE Classic, DESFire EV1, HID iClass, ISO14443A-B, ISO18092, bezkontaktní otvírání dveří RFID kartami

a klíčenkami, čtení pouze UID karty, číselná volba pro volání, IP 54, pracovní teplota od -20 °C až do +55 °C, napájení ze sběrnice
 10400,00 

9155082
IP Verso kombinace RFID 125 kHz, 13,56 MHz, NFC a Bluetooth, nastavitelná intenzita podsvícení, podpora standardů 125 kHz EM4100, EM4102, Prox, a 13,56 MHz MIFARE Classic,

DESFire EV1 , HID iClass, ISO14443A-B, ISO18092, bezkontaktní otvírání dveří RFID kartami a klíčenkami, nebo přes Bluetooth z mobilní app, čtení pouze UID karty, IP 54, pracovní

teplota od -20 °C až do +55 °C, napájení ze sběrnice
 12480,00 

9155083
IP Verso modul dotykové klávesnice a kombinované RFID 125 kHz, 13,56 MHz a NFC, dotyková plocha, automatická kalibrace, nastavitelná intenzita podsvícení, přístupový kód k

otevření dveří, podpora standardů 125 kHz EM4100, EM4102, Prox, a 13,56 MHz MIFARE Classic, DESFire EV1, HID iClass, ISO14443A-B, ISO18092, bezkontaktní otvírání dveří RFID kartami

a klíčenkami, čtení UID a PACSID karty, číselná volba pro volání, IP 54, pracovní teplota od - 20 °C až do +55 °C, napájení ze sběrnice
 11960,00 

9155084
IP Verso kombinace RFID 125 kHz, 13,56 MHz, NFC a Bluetooth, nastavitelná intenzita podsvícení, podpora standardů 125 kHz EM4100, EM4102, Prox, a 13,56 MHz MIFARE Classic,

DESFire EV1 , HID iClass, ISO14443A-b, ISO18092, bezkontaktní otvírání dveří RFID kartami a klíčenkami, nebo přes Bluetooth z mobilní app, čtení UID a PACSID karty, IP 54, pracovní

teplota od -20 °C až do +55 °C, napájení ze sběrnice
 14050,00 

9155039 IP Verso zaslepovací modul, provedení černý plast  445,71 

91378100E Externí PoE injektor, napájení pro 1 dveřní jednotku, 1 port 15,4 W AC/DC, s napájecím kabelem  1374,29 

9159010 Bezpečnostní relé pro otvírání zámku, pro použití s jednotkami Verso, Force, Safety a UNI, spárování s dveřní jednotkou, montáž na dvě žíly mezi dveřní jednotkou a zámkem  2525,71 

9159014EU 2Wire převodník UTP na 2 žíly / coax, možnost převodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximální vzdálenost pro přenos s PoE na dvou žilách 220 m, rozměry 40 x 40 x 75 mm,

sada obsahuje 2 převodníky, napájecí zdroj  7280,00 

9155021 IP Verso rám pro instalaci na povrch, 1 modul, pro instalaci rozšiřovacích modulů, rozměry 107 x 130 x 28 mm  1262,86 

9155022 IP Verso rám pro instalaci na povrch, 2 moduly, pro instalaci rozšiřovacích modulů, balení obsahuje jeden zaslepovací modul 9155039, rozměry 107 x 234 x 28 mm  1485,71 

9155023 IP Verso rám pro instalaci na povrch, 3 moduly, pro instalaci rozšiřovacích modulů, rozměry 107 x 339 x 28 mm  1745,71 

9137423E IP Verso stolní čtečka otisků prstů, nahrávání otisků prstů, USB rozhraní  5682,86 

9155011 IP Verso rám pro zápustnou montáž, 1 modul, pro instalaci rozšiřovacích modulů, rozměry 130 x 153 x 5 mm  1857,14 
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9155014 Instalační krabice IP Verso pro montáž pod omítku, 1 modul, rozměry 108 x 131 x 45 mm  631,43 

9155012 IP Verso rám pro zápustnou montáž, 2 moduly, pro instalaci rozšiřovacích modulů, balení obsahuje jeden zaslepovací modul 9155039, rozměry 130 x 257 x 5 mm  2117,14 

9155015 Instalační krabice IP Verso pro montáž pod omítku, 2 moduly, rozměry 108 x 238 x 45 mm  817,14 

9155013 IP Verso rám pro zápustnou montáž, 3 moduly, pro instalaci rozšiřovacích modulů, rozměry 130 x 361 x 5 mm  2302,86 

9155016 Instalační krabice IP Verso pro montáž pod omítku, 3 moduly, rozměry 108 x 343 x 45 mm  891,43 

9155061 IP Verso montážní podložka pro 1 modul, usnadnění montáže na nerovné povrchy a sklo, rozměry 107 x 130 mm  1374,29 

9155062 IP Verso montážní podložka pro 2 moduly, usnadnění montáže na nerovné povrchy a sklo, rozměry 107 x 234 mm  1597,14 

9155063 IP Verso montážní podložka pro 3 moduly, usnadnění montáže na nerovné povrchy a sklo, rozměry 107 x 340 mm  1857,14 

9155064 IP Verso montážní podložka pro 4 moduly, usnadnění montáže na nerovné povrchy a sklo, rozměry 214 x 234 mm  2340,00 

9155065 IP Verso montážní podložka pro 6 modulů (3 x 2), usnadnění montáže na nerovné povrchy a sklo, rozměry 321 x 234 mm  3008,57 

9155066 IP Verso montážní podložka pro 6 modulů (2 x 3), usnadnění montáže na nerovné povrchy a sklo, rozměry 214 x 340 mm  2785,71 

9155034 IP Verso I/O modul, 2x vstup, 2x NO/NC výstup, konfigurace přes webové rozhraní komunikátoru, instalace pod moduly jednotky  1114,29 

9155067 IP Verso montážní podložka pro 9 modulů (3 x 3), usnadnění montáže na nerovné povrchy a sklo, rozměry 321 x 340 mm  3268,57 

9155051 IP Verso záslepka pro nevyužité tlačítko, 1 tlačítko, provedení niklovaná ocel  371,43 

9137111U
IP Vario dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, bez kamery, předpříprava pro RFID čtečku, TCP/IP komunikace, signalizační

protokol SIP, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 53, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V /

1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 1 A (zdroj není součástí balení), montáž na povrch, rozměry 210 x 100 x 29 mm
 11514,29 

9137131U
IP Vario dveřní kamerová jednotka se třemi tlačítky, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, bez kamery, předpříprava pro RFID čtečku, TCP/IP komunikace, signalizační protokol

SIP, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 53, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A

AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 1 A (zdroj není součástí balení), montáž na povrch, rozměry 210 x 100 x 29 mm
 11774,29 

9137161U
IP Vario dveřní kamerová jednotka se šesti tlačítky, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, bez kamery, předpříprava pro RFID čtečku, TCP/IP komunikace, signalizační protokol

SIP, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 53, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A

AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 1 A (zdroj není součástí balení), montáž na povrch, rozměry 210 x 100 x 29 mm
 12145,71 
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9137111KU
IP Vario dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem a klávesnicí, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, bez kamery, klávesnice pro zadání telefonního čísla, možnost zadání

přístupového kódu uživatele pro otevření dveří, TCP/IP komunikace, signalizační protokol SIP, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření

funkcí jednotky licencemi, IP 53, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 1 A (zdroj není součástí balení), montáž na povrch,

rozměry 210 x 100 x 29 mm

 13222,86 

9137111CU
IP Vario dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, verze s kamerou, předpříprava pro RFID čtečku, TCP/IP komunikace, signalizační

protokol SIP, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 53, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V /

1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 1 A (zdroj není součástí balení), montáž na povrch, rozměry 210 x 100 x 29 mm
 20800,00 

9137111CKU
IP Vario dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem a klávesnicí, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, verze s kamerou, klávesnice pro zadání telefonního čísla, možnost

zadání přístupového kódu uživatele pro otevření dveří, TCP/IP komunikace, signalizační protokol SIP, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost

rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 53, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 1 A (zdroj není součástí balení), montáž na

povrch, rozměry 210 x 100 x 29 mm

 22880,00 

9135181E IP Vario rozšiřující tablo, 8 tlačítek, s popisky, provedení niklovaná ocel, montáž na omítku, napájení ze sběrnice, rozměry 210 x 100 x 29 mm  3825,71 

9135182E IP Vario rozšiřující tablo, 16 tlačítek, s popisky, provedení niklovaná ocel, montáž na omítku, napájení ze sběrnice, rozměry 210 x 100 x 29 mm  4234,29 

9135310E IP Vario rozšiřující tablo, infopanel, podsvícení, rozměry 210 x 100 x 29 mm  3528,57 

9137160KDU
IP Vario dveřní kamerová jednotka se šesti tlačítky, klávesnicí a displejem, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, bez kamery, klávesnice pro zadání telefonního čísla, možnost

zadání přístupového kódu uživatele pro otevření dveří, TCP/IP komunikace, signalizační protokol SIP, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost

rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 53, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 1 A (zdroj není součástí balení), montáž na

povrch, rozměry 210 x 100 x 29 mm

 24960,00 

9137160CKDU
IP Vario dveřní kamerová jednotka se šesti tlačítky, klávesnicí a displejem, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, verze s kamerou, klávesnice pro zadání telefonního čísla,

možnost zadání přístupového kódu uživatele pro otevření dveří, TCP/IP komunikace, signalizační protokol SIP, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru,

možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 53, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 1 A (zdroj není součástí balení),

montáž na povrch, rozměry 210 x 100 x 29 mm

 31237,14 

9159014EU 2Wire převodník UTP na 2 žíly / coax, možnost převodu IEEE 802.3af/at PoE (40 Watt), maximální vzdálenost pro přenos s PoE na dvou žilách 220 m, rozměry 40 x 40 x 75 mm,

sada obsahuje 2 převodníky, napájecí zdroj  7280,00 

9135331E IP Vario stříška pro 1 modul, niklovaná ocel, montáž na povrch, rozměry 217 x 103 x 60 mm  1485,71 

9135332E IP Vario stříška pro 2 moduly, niklovaná ocel, montáž na povrch, rozměry 217 x 203 x 60 mm  1745,71 

9135351E IP Vario instalační krabice pro 1 modul, niklovaná ocel, montáž pod omítku, rozměry 240 x 129 x 50 mm  1634,29 

9135352E IP Vario instalační krabice pro 2 moduly, niklovaná ocel, montáž pod omítku, rozměry 240 x 229 x 50 mm  2117,14 

9135361E IP Vario instalační krabice se stříškou pro 1 modul, niklovaná ocel, montáž pod omítku, rozměry 240 x 129 x 92 (zapuštění pod omítku 50 mm)  2785,71 

9135362E IP Vario instalační krabice se stříškou pro 2 moduly, niklovaná ocel, montáž pod omítku, rozměry 240 x 229 x 90 (zapuštění pod omítku 50 mm)  3268,57 
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91378365
IP Indoor Touch handsfree videomonitor, provedení černý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 1024 x 600, H.264 komprese, TCP/IP komunikace, protokol SIP 2.0,

grafické menu, dotyková tlačítka, operační systém Android 4.2.2, možnost rozšíření funkcí jednotky licencí, interkom v rámci více monitorů, podpora přenosu videohovoru/push
notifikace na Android a iOS chytré telefony přes internet (mobilní 2N aplikace), slot microSD (do 16 GB), 1x RJ-45 konektor pro připojení do sítě, ovládání zámku, přizvonění od
dveří, napájení PoE 802.3af, externím zdrojem 12 V DC / 1 A (zdroj není součástí balení), montáž na povrch, rozměry 235 x 165 x 40 mm, interiérové použití

 15600,00 

91378365WH
IP Indoor Touch handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 1024 x 600, H.264 komprese, TCP/IP komunikace, protokol SIP 2.0,

grafické menu, dotyková tlačítka, operační systém Android 4.2.2, možnost rozšíření funkcí jednotky licencí, interkom v rámci více monitorů, podpora přenosu videohovoru/push
notifikace na Android a iOS chytré telefony přes internet (mobilní 2N aplikace), slot microSD (do 16 GB), 1x RJ-45 konektor pro připojení do sítě, ovládání zámku, přizvonění od
dveří, napájení PoE 802.3af, externím zdrojem 12 V DC / 1 A (zdroj není součástí balení), montáž na povrch, rozměry 235 x 165 x 40 mm, interiérové použití

 15600,00 

91378390 IP Indoor Touch licence pro aplikace třetích stran, umožnuje instalaci libovolných Android aplikací na zařízení, licence pro jedno zařízení  1485,71 

91378380 Externí zdroj 12 V DC / 2 A, instalace pod omítku, zapuštění do instalační krabice, ochrana proti zkratu, přetížení, IP 67, napájení monitoru Indoor Touch v případě absence PoE 902.3af  2302,86 

91378401
IP Indoor Talk handsfree audio jednotka, provedení černý plast, TCP/IP protokol SIP 2.0, dotyková tlačítka, podpora přenosu video hovoru/push notifikace na Android a iOS
chytré telefony přes internet (mobilní 2N aplikace), 1x RJ-45 konektor pro připojení do sítě, ovládání zámku, prizvonenie od dveří , napájení PoE 802.3af, externím zdrojem 12 V DC / 2

A (zdroj není součástí balení), montáž na povrch, rozměry 185,0 x 128,0 x 48,2 mm, interiérové použití, instalace nutná na 91378800
 6422,00 

91378401WH
IP Indoor Talk handsfree audio jednotka, provedení bílý plast, TCP/IP protokol SIP 2.0, dotyková tlačítka, podpora přenosu video hovoru/push notifikace na Android a iOS
chytré telefony přes internet (mobilní 2N aplikace), 1x RJ-45 konektor pro připojení do sítě, ovládání zámku, prizvonenie od dveří , napájení PoE 802.3af, externím zdrojem 12 V DC / 2

A (zdroj není součástí balení), montáž na povrch, rozměry 185,0 x 128,0 x 48,2 mm, interiérové použití, instalace nutná na 91378800
 6422,00 

91378800 IP Indoor Talk montážní krabice, mechanismus finálního umístění, nutná k instalaci monitorů Indoor Talk  650,00 

91378362 IP stolní telefon Grandstream GXV3370, 7" dotykový LCD displej, rozlišení 1024 x 600 px, podpora 16 SIP linek, vestavěná kamera pro interkom hovory, platforma Android, Bluetooth

4.0, Wifi 802.11a/b/g/n, 2x Ethernet port s podporou PoE 802.3af, protokol SIP, 2x USB, SD slot, mini HDMI výstup, vnitřní použití  9300,00 

91378357 IP stolní telefon Grandstream GXV3240, 4,3" dotykový LCD displej, podpora 6 SIP linek, vestavěná kamera 1 Mpx pro interkom hovory, platforma Android, Bluetooth 4.0, Wi-Fi

802.11b/g/n, 2x Ethernet port s podporou PoE 802.3af, protokol SIP, 1x USB, SD slot, mini HDMI výstup, vnitřní použití, rozměry 196 x 206 x 85 mm  6760,00 

91378360 IP stolní telefon Yealink SIP-T58A, 7" dotykový LCD displej, rozlišení 1024 x 600, podpora 16 SIP linek, platforma Android 5.1.1, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, 2x Ethernet port s

podporou PoE 802.3af, protokol SIP, 2x USB, SD slot, mini HDMI výstup, vnitřní použití, rozměry 260 x 220 x 42 mm  9629,29 

1014176 IP stolní telefon StarPoint IP T19 PoE, 2,3" černobílý LCD displej, rozlišení 132 x 64 pix, podpora 1 SIP linky, 2x Ethernet port s podporou PoE 802.3af, protokol SIP, vnitřní použití  1582,00 

1014179 IP stolní telefon StarPoint IP T21 PoE, 2,3" černobílý LCD displej, rozlišení 132 x 64 pix, podpora 2 SIP linek, možnost Hands-free, 2x Ethernet port s podporou PoE 802.3af, protokol

SIP, vnitřní použití  1418,00 

1014148 IP telefon Yealink W52P IP DECT, provedení bezdrátová ručka, 1,8" TFT displej, vysílač pro 5 zařízení součástí balení, dosah v interiéru do 50 m, exteriér do 300 m, napájecí adaptéry

součástí, protokol SIP, jack 2,5 mm pro sluchátka, vnitřní použití, rozměry telefonu 144 x 50 x 24 mm, rozměry základny 153 x 108 x 45 mm  2900,00 

1014182 IP telefon Yealink W52H IP DECT, provedení bezdrátová ručka, 1,8" TFT displej, připojitelný k setu 1014148, napájecí adaptér součástí, protokol SIP, jack 2,5 mm pro sluchátka, vnitřní

použití, rozměry telefonu 144 x 50 x 24 mm, rozměry základny 153 x 108 x 45 mm  2021,00 

9137908 Licence Enhanced Security, zpřístupní dveřní jednotce použití tichých alarmů, omezení neúspěšných pokusů o přístup, podpora SRTP, podpora SIPS (TLS), podpora 802.1x, pro jedno

zařízení  2042,86 

9137909 Licence Gold, obsahuje všechny prvky licencí Audio, Video, Integration, Security, pro jedno zařízení  5237,14 
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9137915 Licence NFC, zpřístupní dveřní jednotce využití protokolu NFC na rozšiřujících RFID modulech, pro jedno zařízení  482,86 

9137902 Licence G729, zpřístupní dveřní jednotce kodek G729, pro jedno zařízení  742,86 

9137910 Licence Informacast, zpřístupní dveřní jednotce použití protokolu SingleWire InformaCast, pro jedno zařízení  1374,29 

VTH1510CH

IP Dahua handsfree videomonitor , provedení černý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H.264 komprese, TCP/IP komunikace, grafické menu, dotyková

tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechání odkazu po vložení micro SD karty (není součástí balení) , interkom v rámci více

monitorů v bytě (max. 6 monitorů),připojitelnost až 20 dveřních jednotek a 8 ks externích CCTV Dahua IP kamer, podpora přenosu video hovoru / push notifikace na
Android a iOS chytré telefony přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů -

funkce EZS ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, prizvonenie od dveří , napájení externím zdrojem 12 V DC / 600 mA (zdroj není součástí balení) nebo Dahua PoE

switchem (pro napájení nelze použít ť standardní typ PoE switchi) , montáž na povrch, rozměry 200 x 136 x 22 mm, interiérové použití

 4374,00 

VTH1550CH

IP Dahua handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800 x 480, H.264 komprese, TCP/IP komunikace, grafické menu, dotyková

tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu po vložení micro SD karty (není součástí balení), interkom v rámci více

monitorů v bytě (max. 6 monitorů), připojitelnost až 20 dveřních jednotek a 8 ks externích CCTV Dahua IP kamer, podpora přenosu videohovoru / Push notifikace na
Android a iOS smartphony přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ-45 konektor pro připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce

EZS ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, přizvonění od dveří, napájení externím zdrojem 12 V DC / 600 mA (zdroj není součástí balení), nebo Dahua PoE switchem (pro 
napájení není možné použít standardní typ PoE switche), montáž na povrch, rozměry 200 x 136 x 21 mm, interiérové použití

 5771,00 

DAHUA VTO6100C

IP Dahua dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, bez jmenovky, provedení bílý plast, 1,3 Mpx barevná kamera, H.264 komprese, TCP/IP komunikace, nastavování přes

webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, zabudovaná RFID přístupová čtečka (Mifare standard) kapacita 1000 karet, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP 43, 1x

kontakt NO/NC pro ovládání zámku (dálkově aplikacemi gDMSS nebo iDMSS), 1xNO kontakt odchodového tlačítka, napájení Dahua PoE switchem (pro napájení není možné použít
standardní typ PoE switche) nebo 12 V DC / 400 mA (zdroj není součástí balení), montáž pod omítku, rozměry 100 x 141 x 17 mm, instalační krabice 86box pro podomítkovou
montáž není součástí

 4010,00 

VTO6210B

IP Dahua dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, bez jmenovky, provedení černý plast, 1,0MPx barevná kamera, H264 komprese, TCP/IP komunikace, nastavování přes

webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, zabudovaná RFID přístupová čtečka (MIFARE standard), kapacita 1000 karet, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x

kontakt NO/NC pro ovládání zámku (dálkově aplikacemi gDMSS nebo iDMSS), 1xNO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS-485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku
DEE1010B, napájení Dahua PoE switchem (pro napájení není možné použít standardní typ PoE switche), nebo 12VDC/400mA (zdroj není součástí balení), montáž na
omítku, rozměry 114x154x43mm

 4131,00 

VTO2000A

IP Dahua dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3 Mpx barevná kamera, 110° úhel záběru, H.264 komprese, TCP/IP

komunikace, nastavování přes webové rozhraní, LED přisvětlení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP 43, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku (dálkově aplikacemi 

gDMSS nebo iDMSS), 1x NO kontakt odjezdového tlačítka, 1x RS-485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku DEE1010B, napájení Dahua PoE switchem (pro
napájení není možné použít standardní typ PoE switche) nebo napájení 12 V DC / 800 mA (zdroj není součástí balení), montáž pod omítku / na omítku, rozměry 140 x 130 x 32

mm, bez instalační krabice

 4793,00 

VTO3211D-P2
IP Dahua dveřní kamerová jednotka se dvěma tlačítky, součástí je integrovaná čtečka 13,56 MHz, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 2 Mpx barevná kamera, 140° 

úhel pohledu, H264 komprese, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR přisvětlení snímaného prostoru, funkce zanechání odkazu uživateli, IP65, IK08, 1x kontakt NO/NC

pro ovládání zámku (dálkově aplikacemi gDMSS nebo iDMSS), 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS 485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku DEE1010B, napájení 12 V

DC/800 mA (zdroj není součástí balení) nebo PoE (802.3af - neni kompatibilní s 24voltovým switchem Dahua VTN1060), montáž na omítku, rozměry 182 x 30 x 101 mm

 5805,00 

VTO2111D-WP
IP Dahua dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, plastové provedení, 1 Mpx barevná kamera, 140° úhel pohledu, vestavěná RFID MIFARE čtečka, H.264 komprese, TCP/IP

komunikace, Wi-Fi připojení, nastavování přes webové rozhraní, IR přisvětlení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP 65, možnost přímého volání na mobilní aplikaci,

1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku (dálkově aplikacemi gDMSS nebo iDMSS), 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS-485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku
DEE1010B, napájení 12 V DC / 800 mA (zdroj není součástí balení) nebo PoE (802.3af - není kompatibilní s DH SDZ switch 8P), montáž na omítku, rozměry 135 x 70 x 34 mm

 3645,00 

VTO1210C-X
IP Dahua dveřní kamerová jednotka s numerickou klávesnicí pro přímou volbu, 3" info displej, zabudovaná přístupová čtečka RFID (Mifare 13,56MHz), nerez provedení,

1,3Mpx barevná kamera, 100° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC

pro ovládání zámku, 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x NC kontakt dveřního senzoru, napájení 12VDC / 800mA (zdroj není součástí balení), montáž pod omítku, rozměry

145x403x50mm, bez instalační krabice

 10193,00 

VTO2000A-C

IP Dahua dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3 Mpx barevná kamera, 110° úhel

pohledu, H.264 komprese, TCP/IP komunikace, nastavení přes webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP 43, 1x kontakt NO/NC pro

ovládání zámku, 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS-485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku DEE 1010A, napájení Dahua PoE switchem (pro napájení
není možné použít standardní typ PoE switche) nebo napájení 12 V DC / 800 mA (zdroj není součástí balení), montáž pod omítku do instalačního rámečku, rozměry 140 x 130 x

32 mm, bez instalační krabice

 4860,00 
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VTO2000A-B Modul Dahua pro IP dveřní vícetlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní jednotky, montáž 
do instalačního rámečku, rozměry 110x110x25mm  1080,00 

VTO2000A-B5 Modul pro IP Dahua dveřní vícetlačítkovou jednotku, 5 tlačítek, podsvícené jmenovky, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní jednotky, montáž 
do instalačního rámečku, rozměry 110 x 110 x 25 mm  1238,00 

VTO2000A-R Modul Dahua pro IP dveřní vícetlačítkovou jednotku, RFID bezkontaktní čtečka (MIFARE 13,56MHz) pro ovládání zámku, nerez provedení, nastavování přes webové
rozhraní, napájení z dveřní jednotky, montáž do instalačního rámečku, rozměry 110x110x25mm  1519,00 

VTO2000A-E Modul pro IP Dahua dveřní vícetlačítkovou jednotku, prázdný modul, vhodný pro instalaci RFID čteček třetích stran, montáž do instalačního rámečku, rozměry 110 x 110 x 25

mm  743,00 

VTO2000A-K Modul Dahua pro IP dveřní vícetlačítkovou jednotku, kódová klávesnice pro ovládání zámku, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní

jednotky, montáž do instalačního rámečku, rozměry 110x110x25mm  2430,00 

VTO2000A-F Modul pro IP Dahua dveřní vícetlačítkovou jednotku, snímač otisku prstu pro ovládání zámku, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní

jednotky, montáž do instalačního rámečku, rozměry 110 x 110 x 25 mm  3888,00 

VTNS1060A Dahu PoE switch, 2x 10/100 Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24 V/max.45 W) pro připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním PoE switchem) napájení 24 V DC,

napájecí adaptér 24 V DC / 2,5 A není součástí (nutno dokoupit), montáž na DIN lištu, rozměry 179 x 107 x 30 mm  1170,00 

DC24-2,5 Síťový napájecí zdroj Dahua switch, 24 V DC / 2500 mA  552,00 

PS 12/1000 Síťový napájecí zdroj 12VDC / 1000mA  310,00 

MIFARE CARD RFID bezkontaktní elektronická karta, (MIFARE Standard 1k, 13,56MHz, CRYPT1), ISO 14443-4, bez potisku  49,00 

MIFARE KEY RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (MIFARE S70 Standard 1k, 13,56MHz) ISO 14443-4, šedá  80,00 

DEE1010B Modul pro ovládání 2. zámku, napájení z dveřní jednotky, výstupní NO / NC relé, přes RS485 připojitelné pouze k dveřním jednotkám VTO2000A, VTO200A-C, VTO6210B,
VTO3211D-P2, VTO2111D-WP  911,00 

VTO2000A-FP2 Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému Dahua, nerez, rozměry 146x255mm  1845,00 

VTO2000A-FP3 Instalační rámeček pro 3 moduly IP modulárního systému Dahua, nerez, rozměry 146x370mm  2318,00 

86 box Instalační krabice pod omítku vhodná pro dveřní jednotku VTO6100C a dotykový monitor VTH1560B, plastová, rozměry 80 x 75 x 50 mm  37,00 

VTO2000A-BS2 Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm, pro instalaci potřebný rámeček VTO200A-FP2  653,00 
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VTO2000A-BS3 Instalační krabice pod omítku, pro 3 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x367x50mm, pro instalaci potřebný rámeček VTO200A-FP3  743,00 

VTO2000A-RC2 Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 147x258x80mm, pro instalaci potřebný rámeček

VTO200A-FP2  1508,00 

VTO2000A-RC3 Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 3 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 147x371x80mm, pro instalaci potřebný rámeček

VTO2000A-FP3  1755,00 

VTOB103 Instalační krabice pod omítku, pro dveřní jednotku VTO1210C-X, plast, rozměry 126x385x75mm  540,00 

VTOB107 Instalační krabice pod omítku pro dveřní jednotku VTO2000A, kovová, rozměry 125 x 135 x 56 mm  743,00 

VTOB108 Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro dveřní jednotku VTO2000A, kovová, rozměry 133x145x70mm  653,00 

VTOB110 Instalační krabice na omítku, pro dveřní jednotku VTO1210C-X, nerez, rozměry 146x408x70mm  2228,00 

eTEL A
Easydoor audiotelefon se sluchátkem, provedení bílý plast/hliník, bez displeje, mechanická tlačítka, bez paměti, skupinové volání v rámci více monitorů v bytě, kontakt přídavného

vyzvánění od dveří bytu, nezávislé ovládání 2 zámků, adresace DIP přepínači, napájení 24 V DC ze sběrnice systému (doporučený kroucený pár, min. 2x 1 mm), montáž na povrch,

rozměry 97 x 187 x 33 mm, interiérové použití
 780,00 

VM 43 v2
Easydoor handsfree videomonitor, provedení bílý plast a plexisklo, dotykové ovládání tlačítek, 4,3" barevný LCD displej, textové menu, bez paměti, interkom mezi byty, skupinové

volání v rámci více monitorů v bytě, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, nezávislé ovládání 2 zámků, adresace DIP přepínači, napájení 24 V DC ze sběrnice systému (doporučený

kroucený pár, min. 2x 1 mm), montáž na povrch, rozměry 137 x 137 x 17 mm, interiérové použití
 2000,00 

VM 40 v2
Easydoor handset videomonitor se sluchátkem, provedení bílý plast, dotykové ovládání tlačítek, 4" barevný LCD displej, textové menu, bez paměti, interkom mezi byty, skupinové

volání v rámci více monitorů v bytě, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, nezávislé ovládání 2 zámků, adresace DIP přepínači, napájení 24 V DC ze sběrnice systému (doporučený

kroucený pár, min. 2x 1 mm), montáž na povrch, rozměry 190 x 186 x 36 mm, interiérové použiti
 2380,00 

VM 37TM v2
Easydoor handsfree videomonitor, slim design, provedení bílý plast, 7 "barevný dotykový LCD displej, grafické menu, interní paměť 118 snímků při zazvonění, (možnost
doplnění micro SD karty pro rozšíření kapacity paměti pro video záznam) interkom mezi byty, skupinové volání v rámci více monitorů v bytě, kontakt přídavného vyzvánění od

dveří bytu, 12VDC výstup na doplňkové přizvonění, nezávislé ovládání 2 zámků, adresace přes menu, snížený odběr, napájení 24VDC ze sběrnice systému (doporučený kroucený pár,

min. 2x1mm), montáž na povrch, rozměry 212x139x15mm, interiérové použití

 5030,00 

DJ 1T v2
Dveřní jednotka, video, 1 tlačítko, podsvícená jmenovka, provedení kov, LED přisvětlení snímaného prostoru, barevná kamera, úhel záběru 105°, IP43, 12 VDC nebo NO/NC relé

ovládání pro 1 zámek (možnost přidat RLC modul pro 2. zámek), nastavitelná délka otevření, elektronicky nastavitelná adresa na sběrnici, rozměry 145x95x32mm, se stříškou,

montáž na omítku, napájení 24VDC ze sběrnice systému, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2x1mm
 2600,00 

DJ 2T v2
Dveřní jednotka, video, 2 tlačítka, podsvícená jmenovka, provedení kov, LED přisvětlení snímaného prostoru, barevná kamera, úhel záběru 105°, IP43, 12 VDC nebo NO/NC relé

ovládání pro 1 zámek (možnost přidat RLC modul pro 2. zámek), nastavitelná délka otevření, elektronicky nastavitelná adresa na sběrnici, rozměry 145x95x32mm, se stříškou,

montáž na omítku, napájení 24VDC ze sběrnice systému, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2x1mm
 2720,00 

DJ 1TF v2
Dveřní jednotka, video, 1 tlačítko, antivandal, podsvícená jmenovka, provedení nerez, bílé LED přisvícení snímaného prostoru, barevná kamera, úhel záběru 105°, krytí IP43, 12 VDC

nebo NO/NC relé ovládání pro 1 zámek (možnost přidat RLC modul pro 2. zámek), nastavitelná délka otevření 1-30sek, rozměry 113x195x42mm, montáž pod omítku, kovová inst.

krabice součástí, rozměr instalační krabice 91x170x40mm, napájení 24VDC ze sběrnice systému, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min.

2x1mm

 2770,00 

Vnitřní jednotky

Vnitřní jednotky-audio

Vnitřní jednotky-video

Dveřní jednotky

Dveřní jednotky-video
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DJ 2TF v2
Dveřní jednotka, video, 2 tlačítka, antivandal, podsvícená jmenovka, provedení nerez, bílé LED přisvícení snímaného prostoru, barevná kamera, úhel záběru 105°, krytí IP43, 12 VDC

nebo NO/NC relé ovládání pro 1 zámek (možnost přidat RLC modul pro 2. zámek), nastavitelná délka otevření 1-30sek, rozměry 113x195x42mm, montáž pod omítku, kovová inst.

krabice součástí, napájení 24VDC ze sběrnice systému, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2x1mm
 3050,00 

DJ 1T ID v2
Dveřní kamerová jednotka barevná s jedním tlačítkem a 125 kHz RFID čtečkou, kapacita 320 karet, podsvícená jmenovka a LED indikace, provedení kov, přisvícení snímaného

prostoru, širokoúhlá kamera 170°, IP 43, 12 V DC nebo relé ovládání pro 1 zámek, přidávání / odebírání karet přes master karty, rozměry 179 x 94 x 42 mm, se stříškou, napájení 24 V DC ze

sběrnice systému, montáž na omítku, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2x 1 mm
 3240,00 

DJ 2T ID v2
Barevná kamera se dvěma tlačítky s čtečkou RFID 125 kHz, kapacita 320 karet, podsvícený štítek a indikace LED, kovové provedení, osvětlení fotoaparátu, šířka 170°, IP 43, 12 V DC

nebo relé ovládání pro 1 zámek, přidávání/odebírání karet přes master karty, rozměry 179 x 94 x 42 mm, se stříškou, napájení 24 V DC ze sběrnice systému, montáž na omítku, dvouvodičový

systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2x 1 mm
 3370,00 

DJ 4T ID v2

Dveřní jednotka, video, 4 tlačítka, antivandal, podsvícené jmenovky, indikace stavu hovoru, povrchová úprava - hliník, bílé LED přisvětlení snímaného prostoru, barevná kamera, úhel

záběru 105°, krytí IP 43, 12 V DC nebo NO/NC relé ovládání pro 1 zámek, (možnost přidat RLC modul pro 2. zámek), nastavitelná délka otevření 1–99 s, zabudovaná RFID čtečka
karet 125 kHz (kapacita 1000 uživatelů, možnost přiřazení a editace klíčenky ke konkrétnímu bytu), rozměry 124 x 308 x 65 mm, montáž pod omítku, inst. krabice součástí, napájení 24 V

DC ze sběrnice systému, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2 x 1 mm, pro správnou funkčnost systému je třeba použít napájecí zdroj

PS5-24

 4120,00 

DJ 8T ID v2

Dveřní jednotka, video, 8 tlačítek, antivandal, podsvícené jmenovky, indikace stavu hovoru, povrchová úprava - hliník, bílé LED přisvícení snímaného prostoru, barevná kamera, úhel

záběru 105°, krytí IP 43, 12 V DC nebo NO/NC relé ovládání pro 1 zámek, (možnost přidat RLC modul pro 2. zámek), nastavitelná délka otevření 1–99 s, zabudovaná RFID čtečka
karet 125 kHz (kapacita 1000 uživatelů, možnost přiřazení a editace klíčenky ke konkrétnímu bytu), rozměry 124 x 308 x 65 mm, montáž pod omítku, inst. krabice součástí, napájení 24 V

DC ze sběrnice systému, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2 x 1 mm, pro správnou funkčnost systému je třeba použít napájecí zdroj

PS5-24

 4420,00 

DJ 12T EXT v2 Rozšiřující tablo s 12 tlačítky, povrchová úprava - hliník, montáž pod omítku, podomítková instalační krabice součástí, krytí IP 43, rozměry 124 x 308 x 65 mm, určeno pro doplnění DJ
4T ID v2 (není kompatibilní s DJ 4T ID)  1430,00 

DJ 24T EXT Rozšiřující tablo s 24 tlačítky, povrchová úprava - hliník, montáž pod omítku, podomítková instalační krabice součástí, krytí IP 43, rozměry 124 x 308 x 65 mm, určeno pro doplnění DJ
8T ID, DJ 8T ID v2  1620,00 

DJ 4T ID C
Dveřní kamerová jednotka barevná se čtyřmi tlačítky a 125 kHz RFID čtečkou, kapacita 320 karet, podsvícená jmenovka a LED indikace, provedení kov, přisvětlení snímaného

prostoru, širokoúhlá kamera 170°, IP 54, 12 V DC nebo relé ovládání pro 1 zámek, přidávání/odebírání karet přes master karty, rozměry 179 x 94 x 42 mm, se stříškou, napájení 24 V DC ze

sběrnice systému, montáž na omítku, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2x 1 mm
 3480,00 

DJ 4T ID F
Dveřní jednotka, video, 4 tlačítka, antivandal, podsvícené jmenovky, indikace stavu hovoru, provedení antikor, bílé LED přisvětlení snímaného prostoru, barevná kamera, úhel záběru 
105°, krytí IP 43, 12 V DC nebo NO/NC relé ovládání pro 1 zámek, (možnost přidat RLC modul pro 2. zámek), nastavitelná délka otevření 1–99 s, zabudovaná RFID čtečka karet 125
kHz (kapacita 1000 uživatelů, možnost přiřazení a editace klíčenky ke konkrétnímu bytu), rozměry 133 x 316 x 52 mm, montáž pod omítku, inst. krabice součástí, napájení 24 V DC ze

sběrnice systému, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2 x 1 mm, pro správnou funkčnost systému je třeba použít napájecí zdroj PS5-24

 4450,00 

DJ 12T EXT F Rozšiřující tablo s 12 tlačítky, antivandal, provedení nerez, montáž pod omítku, instalační krabice součástí, krytí IP 43, rozměry 133 x 316 x 52 mm, určeno pro doplnění DJ 4T ID F  1820,00 

DJ 8T ID F
Dveřní jednotka, video, 8 tlačítek, antivandal, podsvícené jmenovky, indikace stavu hovoru, provedení nerez, bílé LED přisvícení snímaného prostoru, barevná kamera, úhel záběru
105°, krytí IP 43, 12 V DC nebo NO/NC relé ovládání pro 1 zámek, (možnost přidat RLC modul pro 2. zámek), nastavitelná délka otevření 1–99 s, zabudovaná RFID čtečka karet 125
kHz (kapacita 1000 uživatelů, možnost přiřazení a editace klíčenky ke konkrétnímu bytu), rozměry 133 x 316 x 52 mm, montáž pod omítku, inst. krabice součástí, napájení 24 V DC ze

sběrnice systému, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2 x 1 mm, pro správnou funkčnost systému je třeba použít napájecí zdroj PS5-24

 4730,00 

DJ 32T ID F
Dveřní jednotka, video, 32 tlačítek, antivandal, podsvícené jmenovky, indikace stavu hovoru, provedení nerez, bílé LED přisvětlení snímaného prostoru, barevná kamera, úhel záběru 
105°, krytí IP 43, 12 V DC nebo NO/NC relé ovládání pro 1 zámek, (možnost přidat RLC modul pro 2. zámek), nastavitelná délka otevření 1–99 s, zabudovaná RFID čtečka karet 125
kHz (kapacita 1000 uživatelů, možnost přiřazení a editace klíčenky ke konkrétnímu bytu), rozměry 257 x 316 x 52 mm, montáž pod omítku, 2x inst. krabice součástí, napájení 24 V DC ze

sběrnice systému, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2 x 1 mm, pro správnou funkčnost systému je třeba použít napájecí zdroj PS5-24

 7250,00 

HDR-60-24 Napájecí zdroj 24 V DC / 2,5 A, instalace na DIN lištu (5 modulů), plynulá regulace trimrem 19,5 - 27,5 V DC  880,00 

SP 18 Separátor napájení sběrnice, 1x výstup pro větev monitorů, 1x výstup pro větev dveřních jednotek, napájení z centrálního 24VDC zdroje, rozměry 69x93x45mm, instalace na DIN lištu (5

pozic), vnitřní použití pozn. SP 18 musí být součástí každého easydoor zapojení  430,00 

SP 15 Separátor napájení sběrnice s vestavěným zdrojem, 1x výstup pro větev monitorů, 1x výstup pro větev dveřních jednotek, napájení 230 V AC, rozměry 140 x 90 x 63 mm, instalace na

DIN lištu, vnitřní použití pozn. SP 18 / SP 15 musí být součástí každého easydoor zapojení  890,00 

Příslušenství
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ACC Převodník wiegand26 signálu, 2x vstup / výstup pro připojení na sběrnici, 1x wiegand26 výstup pro zapojení do stávajícího přístupového systému, rozměry 45 x 45 x 16 mm,

vnitřní použití, podporované modely: DJ 4T (8T) ID v2, DJ 4T (8T) ID F, DJ 32T ID F, DJ 1T ID v2, DJ 2T ID v2, DJ 4T ID C  430,00 

VD 02 Videodistributor sběrnice, 2x výstup pro odbočení sběrnice a zapojení monitorů / audio telefonů / dveřních jednotek do hvězdy (na 1 ks VD 02 nelze připojit kombinace

uvedených komponentů), rozměry 45 x 45 x 16 mm, vnitřní použití  340,00 

VD 04 Video distributor sběrnice, 4x výstup pro odbočení sběrnice a zapojení monitorů / audio telefonů / dveřních jednotek do hvězdy (na výstupy 1ks VD 04 není možné připojovat

kombinace uvedených komponent), rozměry 69x93x45mm, instalace na DIN lištu (5 pozic), vnitřní použití  640,00 

VD 2KR Modul pro připojení CCTV kamer, 2x vstup pro analogové kamery, 2x vstup pro easydoor kamery DJ CAM, LED indikace, rozměry: 72x90x60 mm, provedení na DIN lištu  1490,00 

BDU Modul pro zesílení videosignálu, slouží pro prodloužení dosahu 2 vodičové sběrnice, potřebné připojení další napájecí sestavou (PS5-24 + SP18), rozměry: 72x90x60 mm,

provedení na DIN lištu  1540,00 

RLC Modul sběrnice pro spínání relé, použití pro možnost ovládání 2. zámku u dveřních jednotkách s jedním zámkem, NO/NC kontakt, nastavení délky sepnutí kontaktu, adresace DIP

přepínači, rozměry 69 x 93 x 45 mm, instalace na DIN lištu (5 pozic), vnitřní použití  590,00 

RF ID KEY RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (EM 4100, 125kHz), plast, modrá  40,00 

RF ID KEY black RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (EM 4100, 125kHz), plast, černá, entry logo  60,00 

RF ID KEY LH RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (EM 4100, 125kHz), kožená, hnědá, entry logo  180,00 

RF ID KEY LC RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (EM 4100, 125kHz), kožená, černá, entry logo  145,00 

RF ID CARD RFID bezkontaktní elektronická karta, EM standard, 125 kHz, s popisem  40,00 

eRAIN 48 Protidešťový kryt pro Easydoor dveřní jednotky DJ 4T ID, DJ 8T ID, DJ 12T EXT, DJ 24T EXT, provedení plechový rámeček, montáž rámečku mezi podomítkovou instalační krabici a dveřní

jednotku, rozměry 145x323x50 mm  1440,00 

eRAIN 48P Protidešťový kryt pro Easydoor dveřní jednotky DJ 4T ID, DJ 8T ID, DJ 12T EXT, DJ 24T EXT, provedení kovová krabice, montáž na povrch, rozměry 128x313x70 mm  670,00 

easy STAND Držák na stůl pro easydoor vnitřní jednotky eTEL A, VM 35, VM 40, VM47 BM, VM47 WM, VM 37TM, barva černá, vnitřní vedení kabelů, rozměry 160x145x155 mm  580,00 

easy STAND W Držák na stůl pro easydoor vnitřní jednotky eTEL A, VM 35, VM 40, VM47 BM, VM47 WM, VM 37TM, barva bílá, vnitřní vedení kabelů, rozměry 160x145x155 mm  580,00 

PS5-24 Napájecí spínaný zdroj 24 V DC / 4,5 A, bez krytí (potřebná inst. krabice), rozměry 160 x 100 x 30 mm, určený pro systém easydoor používající dveřní jednotky DJ LCD ID, DJ 4T ID, DJ

8T ID, plynulá regulace trimrem 19,5–27,5 V DC, držák na DIN lištu součástí  1380,00 

DDZ kab 2x1,5 Komunikační kabel pro 2-vodičové systémy Easydoor a Comelit, kroucený pár, průřez 2x1,5mm2 (O1,4mm AWG 15), CU lanko, PVC izolace, balení 100m/cívka  20,00 
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KAE5061
Instalační sada audio vrátného KAE5061 pro 1 uživatele, 1x dveřní jednotka ET5001 s 1 tlačítkem, ocelové provedení, rozměry 95 x 135 x 6,5 mm, 12 V AC výstup pro ovládání

1 el. zámku, montáž pod omítku / na omítku, instalační krabice součástí, 1x handset audiotelefon 2701W, nastavení hlasitosti, tlačítko ovládání el. zámku, rozměry 105 x 191 x 28 mm,

1x napájecí zdroj 12 V AC 900 mA, montáž na DIN lištu (3 pozice), zapojení n+4 vodič (5 vodičů), možnost rozšíření o další paralelně zapojené audiotelefony 2702W
(celkem max 3 ks)

 1586,00 

KAE5062
Instalační sada audio vrátného KAE5062 pro 2 uživatele, 1x dveřní jednotka ET5002 se 2 tlačítky, ocelové provedení, rozměry 95 x 135 x 6,5 mm, 12 V AC výstup pro ovládání

1 el. zámku, montáž pod omítku / na omítku, instalační krabice součástí, 2x handset audiotelefon 2701W, nastavení hlasitosti, tlačítko ovládání el. zámku, rozměry 105 x 191 x 28 mm,

1x napájecí zdroj 12 V AC 900 mA, montáž na DIN lištu (3 pozice), zapojení n+4 vodič (5 vodičů), možnost rozšíření o další paralelně zapojené audiotelefony 2702W
(celkem max 3 ks)

 2444,00 

2702W Audio telefon 2702W pro rozšíření n+4 vodičových sad Comelit 827x, 1x tlačítko pro ovládání zámku, 1x volné tlačítko spínaného kontaktu, bílý, montáž na omítku, rozměry 105 x

190 x 28 mm  780,00 

YDKITV1
Instalační sada video vrátného YDKITV1 pro 1 uživatele s možností rozšíření vstupů i monitorů, 1x dveřní jednotka YDPE1 s 1 tlačítkem, barevná kamera s LED přisvícením,

hliníkové provedení s kaleným sklem, rozměry 57 x 127 x 37 mm, relé výstup pro ovládání 1. zámku, instalace na omítku, 1x bílý videomonitor YDPI1, (možnost rozšíření o další 4

monitory, barevný 7" display, nastavení hlasitosti hovoru a vyzvánění, jasu, 1x tlačítko pro přijetí hovoru, 1x tlačítko pro ovládání zámku, rozměry 193 x 123 x 12 mm, instalace na omítku, 1x 
napájecí zdroj YDAL1, 2 vodičové zapojení

 7100,00 

YDPI1 Video monitor YDPI1, handsfree provedení, pouze pro YOU DO IT sestavy, 7" barevný displej, 1x dotykové tlačítko pro ovládání zámku, tlačítka zvednutí a ukončení hovoru, monitoring

a interkom, nastavení hlasitosti a obrazu, různé vyzváněcí melodie, napájení ze zdroje, bílý, montáž na omítku (bez nutnosti doplňkového inst. rámečku), rozměry 193 x 123 x 12 mm  5400,00 

8461M

Instalační sada video vrátného 8461M pro 1 uživatele s možností rozšíření vstupů i monitorů, 1x dveřní jednotka Quadra 4893 s 1 tlačítkem (vnitřní přepínače možná změna 

na 2 tl. nebo 4 tlačítka), barevná kamera s LED přisvícením, hliníkové provedení, rozměry 95x195x23mm, 12VDC výstup pro ovládání 1. zámku, reléový NO / NC kontakt pro ovládání 2.

zámku, instalace na omítku, 1x bílý videomonitor Mini 6701W, (možnost rozšíření o další 3 SBC monitory nebo telefony pro vyzvonění 1 tlačítkem, celkově max. 16ks pro 4 tlačítkovou

úpravu), barevný 4,3 "display, nastavení hlasitosti hovoru a vyzvánění, jasu, 1x tlačítko pro přijetí hovoru, 1x tlačítko pro ovládání zámku, 2x volné programovatelná dotyková tlačítka, rozměry

175x160x22 mm, instalace na omítku, 1x napájecí zdroj 1209 (31VDC / 500mA), montáž na DIN lištu (6 pozic), 2 vodičové zapojení

 10010,00 

8461V

Instalační sada video vrátného 8461V pro 1 uživatele s možností rozšíření vstupů i monitorů, 1x dveřní jednotka Quadra 4893 s 1 tlačítkem (vnitřním přepínačem možná

změna na 2 tl. nebo 4 tlačítka), barevná kamera s LED přisvícením, hliníkové provedení, rozměry 95x195x23mm, 12VDC výstup pro ovládání 1. zámku, reléový NO/NC kontakt pro ovládání 2.

zámku, instalace na omítku, 1x bílý handsfree videomonitor Mini 6721W, (možnost rozšíření o další 3 SBC monitory nebo telefony pro vyzvonění 1 tlačítkem, celkově max. 16ks pro 4

tlačítkovou úpravu), barevný 4,3" display, nastavení hlasitosti hovoru a vyzvánění, jasu, 1x tlačítko pro přijetí hovoru, 1x tlačítko pro ovládání zámku, 2x volné programovatelná dotyková

tlačítka, rozměry 115x160x22 mm, instalace na omítku, 1x napájecí zdroj 1209 (31VDC/500mA), montáž na DIN lištu (6 pozic), 2 vodičové zapojení

 10816,00 

Quadra 4893
Video dveřní jednotka Quadra 4893 s dotykovými nastavitelnými 1, 2 nebo 4 tlačítky, barevná kamera s nočním LED přisvícením, 12VDC / 300mA výstup pro ovládání 1x el.

zámku, NO / NC kontakt pro ovládání 2. zámku, nastavitelná hlasitost reproduktoru a citlivost mikrofonu, napájení ze sběrnice (třeba použít 31VDC napájecí zdroj 1209 určený pro
sady), instalace na omítku, hliníkové provedení, nárazová odolnost IK10, rozměry 95x195x23mm, 2 vodičové sběrnicové zapojení (možnost rozšíření o další 1ks dveřní jednotky v

sestavě, přes rozbočovač 1405)

 6734,00 

1209 Napájecí zdroj pro video sady s Quadra dveřní jednotkou, výstup 31VDC/500mA max., ochrana proti přetížení a zkratu, rozmery105x85x85mm, instalace na DIN lištu (6 pozic)  1586,00 

1405 Přepínací jednotka 1405 pro zapojení 2 dveřních jednotek (max.) Quadra 4893, do sady 8461M, napájení ze sběrnice, rozměry 35x90x58mm, instalace na DIN lištu (2 pozice)  2756,00 

8501HIM
IP instalační sada video vrátného 8501HIM pro 1 uživatele s PC, 1x dveřní jednotka IKALL Metal 4894HIM s 1 tlačítkem, elektronikou 4682HKC (TCP/IP), video komprese

H.264, barevná kamera s LED přísvitem, 12VDC výstup pro ovládání 1. zámku, reléový NO / NC kontakt pro ovládání 2. zámku, hliníkové provedení, rozměry 125x125x25mm, instalace pod

omítku (podomítková inst. krabice 3110/1 součástí), 1x napájecí zdroj 1595 (33VDC), 1x hardwarová licence na USB 1454K, pro instalaci PC aplikace jako monitoru, možnost 
rozšíření o další komponenty řady Comelit VIP, možnost monitorování externích připojených IP kamer podporujících videokomprese H.264 a RTSP stream

 23738,00 

8513HIM

IP instalační sada videovrátného 8513 HIM pro 1 uživatele se smartphonem, bez nutnosti video monitoru, 1x dveřní jednotka IKALL Metal 4894HIM s 1 tlačítkem,

elektronikou 4682HKC (TCP / IP), video komprese H.264, barevná kamera s LED přísvitem, 12VDC výstup pro ovládání 1. zámku, reléový NO / NC kontakt pro ovládání 2. zámku, hliníkové

provedení, rozměry 125x125x25mm, instalace pod omítku (podomítková inst. krabice 3110/1 součástí), 1x napájecí zdroj 1595 (33VDC), 1x gateway 1456 master pro připojení
video dveřní jednotky přes router do internetu nebo 3G sítě, vyzvánění a video komunikace free aplikací až na 15 smartphone / tabletech, (současně max. 4x audio video streamy),

napájení 48VDC, rozměry 70x90x62mm, montáž na DIN lištu (4 pozice), 1x napájecí zdroj 1441B, výstup 48VDC / 30W, rozměry 72x93x56mm, montáž na DIN lištu (4 pozice),

b>možnost rozšíření o další komponenty řady Comelit VIP, možnost monitorování externích připojených IP kamer podporujících videokomprese H.264 a RTSP stream

 36088,00 

Video sady - Simple Bus Color (2-vodič)

Video sady (TCP/IP)

Instalační sady

Audio sady - Traditional (n+4)

Video sada - You Do It
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KITVISTO/C
Instalační sada domovního videotelefonu VISTO, 1x dveřní jednotka VISTO s 1 tlačítkem, barevná kamera s IR LED přisvitem, funkce motion detect, Wi-Fi připojení, možnost

sdílení na 4 mobilní zařízení, aplikace volně ke stažení, rozměry 45 x 135 x 27 mm, relé výstup pro ovládání 1 zámku, instalace na omítku, 1x napájecí zdroj 3534, 1x vnitřní zvonek
3532, 433 MHz připojení, montáž na omítku, baterie pro vnitřní zvonek 3532 nejsou součástí balení

 8762,00 

2708W Audio telefon se sluchátkem 2708W, určený pouze pro SB audio 2vodičový systém, tlačítko pro ovládání zámku, programovatelné tlačítko, programování DIP, kontakt přídavného

vyzvánění od dveří bytu, napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku, 105 x 190 x 28 mm  676,00 

6228W Audio telefon handsfree 6228W, určený pro SB a SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 1x tlačítko pro ovládání zámku, 1x tlačítko přijetí hovoru, 1x tlačítko pro spínání

relé Actuator, ovládání hlasitosti, impulsní výstup pro doplňkový externí zvonek Comelit 1229, programování DIP, napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku, 90x160x28 mm  1400,00 

1622
IKALL Simple Bus audio elektronika 1622, pro SB audio 2vodičový systém, nastavitelná citlivost mikrofonu a hlasitost reproduktoru, 8xDIP switch pro nastavení, přepínač

podsvícení tlačítek, 12VDC/3A výstup pro ovládání 1. zámku, reléový NO/NC kontakt (10A) pro ovládání 2. zámku, kontakt odchodového tlačítka, napájení 33VDC napájecím

zdrojem 1595
 2392,00 

DDZ kab 2x1,5 Komunikační kabel pro 2-vodičové systémy Easydoor a Comelit, kroucený pár, průřez 2x1,5mm2 (O1,4mm AWG 15), CU lanko, PVC izolace, balení 100m/cívka  20,00 

1595 Napájecí zdroj 1595 pro IKALL a IKALL METAL SB, SBC, VIP dveřní jednotky, výstup 33VDC/500mA max., ochrana proti přetížení a zkratu, rozměry 72x90x62mm, instalace na DIN

lištu (4 pozice)  1170,00 

1224A Přepínací jednotka 1224 pro SB, SBC, rozšíření počtu dveřních jednotek, potřebné zapojení 1ks mezi každé 2 dveřní jednotky, napájení 12VAC zdrojem 1200, rozměry

60x85x35mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)  3406,00 

1424 Přepínací jednotka 1424 pro SB, SBC, rozšíření počtu sekundárních dveřních jednotek, zapojení jako odbočka ze sběrnice, možnost vytvořit hvězdicovou topologii zapojení
sběrnice, napájení 12VAC zdrojem 1200, rozměry 60x85x35mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)  4004,00 

1200 Napájecí zdroj 1200 pro SB, SBC,výstup 12 V AC / 900 mA, určený pro přepínací jednotky 1214, instalace na DIN lištu (3 pozice)  884,00 

1256 Aktuátor/relé 1256, pro SB, SBC, ovládání 1x relé z monitoru, max 10A, napájení 12VAC zdrojem 1200, rozměry 60x85x35mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)  3926,00 

2904 Modul telefonní pro paralelní volání audio telefonu/video monitoru na libovolný standardní telefon (DECT) nebo do pobočkové ústředny, možnost dálkového ovládání zámku, napájení

12VAC zdrojem 1200, rozměry 60x85x35mm, montáž na DIN lištu (4 pozice)  12210,00 

1229 Externí přizvonění 1229 pro SB, SBC, VIP, připojení přímo k video monitoru a telefonu, aktivace kontakty S- a S +, rozměry 110x75x29mm, interiérové použití  520,00 

1229A Externí přizvonění 1229A pro vnitřní jednotky v systému SB a SBC, připojení ke sběrnici jako slave adresa telefonu, rozměry 125 x 95 x 24 mm, interiérové použití  1144,00 

2738W Audio telefon se sluchátkem 2738W, určený pro SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 1x tlačítko pro ovládání zámku, 1x volné tlačítko (spínaný kontakt), programování

DIP, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku, rozměry 105 x 190 x 28 mm  884,00 

2628 Audio telefon Elegance, určený pro smíšené systémy audio / video, 1x tlačítko pro ovládání zámku, 1x volné tlačítko, 8x volná pozice pro doplňkové tlačítka, programování DIP, kontakt

přídavného zvonění od dveří bytu, impulsní výstup pro doplňkový externí zvonek Comelit 1229, bílý, montáž na omítku, rozměry 95x215x58mm  1960,00 

6228W Audio telefon handsfree 6228W, určený pro SB a SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 1x tlačítko pro ovládání zámku, 1x tlačítko přijetí hovoru, 1x tlačítko pro spínání

relé Actuator, ovládání hlasitosti, impulsní výstup pro doplňkový externí zvonek Comelit 1229, programování DIP, napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku, 90x160x28 mm  1400,00 

Dveřní jednotky - SB - audio

Příslušenství pro SB systém

Modulární SBC systém

Vnitřní jednotky - SBC - audio

Video sada - Visto

Modulární SB systém

Vnitřní jednotky - SB - audio
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Mini 6701W
Video monitor Mini 6701W, se sluchátkem, pro SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 4,3" širokoúhlý barevný display 16:9, 1x dotykové tlačítko pro ovládání zámku, 2x

programovatelné tlačítko, nastavení hlasitosti a obrazu, různé vyzváněcí melodie, indikační LED, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, programování DIP, možnost výměny předního

krytu na verzi 6733W s 8 programovatelnými tlačítky, napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku (bez potřeby doplňkového inst. rámečku), rozměry 175x160x22mm
 3952,00 

Mini 6721W
Video monitor Mini 6721W, handsfree, pro SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 4,3" širokoúhlý barevný display 16:9, 1x dotykové tlačítko pro ovládání zámku, 2x

programovatelné tlačítko, nastavení hlasitosti a obrazu, různé vyzváněcí melodie, indikační LED, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, programování DIP, napájení ze sběrnice, bílý,

montáž na omítku (bez nutnosti doplňkového inst. rámečku), rozměry 115x160x22mm
 4264,00 

Mini 6741W
Videomonitor Mini 6741W, handsfree, pro SBC 2vodičový smíšený audio/video systém, Wi-Fi připojení, zabudovaná Slave gateway pro volání na mobil
prostřednictvím mobilní datové sítě, 4,3" širokoúhlý barevný display 16:9, 1x dotykové tlačítko pro ovládání zámku, 2x programovatelné tlačítko, nastavení hlasitosti a obrazu, různé

vyzváněcí melodie, indikační LED, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, OSD menu, programování DIP, napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku (bez nutnosti doplňkového inst.

rámečku), rozměry 115 x 160 x 22 mm

 9048,00 

Icona 6601W
Video monitor Icona 6601W, handsfree, pro SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 4,3" barevný širokoúhlý display 16:9, dotyková tlačítka, 1x tlačítko pro přijetí hovoru, 1x

tlačítko pro ovládání zámku , 7x programovatelné tlačítko, programování DIP, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, impulsní výstup pro doplňkový externí zvonek Comelit 1229,

napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku (instalační rámeček 6620W součástí), rozměry 142x147x23mm
 6994,00 

Maxi 6801W
Video monitor Maxi 6801W, handsfree, pro SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 7" barevný dotykový display, dotyková tlačítka, 1x tlačítko pro přijetí hovoru, 1x

tlačítko pro ovládání zámku, 4x programovatelné tlačítko, programování DIP, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, impulsní výstup pro doplňkový externí zvonek Comelit 1229,

napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku (instalační rámeček 6820 součástí), rozměry 223x124x25mm
 8424,00 

4680C
IKALL Simple Bus video elektronika 4680C, pro SBC 2vodičový smíšený audio video systém, barevná 1/4" kamera, 90° úhel pohledu, bílé LED noční přisvícení, nastavitelná

citlivost mikrofonu a hlasitost reproduktoru, 8xDIP switch pro nastavení, přepínač podsvícení tlačítek, 12VDC/3A výstup pro ovládání 1. zámku, reléový NO/NC kontakt (10A) pro
ovládání 2. zámku, kontakt odchodového tlačítka, napájení 33VDC napájecím zdrojem 1595

 9802,00 

DDZ kab 2x1,5 Komunikační kabel pro 2-vodičové systémy Easydoor a Comelit, kroucený pár, průřez 2x1,5mm2 (O1,4mm AWG 15), CU lanko, PVC izolace, balení 100m/cívka  20,00 

1595 Napájecí zdroj 1595 pro IKALL a IKALL METAL SB, SBC, VIP dveřní jednotky, výstup 33VDC/500mA max., ochrana proti přetížení a zkratu, rozměry 72x90x62mm, instalace na DIN

lištu (4 pozice)  1170,00 

1212/B Napájecí zdroj 1212/B pro SBC, napájení více paralelně připojených monitorů na jednu adresu, 20VDC/15VA, instalace na DIN lištu (4 pozice)  1716,00 

4888C Mixér - sběrnicový distributor 4888C pro SBC, max 100 uživatelů (4 stoupačky x 25 uživatelů), napájení 230VAC, rozměry 140x140x67mm, instalace na DIN lištu (8 pozic)  5408,00 

1224A Přepínací jednotka 1224 pro SB, SBC, rozšíření počtu dveřních jednotek, potřebné zapojení 1ks mezi každé 2 dveřní jednotky, napájení 12VAC zdrojem 1200, rozměry

60x85x35mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)  3406,00 

1424 Přepínací jednotka 1424 pro SB, SBC, rozšíření počtu sekundárních dveřních jednotek, zapojení jako odbočka ze sběrnice, možnost vytvořit hvězdicovou topologii zapojení
sběrnice, napájení 12VAC zdrojem 1200, rozměry 60x85x35mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)  4004,00 

4834/9 Sběrnicový koncentrátor 4834/9 pro SBC, 1x vstup z dveřní jednotky, 9x výstup pro připojení mixérů 4888C, rozšíření hvězdicového větvení sytému, napájení ze sběrnice,

rozměry 60x85x35mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)  3224,00 

1200 Napájecí zdroj 1200 pro SB, SBC,výstup 12 V AC / 900 mA, určený pro přepínací jednotky 1214, instalace na DIN lištu (3 pozice)  884,00 

1256 Aktuátor/relé 1256, pro SB, SBC, ovládání 1x relé z monitoru, max 10A, napájení 12VAC zdrojem 1200, rozměry 60x85x35mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)  3926,00 

2904 Modul telefonní pro paralelní volání audio telefonu/video monitoru na libovolný standardní telefon (DECT) nebo do pobočkové ústředny, možnost dálkového ovládání zámku, napájení

12VAC zdrojem 1200, rozměry 60x85x35mm, montáž na DIN lištu (4 pozice)  12210,00 

Dveřní jednotky - SBC - video

Příslušenství pro SBC systém

Vnitřní jednotky - SBC - video
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1229 Externí přizvonění 1229 pro SB, SBC, VIP, připojení přímo k video monitoru a telefonu, aktivace kontakty S- a S +, rozměry 110x75x29mm, interiérové použití  520,00 

1229A Externí přizvonění 1229A pro vnitřní jednotky v systému SB a SBC, připojení ke sběrnici jako slave adresa telefonu, rozměry 125 x 95 x 24 mm, interiérové použití  1144,00 

2738W Audio telefon se sluchátkem 2738W, určený pro SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 1x tlačítko pro ovládání zámku, 1x volné tlačítko (spínaný kontakt), programování

DIP, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku, rozměry 105 x 190 x 28 mm  884,00 

2628 Audio telefon Elegance, určený pro smíšené systémy audio / video, 1x tlačítko pro ovládání zámku, 1x volné tlačítko, 8x volná pozice pro doplňkové tlačítka, programování DIP, kontakt

přídavného zvonění od dveří bytu, impulsní výstup pro doplňkový externí zvonek Comelit 1229, bílý, montáž na omítku, rozměry 95x215x58mm  1960,00 

6228W Audio telefon handsfree 6228W, určený pro SB a SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 1x tlačítko pro ovládání zámku, 1x tlačítko přijetí hovoru, 1x tlačítko pro spínání

relé Actuator, ovládání hlasitosti, impulsní výstup pro doplňkový externí zvonek Comelit 1229, programování DIP, napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku, 90x160x28 mm  1400,00 

Mini 6701W
Video monitor Mini 6701W, se sluchátkem, pro SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 4,3" širokoúhlý barevný display 16:9, 1x dotykové tlačítko pro ovládání zámku, 2x

programovatelné tlačítko, nastavení hlasitosti a obrazu, různé vyzváněcí melodie, indikační LED, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, programování DIP, možnost výměny předního

krytu na verzi 6733W s 8 programovatelnými tlačítky, napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku (bez potřeby doplňkového inst. rámečku), rozměry 175x160x22mm
 3952,00 

Mini 6721W
Video monitor Mini 6721W, handsfree, pro SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 4,3" širokoúhlý barevný display 16:9, 1x dotykové tlačítko pro ovládání zámku, 2x

programovatelné tlačítko, nastavení hlasitosti a obrazu, různé vyzváněcí melodie, indikační LED, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, programování DIP, napájení ze sběrnice, bílý,

montáž na omítku (bez nutnosti doplňkového inst. rámečku), rozměry 115x160x22mm
 4264,00 

Mini 6741W
Videomonitor Mini 6741W, handsfree, pro SBC 2vodičový smíšený audio/video systém, Wi-Fi připojení, zabudovaná Slave gateway pro volání na mobil
prostřednictvím mobilní datové sítě, 4,3" širokoúhlý barevný display 16:9, 1x dotykové tlačítko pro ovládání zámku, 2x programovatelné tlačítko, nastavení hlasitosti a obrazu, různé

vyzváněcí melodie, indikační LED, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, OSD menu, programování DIP, napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku (bez nutnosti doplňkového inst.

rámečku), rozměry 115 x 160 x 22 mm

 9048,00 

Icona 6601W
Video monitor Icona 6601W, handsfree, pro SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 4,3" barevný širokoúhlý display 16:9, dotyková tlačítka, 1x tlačítko pro přijetí hovoru, 1x

tlačítko pro ovládání zámku , 7x programovatelné tlačítko, programování DIP, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, impulsní výstup pro doplňkový externí zvonek Comelit 1229,

napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku (instalační rámeček 6620W součástí), rozměry 142x147x23mm
 6994,00 

Maxi 6801W
Video monitor Maxi 6801W, handsfree, pro SBC 2vodičový smíšený audio video systém, 7" barevný dotykový display, dotyková tlačítka, 1x tlačítko pro přijetí hovoru, 1x

tlačítko pro ovládání zámku, 4x programovatelné tlačítko, programování DIP, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, impulsní výstup pro doplňkový externí zvonek Comelit 1229,

napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku (instalační rámeček 6820 součástí), rozměry 223x124x25mm
 8424,00 

1621
IKALL Simple Bus 2W audio elektronika 1621, pro SB 2W audio 2-vodičový systém, nastavitelná citlivost mikrofonu a hlasitost reproduktoru, 8 x DIP switch pro nastavení,

přepínač podsvícení tlačítek, 12 V DC / 3 A výstup pro ovládání 1. zámku, reléový NO / NC kontakt (10A) pro ovládání 2. zámku, kontakt odjezdového tlačítka, napájení ze

sběrnice
 2496,00 

4681
IKALL Simple Bus video elektronika 4681, pro SB 2W 2vodičový audio video systém, barevná 1/4" kamera, 90° úhel pohledu, bílé LED noční přisvícení, nastavitelná citlivost

mikrofonu a hlasitost reproduktoru, 8x DIP switch pro nastavení, přepínač podsvícení tlačítek, 12 V DC / 3 A výstup pro ovládání 1. zámku, reléový NO / NC kontakt (10 A) pro
ovládání 2. zámku, kontakt odchodového tlačítka, napájení ze sběrnice

 8450,00 

DDZ kab 2x1,5 Komunikační kabel pro 2-vodičové systémy Easydoor a Comelit, kroucený pár, průřez 2x1,5mm2 (O1,4mm AWG 15), CU lanko, PVC izolace, balení 100m/cívka  20,00 

1210 Napájecí zdroj pro video sestavy SB 2W, napájení celé sběrnice, výstup 34 V DC / 500 mA max., ochrana proti přetížení a zkratu, rozměry105 x 85 x 85 mm, instalace na DIN lištu (6

pozic)  3094,00 

1404 Přepínací jednotka 1404 pro zapojení 2 dveřních jednotek Simplebus 2W, napájení ze sběrnice, rozměry 35 x 90 x 58 mm, instalace na DIN lištu (2 pozice)  3952,00 

Dveřní jednotky - SBC 2W - audio

Dveřní jednotky - SBC 2W - video

Příslušenství pro SBC 2W systém

Modulární SBC 2W systém

Vnitřní jednotky - SBC 2W - audio

Vnitřní jednotky - SBC 2W - video
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1200 Napájecí zdroj 1200 pro SB, SBC,výstup 12 V AC / 900 mA, určený pro přepínací jednotky 1214, instalace na DIN lištu (3 pozice)  884,00 

1256 Aktuátor/relé 1256, pro SB, SBC, ovládání 1x relé z monitoru, max 10A, napájení 12VAC zdrojem 1200, rozměry 60x85x35mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)  3926,00 

2904 Modul telefonní pro paralelní volání audio telefonu/video monitoru na libovolný standardní telefon (DECT) nebo do pobočkové ústředny, možnost dálkového ovládání zámku, napájení

12VAC zdrojem 1200, rozměry 60x85x35mm, montáž na DIN lištu (4 pozice)  12210,00 

1229 Externí přizvonění 1229 pro SB, SBC, VIP, připojení přímo k video monitoru a telefonu, aktivace kontakty S- a S +, rozměry 110x75x29mm, interiérové použití  520,00 

1229A Externí přizvonění 1229A pro vnitřní jednotky v systému SB a SBC, připojení ke sběrnici jako slave adresa telefonu, rozměry 125 x 95 x 24 mm, interiérové použití  1144,00 

6203W Audio telefon handsfree 6203W, pro VIP (TCP / IP) systém, 1x tlačítko pro ovládání zámku, 1x tlačítko přijetí hovoru, 6x programovatelné tlačítko, ovládání hlasitosti, napájení

switchem 1440 nebo PoE, bílý, montáž na omítku, 90x160x28 mm  3250,00 

2633 Audio telefon se sluchátkem 2633, pro VIP (TCP / IP) systém, tlačítko pro ovládání zámku, 8x programovatelné tlačítko, napájení switchem 1440 nebo PoE, bílý, montáž na omítku,

95X215X58 mm  4446,00 

1454 Video virtuální monitor 1454 - aplikace na PC, pro VIP (TCP / IP) systém, volitelné tlačítka, telefonní seznam, zobrazování externích kamer, TCP / IP komunikace v LAN, podpora

Windows, MAC OS  7202,00 

Mini 6722W
Videomonitor Mini 6722W, handsfree, pro VIP IP audio/video systém, 4,3" širokoúhlý barevný display 16:9, 1x dotykové tlačítko pro ovládání zámku, 4x programovatelné tlačítko,

OSD menu, nastavení hlasitosti a obrazu, různé vyzváněcí melodie, indikační LED, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, programování přes VIP manager, napájení switchem 1440 nebo

PoE 802.3af, bílý, montáž na omítku (bez doplňkového inst. rámečku), rozměry 115 x 160 x 22 mm
 6084,00 

Mini 6742W
Videomonitor Mini 6742W, handsfree, pro VIP IP audio/video systém, Wi-Fi modul, vestavěný gateway 1456S pro slave připojení mobilních zařízení, 4,3" širokoúhlý barevný display

16:9, 1x dotykové tlačítko pro ovládání zámku, 4x programovatelné tlačítko, OSD menu, nastavení hlasitosti a obrazu, různé vyzváněcí melodie, indikační LED, kontakt přídavného vyzvánění

od dveří bytu, programování přes VIP manager, napájení switchem 1440 nebo PoE 802.3af, bílý, montáž na omítku (bez nutnosti doplňkového inst. rámečku), rozměry 115 x 160 x 22 mm
 8736,00 

Icona 6602W
Video monitor Icona 6602W, handsfree, pro VIP (TCP / IP) systém, 4,3" barevný širokoúhlý display 16: 9, dotyková tlačítka, 1x tlačítko pro přijetí hovoru, 1x tlačítko pro ovládání

zámku, 7x programovatelné tlačítko, OSD menu, programování DIP, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, impulsní výstup pro doplňkový externí zvonek Comelit 1229, podpora

zobrazení připojených H264 kamer (320x240px), slot pro micro SD kartu, napájení switchem 1440 nebo PoE 802.3af, bílý, montáž na omítku (instalační rámeček 6620W součástí), rozměry

142x147x23mm

 10010,00 

Maxi 6802W
Video monitor Maxi 6802W, handsfree, pro VIP (TCP/IP) systém, 7" barevný dotykový display, dotyková tlačítka, 1x tlačítko pro přijetí hovoru, 1x tlačítko pro ovládání zámku,

4x programovatelné tlačítko, OSD menu, programování DIP, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, impulsní výstup pro doplňkový externí zvonek Comelit 1229, podpora zobrazení

připojených H264 kamer (320x240px), napájení switchem 1440 nebo PoE 802.3af, bílý, montáž na omítku (instalační rámeček 6820 součástí), rozměry 223x124x25mm
 11518,00 

4894E
EASYCALL 4894, interiérová audio dveřní jednotka pro interkom s obsluhou, TCP/IP komunikace s Comelit VIP systémem, 1x volací tlačítko, nastavitelná citlivost mikrofonu a

hlasitost reproduktoru, směrování hovoru na operátora, PC call centra, nebo aplikaci na smartphonu, kovové provedení, napájení POE switchem 1440, rozměry 90x160x28mm, instalace na

omítku
 5538,00 

1682 IKALL VIP audio elektronika 1682, pro VIP (TCP/IP) audio video systém, nastavitelná hlasitost reproduktoru, připojovací svorkovnice TCP/IP, 12VDC/3A výstup pro ovládání 1.
zámku, reléový NO/NC kontakt (10A) pro ovládání 2. zámku, kontakt odchodového tlačítka, napájení 33VDC napájecím zdrojem 1595  12480,00 

4682HD
IKALL VIP video elektronika 4682HD, pro VIP (TCP/IP) audio video systém, barevná HD kamera, 110° úhel pohledu, IR LED noční přisvícení, nastavitelná hlasitost reproduktoru,

připojovací svorkovnice TCP/IP , 12 V DC / 3 A výstup pro ovládání 1. zámku, reléový NO/NC kontakt (10 A) pro ovládání 2. zámku, kontakt odchodového tlačítka, napájení 33 V

DC napájecím zdrojem 1595 nebo PoE switch 1440

Comelit 4682HD VIP video

 16640,00 

Vnitřní jednotky - VIP - video

Dveřní jednotky -  VIP - audio

Dveřní jednotky -  VIP - video

Modulární VIP systém

Vnitřní jednotky - VIP - audio
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1595 Napájecí zdroj 1595 pro IKALL a IKALL METAL SB, SBC, VIP dveřní jednotky, výstup 33VDC/500mA max., ochrana proti přetížení a zkratu, rozměry 72x90x62mm, instalace na DIN

lištu (4 pozice)  1170,00 

1443 Aktuátor/relé 1443, pro VIP, ovládání 1x relé z monitoru, max 10A, napájení 12VAC zdrojem 1200, rozměry 60x85x35mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)  2964,00 

1440 Switch 1440 pro VIP, připojení PC/dveřní jednotky/dalšího switche 2x RJ45 nenapájený 100Mb port, 4x RJ 45 10Mb (56VDC pasivní PoE napájený) port pro připojení a

napájení VIP video monitorů a telefonů, napájení zdrojem 1441, rozměry 66x85x35mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)  3120,00 

1441 Napájecí zdroj pro VIP switch 1440 a Gateway 1456, 230VAC/55VDC, rozměry 99x93x53mm, instalace na DIN lištu (6 pozic)  2938,00 

1456
Master gateway apartment 1456 pro VIP systém (s licencí pro 1 uživatele), bez potřeby lokálního video monitoru, připojení vzdáleného uživatele smartphonu/tabletu
(max 15 paralelních současně, z toho 4 video přenosy, ostatní audio, všichni interkom) bezplatnou aplikací ComelitVIP Remote, připojení do LAN / WiFi / 3G, 1x RJ45 port pro

propoj do Comelit VIP sítě, 1x RJ45 port (Comelit PoE) pro připojení dalších zařízení v síti, 2x RJ45 port (vypnutelné Comelit PoE) pro připojení dalších zařízení v síti, 1x RJ45 port (bez

Comelit PoE) pro připojení do routeru, napájení zdrojem 1441, rozměry 70x90x62mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)

 14040,00 

1456S
Slave gateway apartment 1456S pro VIP systém (s licencí pro 1 uživatele), s potřebou lokálního video monitoru, připojení vzdáleného uživatele smartphonu/tabletu (max
15 paralelních současně, z toho 4 video přenosy, ostatní audio, všichni interkom) bezplatnou aplikací ComelitVIP Remote, připojení do LAN / WiFi / 3G, 1x RJ45 port pro propoj do

Comelit VIP sítě, 1x RJ45 port (Comelit PoE) pro připojení dalších zařízení v síti, 2x RJ45 port (vypnutelné Comelit PoE) pro připojení dalších zařízení v síti, 1x RJ45 port (bez Comelit PoE) pro

připojení do routeru, napájení zdrojem 1441, rozměry 70x90x62mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)

 7254,00 

1456B
Multi gateway 1456B pro VIP systém (pro více uživatelů, potřebné příslušné licence), připojení vzdálených mobilů, smartphonů nebo tabletů přes LAN / WiFi / 3G, 1x RJ45 port

pro propojení do ComelitVIP sítě, 1x RJ45 port (Comelit PoE) pro připojení dalších zařízení v síti, 2x RJ45 port (vypnutelné Comelit PoE) pro připojení dalších zařízení v síti, 1x RJ45 port (bez

Comelit PoE) pro připojení do routeru, napájení zdrojem 1441, rozměry 70x90x62mm, instalace na DIN lištu (4 pozice)
 10972,00 

1456B/M1 Licence 1456B/M1 pro 1 vzdáleného audio/video uživatele multi gateway 1456B pro VIP systém, Master (bez nutnosti lokálního video monitoru), připojení uživatele

smartphonu/tabletu (max 15 paralelních) bezplatnou aplikací ComelitVIP Remote, aktivace z USB licenčního klíče  3770,00 

1456B/M100 Licence 1456B/M100 pro 100 vzdálených audio/video uživatelů multi gateway 1456B pro VIP systém, Master (bez nutnosti lokálního video monitoru), připojení uživatelů

smartphonu/tabletu (max 15 paralelních na 1 uživatele) bezplatnou aplikací ComelitVIP Remote, aktivace z USB licenčního klíče  271336,00 

1456B/S1 Licence 1456B/S1 pro 1 vzdáleného audio/video uživatele multi gateway 1456B pro VIP systém, Slave (potřebný připojen lokální video monitor), připojení uživatele

smartphonu/tabletu (max 15 paralelních ) bezplatnou aplikací ComelitVIP Remote, aktivace z USB licenčního klíče  988,00 

1456B/S100 Licence 1456B/S100 pro 100 vzdálených audio/video uživatelů multi gateway 1456B pro VIP systém, Slave (potřebný připojen lokální video monitor), připojení uživatelů

smartphonu/tabletu (max 15 paralelních na 1 uživatele) bezplatnou aplikací ComelitVIP Remote, aktivace z USB licenčního klíče  77454,00 

1456B/T1 Licence 1456B/T1 pro 1 vzdáleného audio uživatele multi gateway 1456B pro VIP systém, připojení uživatele GSM mobilu nebo pevné linky přes SIP poskytovatele VOIP služby,

aktivace z USB licenčního klíče  650,00 

1456B/T100 Licence 1456B/T100 pro 100 vzdálených audio uživatelů multi gateway 1456B pro VIP systém, připojení uživatele GSM mobilu nebo pevné linky přes SIP poskytovatele VOIP

služby, aktivace z USB licenčního klíče  30004,00 

33400 Modul krytu 33400, pro IKALL SB, VIP audio elektroniky, bez tlačítek, rozměry do inst. rámečku 112x90x32mm, plastové provedení  598,00 

33401 Modul krytu 33401, pro IKALL SB, VIP audio elektroniky, 1x vyzváněcí tlačítko, podsvícení jmenovek, rozměry do inst. rámečku 112x90x32mm, plastové provedení  962,00 

33402 Modul krytu 33402, pro IKALL SB, VIP audio elektroniky, 2x vyzváněcí tlačítko, podsvícení jmenovek, rozměry do inst. rámečku 112x90x32mm, plastové provedení  1248,00 

Moduly IKALL

Příslušenství pro VIP systém

Příslušenství k modulárním systémům
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33410 Modul krytu 33410, pro IKALL SBC, VIP video elektroniky, bez tlačítek, rozměry do inst. rámečku 112x90x32mm, plastové provedení  650,00 

33411 Modul krytu 33411, pro IKALL SBC, VIP video elektroniky, 1x vyzváněcí tlačítko, podsvícení jmenovek, rozměry do inst. rámečku 112x90x32mm, plastové provedení  962,00 

33412 Modul krytu 33412, pro IKALL SBC, VIP video elektroniky, 2x vyzváněcí tlačítko, podsvícení jmenovek, rozměry do inst. rámečku 112x90x32mm, plastové provedení  1378,00 

33433 Modul tlačítkový 33433 pro IKALL SB, SBC, VIP, 3x vyzváněcí tlačítko, rozměry do inst. rámečku 112x90x40mm, podsvícené jmenovky, plastové provedení  2132,00 

33434 Modul tlačítkový 33434 pro IKALL SB, SBC, VIP, 4x vyzváněcí tlačítko, rozměry do inst. rámečku 112x90x40mm, podsvícené jmenovky, plastové provedení  2288,00 

33436 Modul tlačítkový 33436 pro IKALL SB, SBC, VIP, 6x vyzváněcí tlačítko, rozměry do inst. rámečku 112x90x40mm, podsvícené jmenovky, plastové provedení  1586,00 

3334 Prázdný modul pro IKALL vstupní panel, černý, rozměry 112 x 89 x 22 mm  650,00 

3336 Modul popisovací (možno použít jako zaslepovací pro prázdné místo v rámečku) 3336 pro IKALL SB, SBC, VIP, podsvícená popisovací plocha, rozměry do inst. rámečku

112x90x40mm, plastové provedení  1014,00 

3348B
Modul kódového zámku 3348B pro IKALL SB, SBC, VIP, nebo jako autonomní zařízení, podsvícené dotykové tlačítka, nezávislé ovládání 2 zámků, LED indikace otevření,

kapacita 400 kódů, 2x NO/NC (max 100 mA / 24 V DC) relé výstupy, 1x 12 V DC / 250 mA ovládaný výstup, čas otevření 1-99 sek., napájení 12 V DC, nebo z IKALL elektroniky dveřní

jednotky, rozměry do inst. rámečku 112 x 90 x 40 mm, plastové provedení
 6032,00 

3360B
Modul telefonního seznamu a kódového zámku 3360B pro IKALL SB, SBC, VIP, info LCD display 128x64, podsvícená 21 tlačítková dotyková klávesnice, nezávislé ovládání 2
zámků, režim listování a vyhledávání jmen (kapacita 3500 jmen), režim přímého volání účastníka, kapacita 6000 uživatelských kódů pro ovládání 1.zámku, LED indikace, 1x 12VDC/250mA

výstup ovládání 1. zámku, 1x NO / NC (max 100mA / 24VDC) relé výstup ovládání 2. zámku , čas otevření 1-99 sek., napájení z IKALL elektroniky dveřní jednotky, rozměry do 2 inst. rámečků

112x1800x40mm, plastové provedení, software 1249B a USB kabel pro nahrávání jmen součástí

 7332,00 

33400M Modul krytu 33400M pro IKALL METAL SB, VIP audio elektroniky, bez tlačítek, rozměry do inst. rámečku 112x90x32mm, antikor provedení  2054,00 

33401M Modul krytu 33401M pro IKALL METAL SB, VIP audio elektroniky, 1x vyzváněcí tlačítko, rozměry do inst. rámečku 112x90x32mm, antikor provedení  2288,00 

33402M Modul krytu 33402M pro IKALL METAL SB, SBC, VIP audio elektroniky, 2x vyzváněcí tlačítko, podsvícení jmenovek, rozměry do inst. rámečku 112x90x32mm, antikor provedení  2340,00 

33410M Modul krytu 33410M pro IKALL METAL SBC, VIP video elektroniky, bez tlačítek, rozměry do inst. rámečku 112x90x32mm, antikor provedení  2054,00 

33411M Modul krytu 33411M pro IKALL METAL SBC, VIP video elektroniky, 1x vyzváněcí tlačítko, podsvícení jmenovek, rozměry do inst. rámečku 112x90x32mm, antikor provedení  2288,00 

33412M Modul krytu 33412M pro IKALL METAL SBC, VIP video elektroniky, 2x vyzváněcí tlačítko, podsvícení jmenovek, rozměry do inst. rámečku 112x90x32mm, antikor provedení  2392,00 

Moduly IKALL METAL
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33433M Modul tlačítkový 33433M pro IKALL METAL SB, SBC, VIP, 3x vyzváněcí tlačítko, rozměry do inst. rámečku 112x90x40mm, podsvícené jmenovky, antikor provedení  3094,00 

33434M Modul tlačítkový 33434M pro IKALL METAL SB, SBC, VIP, 4x vyzváněcí tlačítko, rozměry do inst. rámečku 112x90x40mm, podsvícené jmenovky, antikor provedení  3172,00 

33436M Modul tlačítkový 33436M pro IKALL METAL SB, SBC, VIP, 6x vyzváněcí tlačítko, rozměry do inst. rámečku 112x90x40mm, podsvícené jmenovky, antikor provedení  3224,00 

3334M Modul zaslepovací 3334M pro IKALL METAL SB, SBC, VIP, rozměry do inst. rámečku 112x90x22mm, antikor provedení  1612,00 

3336M Modul popisovací 3336M pro IKALL METAL SB, SBC, VIP, podsvícená popisovací plocha, rozměry do inst. rámečku 112x90x40mm, antikor provedení  2652,00 

3348BM Modul kódového zámku 3348BM pro IKALL METAL SB, SBC, VIP, podsvícené dotykové tlačítka, LED indikace otevření, kapacita 400 kódů, 2x NO/NC (max 100mA/24VDC) společný

relé výstup, čas otevření 1- 99 sek., napájení z IKALL METAL elektroniky dveřní jednotky, rozměry do inst. rámečku 112x90x40mm, antikor provedení  7306,00 

3360BM
Modul telefonního seznamu a kódového zámku 3360BM pro IKALL METAL SB, SBC, VIP, info LCD display 128x64, podsvícená 21 tlačítková dotyková klávesnice, nezávislé 
ovládání 2 zámků, režim listování a vyhledávání jmen (kapacita 3500 jmen), režim přímého volání účastníka, kapacita 6000 uživatelských kódů pro ovládání 1.zámku, LED indikace, 1x

12VDC/250mA výstup ovládání 1. zámku, 1x NO/NC (max 100mA/24VDC) relé výstup ovládání 2. zámku, čas otevření 1-99 sek., napájení z IKALL METAL elektroniky dveřní jednotky, rozměry

do 2 inst. rámečků 112x180x40mm, antikor provedení, software 1249B a USB kabel pro nahrávání jmen součástí

 11570,00 

3311/1S Instalační rámeček 3311/1S pro 1x modul, hliník, barva stříbrná, rozměry 125x125x38mm  988,00 

3311/2S Instalační rámeček 3311/2S pro 2x modul, hliník, barva stříbrná, rozměry 125x215x38mm  988,00 

3311/3S Instalační rámeček 3311/3S pro 3x modul, hliník, barva stříbrná, rozměry 125x305x38mm  1222,00 

3311/4S Instalační rámeček 3311/4S pro 4x modul, hliník, barva stříbrná, rozměry 125x395x38mm  1482,00 

3110/1 Instalační krabice 3110/1 pod omítku, pro 1 modul, plastová, rozměry 118x118x45mm, potřebný instalační rámeček 3311/1S  174,00 

3110/2 Instalační krabice 3110/2 pod omítku, pro 2 moduly, plastová, rozměry 118x207x45mm, potřebný instalační rámeček 3311/2S  185,00 

3110/3 Instalační krabice 3110/3 pod omítku, pro 3 moduly, plastová, rozměry 118x297x45mm, potřebný instalační rámeček 3311/3S  185,00 

3110/4 Instalační krabice 3110/4 pod omítku, pro 4 moduly, plastová, rozměry 118x387x45mm, potřebný instalační rámeček 3311/4S  296,00 

31161 Instalační krabice 31161 na omítku, pro 1x modul, protidešťová stříška, hliník, rozměry 154x152x85mm, potřebný instalační rámeček 3311/1A  2860,00 

Příslušenství pro dveřní jednotky
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31162 Instalační krabice 31162 na omítku, pro 2x modul, protidešťová stříška, hliník, rozměry 154x242x85mm, potřebný instalační rámeček 3311/2A  3406,00 

31163 Instalační krabice 31163 na omítku, pro 3x modul, protidešťová stříška, hliník, rozměry 154x332x85mm, potřebný instalační rámeček 3311/3A  4186,00 

31164L Instalační krabice 31164L na omítku, pro 4x modul, protidešťová stříška, hliník, rozměry 154x422x85mm, potřebný instalační rámeček 3311/4A  4342,00 

4894E
EASYCALL 4894, interiérová audio dveřní jednotka pro interkom s obsluhou, TCP/IP komunikace s Comelit VIP systémem, 1x volací tlačítko, nastavitelná citlivost mikrofonu a

hlasitost reproduktoru, směrování hovoru na operátora, PC call centra, nebo aplikaci na smartphonu, kovové provedení, napájení POE switchem 1440, rozměry 90x160x28mm, instalace na

omítku
 5538,00 

3460HA
HELP POINT 3460HA, audio dveřní jednotka pro spojení s informátorem, TCP/IP komunikace s Comelit VIP systémem, 1x volací tlačítko, nastavitelná citlivost mikrofonu a hlasitost

reproduktoru, směrování hovoru na operátora, PC call centra, nebo aplikaci na smartphonu, LED indikace volání, LED indikace navázání hovoru, antivandal antikor AISI 316 2,5mm provedení,

napájení 33VDC zdrojem 1595, rozměry 178x229mm, instalace pod omítku
 21944,00 

3460EA
EMERGENCY PANEL 3460EA, audio dveřní jednotka s panik tlačítkem pro nouzové spojení, TCP / IP komunikace s Comelit VIP systémem, 1x volací tlačítko, označení Braillovým

písmem, nastavitelná citlivost mikrofonu a hlasitost reproduktoru, směrování hovoru na operátora, PC pultu ochrany, nebo aplikaci na smartphonu, LED indikace volání, LED indikace navázání

hovoru, antivandal antikor AISI 316 2,5mm provedení, napájení 33VDC zdrojem 1595, rozměry 178x229mm, instalace pod omítku
 21944,00 

3460HHV
HELP POINT 3460HHV, video dveřní jednotka pro spojení s informátorem, TCP/IP komunikace s Comelit VIP systémem, 1x volací tlačítko, barevná 1/4" kamera, 90° úhel pohledu,

bílé LED noční přisvícení, nastavitelná citlivost mikrofonu a hlasitost reproduktoru, směrování hovoru na operátora, PC call centra, nebo aplikaci na smartphonu, LED indikace volání, LED

indikace navázání hovoru, antivandal antikor AISI 316 2,5mm provedení, napájení 33VDC zdrojem 1595, rozměry 178x229mm, instalace pod omítku
 28808,00 

3460HEV
EMERGENCY PANEL 3460HEV, video dveřní jednotka s panik tlačítkem pro nouzové spojení, TCP/IP komunikace s Comelit VIP systémem, 1x volací tlačítko, označení Braillovým

písmem, barevná 1/4 "kamera, 90° úhel pohledu, bílé LED noční přisvícení, nastavitelná citlivost mikrofonu a hlasitost reproduktoru, směrování hovoru na operátora, PC pultu ochrany, nebo

aplikaci na smartphonu, LED indikace volání, LED indikace navázání hovoru, antivandal antikor AISI 316 2,5mm provedení, napájení 33VDC zdrojem 1595, rozměry 178x229mm, instalace pod

omítku

 28808,00 

ALES 60
Infrazávora 2-paprsková, (1x vysílač TX + 1x přijímač RX, single beam), dosah 60m venkovní / 250m vnitřní, IP 54, bez vyhřívání, optické zarovnání pomocí test tlačítka a

vysocesvítivých LED, akustická signalizace, paralelní IR pulzující paprsky 950 NM, AND logika, asférické 35mm čočky minimalizující útlum IR paprsku, vertikální / horizontální nastavení

paprsku 20 ° / 180 °, optická synchronizace 4 kanály, Vysílač: 1x NC relé tamper, Přijímač: 1x NC relé alarm, 1x OC výstup mlhového filtru, 1x NC relé tamper, rozsah pracovních teplot -25 až

+ 65 ° C (možnost dokoupit vyhřívání ALES TS), napájení 12 VDC, odběr 90mA / 12VDC / pár, rozměry 78x185x78mm, uchycení na zeď / sloupek (držák součástí), cena za pár

 3500,00 

ALES 120
Infrazávora 2-paprsková, (1x vysílač TX + 1x přijímač RX, single beam), dosah 120m venkovní / 480m vnitřní, IP 54, bez vyhřívání, optické zarovnání pomocí test tlačítka a

vysocesvítivých LED, akustická signalizace, paralelní IR pulzující paprsky 950 NM, AND logika, asférické 35mm čočky minimalizující útlum IR paprsku, vertikální / horizontální nastavení

paprsku 20 ° / 180 °, optická synchronizace 4 kanály, Vysílač: 1x NC relé tamper, Přijímač: 1x NC relé alarm, 1x OC výstup mlhového filtru, 1x NC relé tamper, rozsah pracovních teplot -25 až

+ 65 ° C, (možnost dokoupit vyhřívání ALES TS), napájení 12 VDC, odběr 90mA / 12VDC / pár, rozměry 78x185x78mm, uchycení na zeď / sloupek (držák součástí), cena za pár

 4730,00 

Dual PB-60D
Infrazávora 2paprsková, dosah 60 m vnější, 180 m vnitřní, nastavení pomocí displeje a DIP přepínače, 4CH synchronizace pro větší odolnost vůči rušení, rozsah pracovních teplot od -

25 °C do +55 °C, IP 65, napájení 12–24 V DC, odběr 75 mA / 12 V DC / pár, NO/NC reléový výstup, NC tamperový výstup, uchycení na zeď/sloupek, rozměry 80 x 75 x 212 mm, balení

obsahuje dva kusy bariér
 2130,00 

Triple PB-150D2
Infrazávora 3paprsková, dosah 150 m vnější, 450 m vnitřní, nastavení pomocí displeje a DIP přepínače, 4CH synchronizace pro větší odolnost vůči rušení, rozsah pracovních teplot od

-25 °C do +55 °C, IP 65, napájení 12–24 V DC, odběr 90 mA / 12 V DC / pár, NO/NC reléový výstup, NC tamperový výstup, uchycení na zeď/sloupek, rozměry 92 x 90 x 291 mm, balení

obsahuje dva kusy bariér
 5100,00 

BIRIS II
Infrazávora 4paprsková, (2x vysílač TX + 2x přijímač RX, dosah 180 m vnější / 200 m vnitřní, IP 65, s výhřevem, optické zarovnání pomocí test tlačítka a vysoce svítivých LED,

akustická signalizace, paralelní IR pulzující paprsky 950 nm, AND logika, asférické 35 mm čočky minimalizující útlum IR paprsku, vertikální/horizontální nastavení paprsku 10°/90°, optická

synchronizace 4 kanály, vysílač 1x NC relé tamper, přijímač 1x NC relé alarm, 1x OC výstup mlhového filtru, 1x NC relé tamper, rozsah pracovních teplot od -30 °C do +70 °C, napájení 12 V

DC, odběr 500 mA / 12 V DC / kus, rozměry 118 x 422 x 118 mm, uchycení na stěnu / sloupek, cena za pár

 13310,00 

Video

Infra závory

Interkomy a emergency panely

Audio
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SADRIN 250
Infrazávora okenní 4-paprsková, výška 0,5m (2x vysílač TX + 2x přijímač RX, double beam) dosah 15m venkovní / 30m vnitřní, IP 54, bez vyhřívání, paralelní IR pulzující paprsky

950 NM, režimy AND (přerušení 2 paprsků, delay 500ms), FAST (přerušení 1 paprsku, delay 100ms), NORMAL (přerušení 1 paprsku, delay 250ms), synchronizace 2 vodiči, Vysílač: 1x NC relé

tamper, Přijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC relé tamper, rozsah pracovních teplot - 10 až + 65 ° C, (možnost dokoupit vyhřívání SADRINKIT THER 205), napájení 13,8 VDC, odběr 60mA /

12VDC / pár, rozměry 25x500x25mm, uchycení na zeď (nutno použít držák SADRIN SD), cena za pár

 4170,00 

SADRIN 410
Infrazávora okenní 8-paprsková, výška 1m (4x vysílač TX + 4x přijímač RX, double beam) dosah 15m venkovní / 30m vnitřní, IP 54, bez vyhřívání, paralelní IR pulzující paprsky

950 NM, režimy AND (přerušení 2 paprsků, delay 500ms) FAST (přerušení 1 paprsku, delay 100ms), NORMAL (přerušení 1 paprsku, delay 250ms), synchronizace 2 vodiči, Vysílač: 1x NC relé

tamper, Přijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC relé tamper, rozsah pracovních teplot -10 až + 65 ° C, (možnost dokoupit vyhřívání SADRINKIT THER 410), napájení 13,8 VDC, odběr 90mA /

12VDC / pár, rozměry 25x1000x25mm, uchycení na zeď (nutno použít držák SADRIN SD), cena za pár

 5850,00 

SADRIN 620
Infrazávora okenní 12-paprsková, výška 2m (6x vysílač TX + 6x přijímač RX, double beam) dosah 15m venkovní / 30m vnitřní, IP 54, bez vyhřívání, paralelní IR pulzující paprsky

950 NM, režimy AND (přerušení 2 paprsků, delay 500ms) FAST (přerušení 1 paprsku, delay 100ms), NORMAL (přerušení 1 paprsku, delay 250ms), synchronizace 2 vodiči, Vysílač: 1x NC relé

tamper, Přijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC relé tamper, 1x OC výstup mlhového filtru, rozsah pracovních teplot -10 až + 65 ° C, (možnost dokoupit vyhřívání SADRINKIT THER 620), napájení

13,8 VDC, odběr 120mA / 12VDC / pár, rozměry 25x2000x25mm, uchycení na zeď (nutno použít držák SADRIN SD), cena za pár

 8370,00 

SANDOR DUAL 
SMA 805

Infrazávora exteriérová 4 paprsková, výška 0,5m (2x vysílač TX + 2x přijímač RX, double beam) dosah 100m venkovní / 400m vnitřní, IP 54, vyhřívání, diagonální IR
pulzující paprsky 950 NM, režimy AND (přerušení 2 paprsků), OR (přerušení 1 paprsku, nastavitelné zpoždění do 500ms), asférické 35mm čočky minimalizující útlum IR paprsku, vertikální /

horizontální nastavení paprsku 20 ° / 180 °, optická synchronizace 4 kanály, synchronizace opticky nebo 2 vodiči, Vysílač: 1x NC relé tamper, Přijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC relé tamper,

rozsah pracovních teplot -25 až + 65 ° C, napájení 12 VDC, odběr 135mA / 12VDC / pár, rozměry 60x500x60mm, uchycení na zeď / sloupek (třeba použít držáky SAN / PL nebo SAN / SD ),

cena za pár

 8090,00 

SANDOR DUAL 
SMA 810

Infrazávora exteriérová 4-paprsková, výška 1m (2x vysílač TX + 2x přijímač RX, double beam) dosah 100m venkovní / 400m vnitřní, IP 54, vyhřívání, diagonální IR pulzující
paprsky 950 NM, režimy AND (přerušení 2 paprsků), OR (přerušení 1 paprsku, nastavitelné zpoždění do 500ms), asférické 35mm čočky minimalizující útlum IR paprsku, vertikální /

horizontální nastavení paprsku 20 ° / 180 °, optická synchronizace 4 kanály, synchronizace opticky nebo 2 vodiči, Vysílač: 1x NC relé tamper, Přijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC relé tamper,

rozsah pracovních teplot -25 až + 65 ° C, napájení 12VDC, odběr 135mA / 12VDC / pár, rozměry 60x1000x60mm, uchycení na zeď / sloupek (třeba použít držáky SAN / PL nebo SAN / SD),

cena za pár

 11170,00 

SANDOR QUAD 
SMA 8020

Infrazávora exteriérová 16paprsková, výška 2 m (4x vysílač TX + 4x přijímač RX, double beam), dosah 100 m venkovní / 400 m vnitřní, IP 54, integrované vyhřívání,

diagonální IR pulzující paprsky 950 nm, režimy AND (přerušení dvou paprsků), OR (přerušení jednoho paprsku, nastavitelné zpoždění do 500 ms), asférické 35mm čočky minimalizující

útlum IR paprsku, vertikální/horizontální nastavení paprsku 20°/180°, optická synchronizace 4 kanály, optická synchronizace nebo pomocí dvou vodičů, vysílač 1x NC relé tamper, přijímač 1x

NC relé alarm, 1x NC relé tamper, rozsah pracovních teplot od -25 °C do +65 °C, napájení 12 V DC, odběr 135 mA / 12 V DC / pár, rozměry 60 x 2000 x 60 mm, uchycení na stěnu / sloupek

(potřeba použít držáky SAN/PL nebo SAN/SD), cena za pár

 22370,00 

PARVIS MES SMA 
9120

Infrazávora sloupová 2-paprsková, výška 1,2 m (2x vysílač TX + 2x přijímač RX, double beam), rohová montáž skrytá v zahradním svítidle 230V, dosah 100m vnější / 400m
vnitřní, IP 54, vyhřívání, paralelní IR pulzující paprsky 950 NM, režimy AND (přerušení 2 paprsků), OR (přerušení 1 paprsku, nastavitelné zpoždění do 500ms), asférické 35mm čočky

minimalizující útlum IR paprsku, vertikální / horizontální nastavení paprsku 20°/180°, optická synchronizace 4 kanály, synchronizace opticky nebo 2 vodiči, Vysílač: 1x NC relé tamper,

Přijímač: 1x NC relé alarm, 1x NC relé tamper, rozsah pracovních teplot -25 až +65 ° C, napájení 12VDC, odběr 135mA/12VDC/pár, rozměry f80x1200mm, cena za kus

 25170,00 

SADRIN SD Sada upevňovacích držáků pro montáž IR závory SADRIN na stěnu, horizontální nastavení bariéry 180°, kompletní balení pro vysílač i přijímač  1370,00 

SAN/PL Upevňovací držák pro montáž IR závory Sandor na sloup do ø50mm, v balení 2x díly pro uchycení 1ks bariéry v jednom bodě, (pro delší provedení infrazávory a celý set vysílač +

přijímač je potřeba několik držáků)  1090,00 

SAN/SD Sada upevňovacích držáků pro montáž IR závory Sandor na stěnu, v balení 2x díly pro uchycení 1 ks bariéry, (pro celý set vysílač + přijímač je třeba několik sad podle velikosti)  1090,00 

ALES TS Sada (pár) vyhřívání pro IR závory ALES, termostat, napájení 12VDC/400mA nebo 24VDC/200mA  1010,00 

SADRINKIT THER 
205

Sada vyhřívání pro IR závory SADRIN 250, 2 tělesa, termostat, napájení (pár) 12 VDC/560M  1430,00 

SADRINKIT THER 
410

Sada (pár) vyhřívání pro IR závory SADRIN 410, 4 tělesa, termostat, napájení (pár) 12 VDC/1,6A  1950,00 

SADRINKIT THER 
620

Sada (pár) vyhřívání pro IR závory SADRIN 620, 6 těles, termostat, napájení 12 VDC/2,8A  2470,00 

Ganitor 30/3 I/O modul pro monitoring vstupů a řízení v systému C4 přes Ethernet, 30x vstup NO/NC spínaný kontakt nebo napětí 8–20 V, 3x relé výstup (zatížení max. 5 A / 60 V DC), 1x RJ-45,

7–36 V DC (adaptér není součástí), odběr max. 350 mA / 12 V DC, provedení plošný spoj, pracovní teplota od -20 °C do +60 °C, rozměry 176,5 x 96,5 x 20 mm  15630,00 

Příslušenství k infra závorám
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NC IP
Sada převodníků pro 1:1 přenos NC/NO poplachových stavů přes Ethernet, full duplex, 4 x spínaný napěťový vstup (8-12VDC), 4x NC / NO reléový výstup (zatížení max

5A/12VDC), 1x RJ45 konektor, konfigurace přes web rozhraní, napájení 7 - 36 VDC (adaptér není součástí), odběr max. 400mA/12VDC, provedení plošný spoj, pracovní teplota od -

20°C do +60°C, rozměry 140x100x20 mm
 12850,00 

KR 240 Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, gumová průchodka 12x ø38mm, rozměry 240x190x90mm, krytí IP55, pracovní teplota od -25°C do +60°C, uchycení na DIN

lištu  250,00 

KR 380 Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, gumová průchodka 12x ø48mm, rozměry 380x300x120mm, krytí IP55, pracovní teplota od -25°C do +60°C, uchycení na DIN

lištu  810,00 

PIRAMID 
CONNECT SDI-
78XL2-B-Grey

Mikrovlnná bariéra s PIR, monostatická, pracovní frekvence 10,51 GHz, nastavitelná detekčních vzdálenost do 30 m, šířka pokrytí 10 m , komunikace přes Bluetooth na

konfiguračních aplikacích nebo sběrnice Maxibus, nastavitelné režimy citlivosti, napájení 10-20 V DC, odběr 80 mA, relé výstup poplachu, antimaskingu, tamper, vnější použitím IP 65,

pracovní teplota -20 °C do + 60 °C, uchycení na zeď / sloupek Součásti
 22490,00 

MANA MW 10250 
12V

Mikrovlnná bariéra sloupová, (1x vysílač + 1x přijímač), cena za pár, pracovní frekvence 24 GHz (4 modulační frekvence), detekční šířka / výška cca 4m, dosah 250m vnější / 650m
vnitřní, IP 54, vertikální / horizontální nastavení antény 20°/20°, optické zarovnání pomocí zabudovaného displeje s voltmetrem, Vysílač: 1x NC relé tamper, Přijímač: 1x NC relé alarm, 1x

NC relé tamper, rozsah pracovních teplot -25 až +65 ° C, napájení 12VDC, odběr 400mA/12VDC/pár, rozměry 250x1000x200mm prostor pro umístění 7Ah AKU a GSM komunikátoru
 42900,00 

Forteza 300
MW bariéra v pásmu 24 GHz - sada přijímač a vysílač, maximální doporučená detekční vzdálenost 270 m, detekční šířka max. 1 m, detekční výška max 1,4 m,

elektromagnetické detekční pole tvaru prodlouženého zploštělého elipsoidu, imunita vůči vlivu silných elektromagnetických polí do 500 kV, imunita vůči zvířatům a porostu do 50 cm a sněhové

pokrývce do 80 cm, konfigurace přes PC, napájení 10–30 V DC, max. 45 mA, reléový výstup, tamper, pracovní teplota od -40 °C do + 80 °C, rozměry 601 x 150 x 170 mm, krytí IP 55
 38970,00 

Forteza 200
MW bariéra v pásmu 24 GHz - sada přijímač a vysílač, maximální doporučená detekční vzdálenost 180 m, detekční šířka max. 1 m, detekční výška max. 1,4 m,

elektromagnetické detekční pole tvaru prodlouženého zploštělého elipsoidu, imunita vůči vlivu silných elektromagnetických polí do 500 kV, imunita vůči zvířatům a porostu do 50 cm a sněhové

pokrývce do 80 cm, konfigurace přes PC, napájení 10–30 V DC, max. 45 mA, reléový výstup, tamper, pracovní teplota od -40 °C do + 80 °C, rozměry 211 x 130 x 105 mm, krytí IP 55
 24270,00 

Forteza 100
MW bariéra v pásmu 24 GHz - sada přijímač a vysílač, maximální doporučená detekční vzdálenost 80 m, detekční šířka max. 1 m, detekční výška max. 1,4 m,

elektromagnetické detekční pole tvaru prodlouženého zploštělého elipsoidu, imunita vůči vlivu silných elektromagnetických polí do 500 kV, imunita vůči zvířatům a porostu do 50 cm a sněhové

pokrývce do 80 cm, konfigurace přes PC, napájení 10–30 V DC, max. 45 mA, reléový výstup, tamper, pracovní teplota od -40 °C do + 80 °C, rozměry 211 x 130 x 105 mm, krytí IP55
 23460,00 

Forteza 50
MW bariéra v pásmu 24 GHz - sada přijímač a vysílač, maximální doporučená detekční vzdálenost 40 m, detekční šířka max. 1 m, detekční výška max 1,4 m, elektromagnetické

detekční pole tvaru prodlouženého zploštělého elipsoidu, imunita vůči vlivu silných elektromagnetických polí do 500 kV, imunita vůči zvířatům a porostu do 50 cm a sněhové pokrývce do 80

cm, konfigurace přes PC, napájení 10–30 V DC, max. 45 mA, reléový výstup, tamper, pracovní teplota od -40 °C do +80 °C, rozměry 211 x 130 x 105 mm, krytí IP55
 22920,00 

POB 30 Držák pro upevnění mikrovlnné bariéry MANA, umístnění do země, otáčení sloupu mikrovlnné bariéry o 360°, korekce náklonu, průchodky pro vedení kabeláže, rozměry 300x300x300

mm  2770,00 

USB/RS485 Převodník RS485/USB pro lokální PC konfiguraci Umirs zařízení přes sběrnici RS485, vnitřní použití, provedení plošný spoj, rozměry 90x35x9 mm, napájení přes USB,
doporučené umístění do inst. krabice, kablík mini USB / USB součástí balení  3330,00 

RS485 IP Převodník RS485/Ethernet pro dálkovou PC konfiguraci Umirs zařízení přes Ethernet, v páru lze použít jako prodloužení sběrnice RS485 přes LAN, konfigurace převodníku přes web

rozhraní, LED indikace stavů, napájení 5 - 30 VDC (adaptér není součástí), odběr 80mA/12VDC, vnitřní použití, rozměry 63x24x33 mm  5290,00 

Ganitor 30/3 I/O modul pro monitoring vstupů a řízení v systému C4 přes Ethernet, 30x vstup NO/NC spínaný kontakt nebo napětí 8–20 V, 3x relé výstup (zatížení max. 5 A / 60 V DC), 1x RJ-45,

7–36 V DC (adaptér není součástí), odběr max. 350 mA / 12 V DC, provedení plošný spoj, pracovní teplota od -20 °C do +60 °C, rozměry 176,5 x 96,5 x 20 mm  15630,00 

NC IP
Sada převodníků pro 1:1 přenos NC/NO poplachových stavů přes Ethernet, full duplex, 4 x spínaný napěťový vstup (8-12VDC), 4x NC / NO reléový výstup (zatížení max

5A/12VDC), 1x RJ45 konektor, konfigurace přes web rozhraní, napájení 7 - 36 VDC (adaptér není součástí), odběr max. 400mA/12VDC, provedení plošný spoj, pracovní teplota od -

20°C do +60°C, rozměry 140x100x20 mm
 12850,00 

KR 240 Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, gumová průchodka 12x ø38mm, rozměry 240x190x90mm, krytí IP55, pracovní teplota od -25°C do +60°C, uchycení na DIN

lištu  250,00 

KR 380 Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, gumová průchodka 12x ø48mm, rozměry 380x300x120mm, krytí IP55, pracovní teplota od -25°C do +60°C, uchycení na DIN

lištu  810,00 

Mikrovlnné bariéry

Příslušenství k mikrovlnným bariérám
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QUADROSENSE
Plotový detekční systém, 4 x samostatné alarmové vstupy pro použití triboelektrických detekčních kabelů (max. 250m/vstup), celková délka chráněné zóny max. 1000m 4x NC

reléový výstup, komunikace s PC přes RS 485 (255 adres) software pro konfiguraci přes PC je součástí, použití do venkovního prostředí, IP65, napájení 9-36VDC (zdroj není součástí)
odběr max 1A/12VDC (doporučený zdroj: DR-45-24), provozní teplota -45°C až +65°C, rozměry s instalační krabicí 146x220x85mm

 33210,00 

QUADROSENSE 
wire

Quadrosense vysoce citlivý detekční triboelektrický kabel pro plotovou ochranu, koaxiální struktura vodičů (max 250m délka na každý alarmový vstup), extrémně nízký
šum, odolnost vůči UV záření, vysoká životnost, balení 250m, cena za běžný metr  70,00 

QUADROSENSE 
FTP wire

Quadrosense standardní detekční triboelektrický kabel pro plotovou ochranu, FTP struktura vodičů 4x2x0,5 mm (max 250m délka na každý alarmový vstup), odolnost vůči UV

záření, balení 305m cena za metr  30,00 

QUADROSENSE 
DC wire

Quadrosense propojovací kabel pro propojení vyhodnocovací jednotky se vzdáleným detekčním kabelem (max. délka spojnice 250m), koaxiální struktura vodičů, balení 
100m, cena za metr  60,00 

Connection/End 
sleeve

Quadrosense propojovací / ukončovací izolační člen pro plotový detekční systém, určený pro ukončení detekčního kabelu (na straně vyhodnocovací jednotky není potřebný) jeho

napojení, nebo spojení detekčního kabelu s DC propojovacím kabelem vedoucím do vyhodnocovací jednotky, vodotěsné provedení  590,00 

USB/RS485 Převodník RS485/USB pro lokální PC konfiguraci Umirs zařízení přes sběrnici RS485, vnitřní použití, provedení plošný spoj, rozměry 90x35x9 mm, napájení přes USB,
doporučené umístění do inst. krabice, kablík mini USB / USB součástí balení  3330,00 

RS485 IP Převodník RS485/Ethernet pro dálkovou PC konfiguraci Umirs zařízení přes Ethernet, v páru lze použít jako prodloužení sběrnice RS485 přes LAN, konfigurace převodníku přes web

rozhraní, LED indikace stavů, napájení 5 - 30 VDC (adaptér není součástí), odběr 80mA/12VDC, vnitřní použití, rozměry 63x24x33 mm  5290,00 

Ganitor 30/3 I/O modul pro monitoring vstupů a řízení v systému C4 přes Ethernet, 30x vstup NO/NC spínaný kontakt nebo napětí 8–20 V, 3x relé výstup (zatížení max. 5 A / 60 V DC), 1x RJ-45,

7–36 V DC (adaptér není součástí), odběr max. 350 mA / 12 V DC, provedení plošný spoj, pracovní teplota od -20 °C do +60 °C, rozměry 176,5 x 96,5 x 20 mm  15630,00 

NC IP
Sada převodníků pro 1:1 přenos NC/NO poplachových stavů přes Ethernet, full duplex, 4 x spínaný napěťový vstup (8-12VDC), 4x NC / NO reléový výstup (zatížení max

5A/12VDC), 1x RJ45 konektor, konfigurace přes web rozhraní, napájení 7 - 36 VDC (adaptér není součástí), odběr max. 400mA/12VDC, provedení plošný spoj, pracovní teplota od -

20°C do +60°C, rozměry 140x100x20 mm
 12850,00 

KR 240 Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, gumová průchodka 12x ø38mm, rozměry 240x190x90mm, krytí IP55, pracovní teplota od -25°C do +60°C, uchycení na DIN

lištu  250,00 

KR 380 Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, gumová průchodka 12x ø48mm, rozměry 380x300x120mm, krytí IP55, pracovní teplota od -25°C do +60°C, uchycení na DIN

lištu  810,00 

GF3000

Kontrolér pro adresný plotový perimetrický systém, použití pro vnější oplocení střeženého objektu, detekce přelézání, prostřihávání, otřesů a jiné mechanické
manipulace, 2x vstup pro připojení 100 m detekčního kabelového setu s pevně zabudovanými 40 snímači (celková ochrana perimetru 2 x 1 x 100 m) větev je možné

napojovat běžným propojovacím kabelem max. o 50 m, prodloužení musí být ohraničené UR / UT, 2x NC relé AUX vstup pro poplach z externího zdroje (PIR apod.), 1x sběrnicový RS485 BUS

výstup pro komunikaci s řídící jednotkou MAXIBUS 0XX a SW nastavení, integrované solární napájení s akumulátorem, možnost externího napájení 12VDC, IP 55, pracovní teplota -35 ° C až

+70 ° C MAXIBUS umožňuje připojit přes RS485 sběrnici max. 16 kusů GF 3000, (celková ochrana perimetru 16 x 2 x 1 x 100 m = 3200 m)

 43200,00 

GF600Z

Kontrolér pro 10 zónový plotový perimetrický systém, použití pro vnější oplocení střeženého objektu, detekce přelézání, prostřihávání, otřesů a jiné mechanické
manipulace, 2x vstup pro připojení 3x za sebou 100 m detekčního kabelového setu s pevně zabudovanými 40 snímači (celková ochrana perimetru 2 x 3 x 100 m) každou větev je možné

napojovat běžným propojovacím kabelem max. o 200 m, prodloužení musí být ohraničené UR / UT), 10x NC relé 1A / 30VDC pro alarmové výstupy ze zón, (jak zónu je možné nastavit

maximálně 10 libovolných úseků se softwarově přidělenými snímači), 1x NC relé 1A / 30VDC pro alarm z přestřižení kabelu nebo odpojení napájení, 1x NC relé 1A / 30VDC pro tamper alarm,

základní nastavení parametrů přímo na zařízení, TCP/IP komunikace, embedded web server, SW nastavení, kalibrace každého senzoru, historie událostí, napájení 12VDC, odběr 182mA / 12V,

IP 55, pracovní teplota -35 ° C až +70 ° C

 43600,00 

Příslušenství k plotové ochraně zónové

Plotová ochrana adresná

Plotová ochrana  zónová
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SENZOR 3000 Otřesový snímač perimetrického systému, 1 ks s přívodním kabelem (cca 2x 1,5 m), pro prodloužení kabelového setu o požadovanou délku nebo jako náhradní díl, individuálně

nastavitelná citlivost, IP 65, pracovní teplota od -35 °C do +70 °C  1248,00 

SENZOR 600Z Otřesový snímač perimetrického systému, 1 ks s přívodním kabelem (cca 2x 1,5 m), pro nadpojenie kabelového setu o požadovanou délku nebo jako náhradní díl, individuálně

nastavitelná citlivost, IP 65, pracovní teplota od -35 °C do +70 °C  590,00 

SENSCAB 3000
Set detekčního kabelu pro adresný plotový perimetrický systém cca 100 m, 120 m balení, osazené akcelerometrické snímače (40 ks x 3 m), s detekčním dosahem cca 3 x

3 m, každý má individuálně nastavitelnou citlivost, černý, IP 65, pracovní teplota -35 ° C až +70 ° C, pro systém lze použít max. 2 kabelové sety (2 x 100 m), každý kabel musí být

ukončen/nadpojený UR/UT modulem pozn.: na objednávku je možné dodat v provedení s rozdílnou roztečí snímačů
 47400,00 

SENSCAB 600Z
Set detekčního kabelu pro zónový plotový perimetrický systém cca 100 m, 120 m balení, osazené akcelerometrické snímače (40 ks x 3 m) s detekčním dosahem cca 3 x 3

m, každý má individuálně nastavitelnou citlivost, zelený, IP 65, pracovní teplota -35 °C až +70 °C, pro systém lze použít max. 6 kabelových setů (6x 100 m), každý kabel musí být

ukončen/napojen UR/UT modulem, pozn.: na objednávku je možné dodat v provedení s rozdílnou roztečí snímačů
 22910,00 

MAXIBUS 001
Řídící jednotka adresného plotového perimetrického systému, max. detekčních 64 zón, 8x slot pro rozšiřující I/O karty, 1x komunikační BUS port pro připojení 1x
max. 3200 m kabelu s detekčními snímači (na každém až 16x kontrolér GF3000), redundantní kruhové zapojení linky, 1x ethernet port pro TCP/IP komunikaci s dalšími zařízeními,

komunikační protokoly Contact ID a CESA pro alarmové propojení s EZS, Linux embedded web server, max. detekčních 64 zón, napájení 12 V DC, zdroj není součástí balení, IP 43
 35310,00 

MAXIBUS 002
Řídící jednotka adresního plotového perimetrického systému, max detekčních 64 zón, 8 x slot pro rozšiřující I / O karty, 4x komunikační BUS port pro připojení 4 x
max. 3200 m kabelů s detekčními snímači (na každém až 16 x kontrolér GF3000), redundantní kruhové zapojení linky, 1x ethernet port pro TCP / IP komunikaci s dalšími

zařízeními, komunikační protokoly Contact ID a CESA pro alarmové propojení s EZS, Linux embedded web server, max detekčních 64 zón, napájení 12 VDC, zdroj není součástí

balení, IP 43 Pozn. Při síťování s další jednotkou Maxibus přes MODBUS RTU protokol je kapacita zařízení jen 3x komunikační BUS port pro připojení

 56080,00 

MAXIBUS 011
Řídící jednotka adresného plotového perimetrického systému, max. detekčních 128 zón, 16x slot pro rozšiřující I/O karty, 1x komunikační BUS port pro připojení 1x
max. 3200 m kabelu s detekčními snímači (na každém až 16x kontrolér GF3000), redundantní kruhové zapojení linky, 1x ethernet port pro TCP/IP komunikaci s dalšími zařízeními,

komunikační protokoly Contact ID a CESA pro alarmové propojení s EZS, Linux embedded web server, napájení 12 V DC, zdroj není součástí balení, IP 43
 41730,00 

MAXIBUS 012
Řídící jednotka adresného plotového perimetrického systému, max. detekčních 128 zón, 16x slot pro rozšiřující I/O karty, 4x komunikační BUS port pro připojení 4x
max. 3200 m kabelů s detekčními snímači (na každém až 16x kontrolér GF3000), redundantní kruhové zapojení linky, 1x ethernet port pro TCP/IP komunikaci s dalšími zařízeními,

komunikační protokoly Contact ID a CESA pro alarmové propojení s EZS, Linux embedded web server, napájení 12 V DC, zdroj není součástí balení, IP 43 Pozn. Při síťování s další

jednotkou MAXIBUS přes MODBUS RTU protokol je kapacita zařízení jen 3x komunikační BUS port pro připojení

 62608,00 

GFENCE Software pro grafické zpracování alarmových výstupů Sorhea systémů, logování událostí, online zobrazení připojených CCTV kamer, mapový mód atd. licence pro management
jednoho kontroleru GFENCE  19035,00 

OVERV Přepěťová ochrana RS485 BUS sběrnice, doporučené umístit mezi GF3000 a MAXIBUS  5330,00 

UR/UT 3000 Propojovací/ukončovací člen detekčních kabelů GFENCE 3000, potřebný pro ukončení nebo nadpojení linky setu detekčního kabelu, IP 55, pracovní teplota -35°C až +70°C  8070,00 

UR/UT 600Z Propojovací/ukončovací člen detekčních kabelů GFENCE 600Z, potřebný pro ukončení nebo nadpojení linky setu detekčního kabelu, IP 55, pracovní teplota -35°C až +70°C  8070,00 

8REL Rozšiřující I/O karta do MAXIBUS, 8 x alarmový NO/NC výstup, napájení 12 VDC  5430,00 

PS22 Napájecí zdroj pro adresný plotový perimetrický systém, 110 / 230VAC / 13,6 VDC / 2,2A, rozměry 200 x 150 x 80 mm, outdoor provedení, IP56  6420,00 

Ganitor 30/3 I/O modul pro monitoring vstupů a řízení v systému C4 přes Ethernet, 30x vstup NO/NC spínaný kontakt nebo napětí 8–20 V, 3x relé výstup (zatížení max. 5 A / 60 V DC), 1x RJ-45,

7–36 V DC (adaptér není součástí), odběr max. 350 mA / 12 V DC, provedení plošný spoj, pracovní teplota od -20 °C do +60 °C, rozměry 176,5 x 96,5 x 20 mm  15630,00 

NC IP
Sada převodníků pro 1:1 přenos NC/NO poplachových stavů přes Ethernet, full duplex, 4 x spínaný napěťový vstup (8-12VDC), 4x NC / NO reléový výstup (zatížení max

5A/12VDC), 1x RJ45 konektor, konfigurace přes web rozhraní, napájení 7 - 36 VDC (adaptér není součástí), odběr max. 400mA/12VDC, provedení plošný spoj, pracovní teplota od -

20°C do +60°C, rozměry 140x100x20 mm
 12850,00 

KR 240 Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, gumová průchodka 12x ø38mm, rozměry 240x190x90mm, krytí IP55, pracovní teplota od -25°C do +60°C, uchycení na DIN

lištu  250,00 

KR 380 Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, gumová průchodka 12x ø48mm, rozměry 380x300x120mm, krytí IP55, pracovní teplota od -25°C do +60°C, uchycení na DIN

lištu  810,00 

Nadstavbový software

Příslušenství k plotové ochraně adresné
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GWALL

Kontrolér pro 2 zónový stěnový perimetrický systém (plech, cihly, dřevo, panel ...), použití pro vnitřní opláštění hal, budov, detekce bourání, vrtání, otřesů a jiné
mechanické manipulace, 2x vstup pro připojení detekčních kabelových setů (max. sestava do 3x100m kabelový set (obsahuje 20 snímačů) pro každý vstup (větev), 
větev je možné prodloužit, napojovat běžným propojovacím kabelem max. o 200m), 2x NC relé 1A / 30VDC pro alarmové výstupy ze zón, (jako zónu je možné nastavit pouze celou
větev se softwarově přidělenými snímači), 1x NC relé 1A / 30VDC pro alarm z přestřižení kabelu nebo odpojení napájení, 1x NC relé 1A / 30VDC pro tamper alarm, základní nastavení

parametrů přímo na zařízení, RS485 / TCPIP komunikace, embedded web server, SW nastavení, kalibrace každého senzoru, historie událostí, napájení 12VDC, odběr 72mA / 12V, IP 55,

pracovní teplota -35 ° C až + 70 ° C pozn.: na objednávku je možné dodat v provedení s 10x NC alarmovým výstupem pro detailnější identifikaci místa narušení

 20490,00 

SENZOR GWALL Otřesový snímač perimetrického systému, 1 ks s přívodním kabelem (cca 2x 2,5 m), pro prodloužení kabelového setu o požadovanou délku nebo jako náhradní díl, individuálně

nastavitelná citlivost, IP 65, pracovní teplota od -35 ° C do +70 ° C  1115,00 

SENSCAB GWALL
Set detekčního kabelu pro zónový stěnový perimetrický systém, 100m balení, osazené akcelerometrické snímače (20ks x 5m) s detekčním dosahem cca 5x 5m, každý

má individuálně nastavitelnou citlivost, šedý, IP 65, pracovní teplota -35 ° C až + 70 ° C, pro systém lze použít max. 6 kabelových setů (6x100m), každý kabel musí být ukončen /

nadpojený UR / UT modulem pozn.: na objednávku je možné dodat v provedení s rozdílnou roztečí snímačů
 22275,00 

UR/UT GWALL Propojovací/ukončovací člen detekčních kabelů GWALL, potřebný pro ukončení nebo nadpojenie linky setu detekčního kabelu, IP55, pracovní teplota -35 ° C až +70 ° C  3750,00 

SENSCAB FIXKIT Set pro uchycení 100 m detekčního kabelu a snímačů  2940,00 

PS22 Napájecí zdroj pro adresný plotový perimetrický systém, 110 / 230VAC / 13,6 VDC / 2,2A, rozměry 200 x 150 x 80 mm, outdoor provedení, IP56  6420,00 

Ganitor 30/3 I/O modul pro monitoring vstupů a řízení v systému C4 přes Ethernet, 30x vstup NO/NC spínaný kontakt nebo napětí 8–20 V, 3x relé výstup (zatížení max. 5 A / 60 V DC), 1x RJ-45,

7–36 V DC (adaptér není součástí), odběr max. 350 mA / 12 V DC, provedení plošný spoj, pracovní teplota od -20 °C do +60 °C, rozměry 176,5 x 96,5 x 20 mm  15630,00 

NC IP
Sada převodníků pro 1:1 přenos NC/NO poplachových stavů přes Ethernet, full duplex, 4 x spínaný napěťový vstup (8-12VDC), 4x NC / NO reléový výstup (zatížení max

5A/12VDC), 1x RJ45 konektor, konfigurace přes web rozhraní, napájení 7 - 36 VDC (adaptér není součástí), odběr max. 400mA/12VDC, provedení plošný spoj, pracovní teplota od -

20°C do +60°C, rozměry 140x100x20 mm
 12850,00 

KR 240 Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, gumová průchodka 12x ø38mm, rozměry 240x190x90mm, krytí IP55, pracovní teplota od -25°C do +60°C, uchycení na DIN

lištu  250,00 

KR 380 Instalační krabice plastová, šedá, do venkovního prostředí, gumová průchodka 12x ø48mm, rozměry 380x300x120mm, krytí IP55, pracovní teplota od -25°C do +60°C, uchycení na DIN

lištu  810,00 

RF 6 Čtečka obchůzkových bodů RFID, 125 kHz technologie, kapacita 60 000 záznamů, OLED display indikace, vibrace, kompas, 1150 mAh akumulátor, IP 65, pogumované ocelové

provedení, provozní teplota od -45 °C do +85 °C, rozměry 45 x 34 x 145 mm, nabíječka a software pro správu systému součástí  7140,00 

RF 6 Base Základna pro sběr dat RF 6 čtečky, propojení s PC přes USB, propojovací kabel součástí, napájení z PC, LED indikace, rozměry 160x95x45mm, hmotnost 250g  4900,00 

RF 5000
Čtečka obchůzkových bodů RFID, kapacita 15 000 záznamů, vibrační a LED indikace stavů, PANIC tlačítko, propojení s PC přes USB kabel nebo online GPRS přenos shromážděných
údajů přes 3G síť operátora, slot na SIM kartu, dobíjitelný 3,7 V lithiový akumulátor, IP 65, pogumované ABS plastové provedení, provozní teplota -25°C až +85°C, rozměry

110x60x25 mm, software pro správu systému součástí
 17670,00 

DA Button ID Obchůzkový bod s plastovým úchytem, Dallas čip  140,00 

Online bezkontaktní - RFID technologie

Příslušenství k DA 7200

Plášťová ochrana

Příslušenství k plášťové ochraně

Offline bezkontaktní - RFID technologie
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RF Tag Obchůzkový bod s plastovým úchytem, bezkontaktní RFID komunikace (EM standard 125kHz)  140,00 

RF Tag color Obchůzkový bod s plastovým úchytem, barva modrá, bezkontaktní RFID komunikace (EM 4100, 125kHz), rozměry 75x55x10mm  170,00 

RF Tube Tag Obchůzkový bod pro zapuštěnou montáž, bezkontaktní RFID komunikace (EM standard 125kHz)  140,00 

RF ID KEY RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (EM 4100, 125kHz), plast, modrá  40,00 

TP 12-1.3 Akumulátor 12 V - 1.3 Ah - rozměr 97 x 43 x 52 mm, hmotnost 0,56 kg / ks, vhodné pro použití v CCTV a EZS  170,00 

TP 12-2.2 Akumulátor 12 V - 2.2 Ah - rozměr 175 x 34 x 61 mm, hmotnost 0,9 kg / ks, vhodné pro použití v CCTV a EZS  280,00 

TP 12-4 Akumulátor 12 V - 4 Ah - rozměr 89 x 70 x 100 mm, hmotnost 1,24 kg / ks, vhodné pro použití v CCTV a EZS  270,00 

TP 12-7 Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozměr 150 x 65 x 93 mm, hmotnost 2,06 kg / ks, vhodné pro použití v CCTV a EZS  400,00 

TP 12-9U Akumulátor 12 V - 9 Ah - rozměr 150 x 65 x 93 mm, hmotnost 2,45 kg / ks, vhodné pro použití v CCTV a EZS a jako náhrada do UPS systémů  530,00 

TP 12-12 Akumulátor 12 V - 12 Ah - rozměr 150x 97 x 93 mm, hmotnost 3,58 kg / ks, vhodné pro použití v CCTV a EZS  840,00 

TP 12-18 Akumulátor 12 V - 18 Ah - rozměr 180 x 75 x 166 mm, hmotnost 4,9 kg / ks, vhodné pro použití v CCTV a EZS  1090,00 

TP 12-26 Akumulátor 12 V - 26 Ah - rozměr 165 x 175 x 124 mm, hmotnost 8,0 kg / ks, vhodné pro použití v CCTV a EZS  1900,00 

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 

Příslušenství k RF6 a RF5000

Akumulátory a UPS
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PU650VA
Off line UPS zdroj nepřetržitého napájení 230VAC, výkon 650VA, max. odběr 350W, 1x akumulátor TP12-7Ah, 1x výstup standardní 230V zásuvka rychlost náběhu - max.
10ms, ochrana proti úplnému vybití, ochrana proti zkratu na výstupu, bez displeje, konfigurace softwarem přes USB, rozměry 90x291x145mm, hmotnost 4,5kg, stolní provedení, barva černá,

testována výdrž 70 minut při zátěži 30W
 1950,00 

PS1101S
Online UPS zdroj nepřetržitého napájení 230VAC, výkon 1100VA (800W), 3x akumulátor TP12-7Ah, 2x výstup standardní 230V zásuvka rychlost náběhu - průběžně, 

ochrana proti úplnému vybití, ochrana proti zkratu na výstupu, LCD info displej, konfigurace softwarem přes USB, rozměry 144x236x350mm, hmotnost 12kg, stolní provedení, barva černá,

testována výdrž 140 minut při zátěži 30W
 7620,00 

PR1101S
Online UPS zdroj nepřetržitého napájení 230VAC, výkon 1100VA (800W), 3x akumulátor TP12-7Ah, 2x výstup standardní 230V zásuvka, rychlost náběhu - průběžně, 

ochrana proti úplnému vybití, ochrana proti zkratu na výstupu, LCD info displej, konfigurace softwarem přes USB, umístění do rackového rozvaděče (2U), rozměry 482x89x450mm,

hmotnost 18kg, barva černá, testována výdrž 140 minut při zátěži 30W
 9540,00 

PR1103L
Online UPS zdroj nepřetržitého napájení 230 V AC, výkon 3000 VA (2400 W), 8x akumulátor TP12-7Ah (96 VDC), 2x výstup standardní 230 V zásuvka, rychlost náběhu -
průběžně, ochrana proti úplnému vybití, ochrana proti zkratu na výstupu, LCD info displej, konfigurace softwarem přes USB, umístění do rackového rozvaděče (4U), samostatná

jednotka s řídící elektronikou 2U + battery pack 2U, rozměry 482 x 178 x 450 mm, hmotnost 15+21 kg, barva černá, testována výdrž 6,5 hodiny při zátěži 30 W
 23220,00 

PS1103S
Online UPS zdroj nepřetržitého napájení 230 V AC, výkon 3000 VA (2400 W), 6x akumulátor TP12-7Ah (96 V DC), 2x výstup standardní 230 V zásuvka, 1x svorkovnice výstup,

rychlost náběhu - průběžně, ochrana proti úplnému vybití, ochrana proti zkratu na výstupu, LCD info displej, konfigurace softwarem přes USB, provedení Tower, rozměry 420 x 320 x 190

mm, hmotnost 27 kg, barva černá, testována výdrž 6,5 hodiny při zátěži 30 W
 14530,00 

ARKA 100 Line-interactive zdroj nepřetržitého napájení 230VAC, výkon 1000VAi (480W), 4x výstup, LCD informační panel, USB vstup pro propojení s PC (kabel součástí), možnost správy

pomocí bezplatného softwaru, rozměry 100x140x285 mm, hmotnost 5kg, akumulátor 12V-7Ah součástí  3890,00 

ACAR 504WF
Přepěťová ochrana ACAR 504WF s varistory, filtrem rušení a dvěma rychlými tavnými pojistkami pro jištění 5 zásuvek s ochranným kolíkem 10 A / 230 V, podsvíceným síťovým vypínačem

indikujícím přítomnost napětí je možné najednou odpojit všech 5 zásuvek, reakční doba 25 ns, zařízení je možné instalovat do 19" rack skříní, 1,5U – součástí balení vana pro 19" rozvaděče,

přívodní kabel 3 m, tělo ochrany je vyrobeno ze samozhášecího plastu. Rozměry 385 x 59 x 55 / 43 mm, hmotnost 0,8 kg
 960,00 

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

KAB UPS Připojovací kabel z UPS do PC  110,00 

MULTI/IEC Připojovací kabel el. zařízení do UPS, 5x IEC dvoukolíková zásuvka, 1,5 mm  700,00 

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 

HDR-60-24 Napájecí zdroj 24 V DC / 2,5 A, instalace na DIN lištu (5 modulů), plynulá regulace trimrem 19,5 - 27,5 V DC  880,00 

PS 12/1000 Síťový napájecí zdroj 12VDC / 1000mA  310,00 

PS 12/2000 Síťový napájecí zdroj 12VDC / 2000mA  480,00 

PS 12/5000 Síťový napájecí zdroj 12VDC / 5000mA  550,00 

Příslušenství pro akumulátory a zdroje

12 VDC
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APV-25-12 Napájecí zdroj, 12 V / 2100mA, provedení do kamerového krytu  360,00 

DR-15-15 Napájecí zdroj 15VDC/1A, instalace na DIN lištu (1 modul) plynulá regulace trimrem 13,5-16,5 VDC  600,00 

DR-30-15 Napájecí zdroj 15VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů), plynulá regulace trimrem 13,5-16,5 VDC  730,00 

P 60 Napájecí spínaný zdroj 12 V DC/6 A, bez krytí (nutná instalační krabice), plynulá regulace trimrem 11,5-13,8 VDC, rozměry 200x70x40mm, pojistka proti přepětí, pojistka proti zkratu,

pojistka proti přetížení  780,00 

PA 60 Napájecí spínaný zdroj 13,8 VDC/3,5A, bez krytí (potřebná inst. krabice), +výstup na akumulátor 13,8 VDC / 0,23 A, plynulá regulace trimrem 11,5-13,8 VDC, rozměry 160x100x40mm,

pojistka proti přepětí, pojistka proti zkratu, pojistka proti přetížení  1010,00 

12VDC-5A8P B Napájecí zdroj 12VDC / 5A v instalační krabici s vypínačem, 8x výstup s elektronickou pojistkou na 1,1 A / výstup, hlavní pojistka F3A, LED indikace výstupů, hlavní vypínač, prostor

pro akumulátor TP 12-7, rozměry 286x255x79 mm  1990,00 

S 150 Napájecí spínaný zdroj 12VDC/12,5A, bez krytí (potřebná inst. krabice) 12VDC/12.5A (vstup 230V ~ AC / 50Hz), plynulá regulace trimrem 11,5-13,8 VDC, pojistka proti přepětí, pojistka

proti zkratu, pojistka proti přetížení, rozměry 199 x 98 x 38 mm  1140,00 

PA 120 Napájecí spínaný zdroj 12VDC/10A bez krytí (potřebná inst. krabice) + výstup na akumulátor 13,8 VDC / 0,5 A, plynulá regulace trimrem 11,5-13,8 VDC  1490,00 

12VDC-10A9P-B Napájecí zdroj 12VDC/10A v inst. krabici s vypínačem, 9x výstup s elektronickou pojistkou na 1,6 A / výstup, hlavní pojistka F3A, LED indikace výstupů, hlavní vypínač, prostor pro

akumulátor TP 12-7, rozměry 286x255x79 mm  2270,00 

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 

PS5-24 Napájecí spínaný zdroj 24 V DC / 4,5 A, bez krytí (potřebná inst. krabice), rozměry 160 x 100 x 30 mm, určený pro systém easydoor používající dveřní jednotky DJ LCD ID, DJ 4T ID, DJ

8T ID, plynulá regulace trimrem 19,5–27,5 V DC, držák na DIN lištu součástí  1380,00 

DAHUA PWR 24 Napájecí zdroj 24VAC vstup 230V/50Hz výstup 24VAC / 3 A  787,00 

24VAC-4A4P-W Napájecí zdroj 24 V AC / 4 A v krytu s vypínačem, 4x výstup s elektronickou pojistkou na 1,6 A / výstup, hlavní pojistka F3A, krytí IP 66, provozní teplota od -10 °C do +40 °C,

polykarbonátový kryt, barva šedá, rozměry 270 x 150 x 89 mm  1790,00 

NDR-120-48 Napájecí zdroj 48 V DC / 2,5 A, vstupní napětí 176–264 V AC, instalace na DIN lištu, ochrana proti zkratu, proti přetížení, proti přepětí, teplotní ochrana, provozní teplota od -10 °C

do +60 °C, rozměry 66,5 x 125,2 x 100 mm  1400,00 

EFP 511 Elektrický zámek s nízkým odběrem, napájení 8VAC/220mA, 12VAC/230m, 12VDC 360mA, rozměry: 90x20x28 mm  920,00 

DORCAS 41-
2N412 Flex

Elektrický zámek standardní, úzký, nastavitelná západka, napájení 12VDC / 400mA, rozměry: 16,4x67x28mm, bez lišty bez lišty, záruka 5 let  730,00 

DORCAS 41Aa 
Flex

Elektrický zámek se skrytým momentovým kolíkem (zámek zůstává odjištěn až do opětovného přivření dveří), nastavitelná západka, napájení 6–12 V DC/AC 1500 mA, rozměry: 16,4 x

67 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 let  780,00 

24 VAC

48 VDC

24 VDC
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DORCAS 41NDF 
na 6-12V

Elektrický zámek s mechanickou blokací (po manuálním přepnutí zámek zůstává odjištěný až do opětovného manuálního přepnutí páčky), nastavitelná západka, napájení 6-12VAC/DC

1500 mA, rozměry 16,4 x 67 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 let  780,00 

DORCAS 41-
2N512 Flex

Elektrický zámek reverzní (trvale připojeno napájení, k odjištění potřebné odpojení napájení) nastavitelná západka, napájení 12 V DC / 200 mA, rozměry: 16,4 x 67 x 28 mm, bez lišty,

záruka 5 let  980,00 

DORCAS 50N412 
Flex

Elektrický zámek se zvýšenou odolností, použití do namáhaného prostředí (800 kg), napájení 12 V DC, odběr 12 V DC / 400 mA, rozměry 21 x 75 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 let  1060,00 

DORCAS 52N Flex Elektrický zámek do protipožárních dveří (namáhání do 1000kg), homologovaný čas odolnosti 120 min, napájení 6-12-VAC (je možné připojit i VDC), odběr 12VAC/400mA, rozměry:

21x75x28mm, bez lišty, záruka 5 let  4170,00 

DORCAS LD Lišta pro elektrický zámek, dlouhá, ocel, šedá, rozměry 25x250x3mm  110,00 

DORCAS LK Lišta pro elektrický zámek, krátká, ocel, šedá, rozměry 25x100x3mm  60,00 

DORCAS LR L Lišta pro elektrický zámek, rohová levá, dlouhá, ocel, šedá, rozměry 25x250x32mm  220,00 

DORCAS LR P Lišta pro elektrický zámek, rohová pravá, dlouhá, ocel, šedá, rozměry 25x250x32mm  220,00 

ELMAG 280 Elektrický přídržný magnet, přídržná síla do 280 kg, určený pro odemknutí odpojením napájení (např. Skleněné dveře, požární dveře apod.), Napájení 12 / 24VDC, odběr 12VDC /
500mA, povrchová montáž, interiérové použití, rozměry 253x25x48mm, 3ks instalační lišta součástí balení  3190,00 

ELMAG 280 V Elektrický přídržný magnet, přídržná síla do 280 kg, určený pro odemknutí odpojením napájení (např. skleněné dveře, požární dveře apod.), 1x výstup signalizace zavřených
dveří, napájení 12 / 24 V DC, odběr 12 V DC / 500 mA, povrchová montáž, interiérové použití, rozměry 253 x 25 x 48 mm, 3 ks instalační lišty součástí balení  3380,00 

ZAP PFM900-E Zapůjčení integrovaného testeru Dahua PFM900-E  780,00 

ZAP PFM906 Zapůjčení integrovaného testeru Dahua PFM906  1300,00 

ZAP SM50 Zapůjčení měřiče srozumitelnosti řeči STIPA Simple SM50.  1300,00 

TSS FTP
FTP úložný prostor s kapacitou 200 MB pro ukládání časosběrných snímků z kamer Dahua. Po uhrazení služby obdrží zákazník IP adresu a přihlašovací údaje k našemu FTP serveru, které

použije při nastavení kamery. Snímky se poté budou ukládat ve zvoleném intervalu jednou za 12 hodin v průběhu celého předplaceného období. Zákazník obdrží výsledné časosběrné video ve

formátu AVI. Uvedená cena je za jeden měsíc. Službu je nutné předplatit na rok dopředu.
 80,00 

Servis BRNO Servis - každá započatá servisní hodina v Brně, jednotná cena za 1 hod., Bez možnosti uplatnění dealerské slevy.  420,00 

Servis ČR Servis - každá započatá servisní hodina mimo místa našich poboček, jednotná cena za 1 hod., Bez možnosti uplatnění dealerské slevy  700,00 

LPR SETUP Oživení systému LPR na dálku nebo v místě instalace, cena nezahrnuje cestovní náklady , bez možnosti uplatnění dealerské slevy  4480,00 

Služba EDO Služba zařízení a inicializace docházky na dálku, zahrnuje instalaci serverové části a jednoho klienta, přidání terminálů do systému, vytvoření pracovních směn, uživatelů a skupin

uživatelů  4160,00 
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Technická podpora:     HOTLINE        +420 577 22 23 24

▪  DDZ, ACS, PER  |  Jakub Karlík, karlik@tssgroup.cz, mob.: +420 730 516 112, tel.: +420 514 514 253

▪  DDZ, ACS, PER  |  Radoslav Koyš, koys@tssgroup.cz, tel.: +420 514 514 718

 

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

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

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

TSS Group s.r.o.  
Vídeňská 204/125
619 00 Brno
tel.: +420 514 514 265
brno@tssgroup.cz

24h 17

SPOLEHNĚTE SE NA SILNÉHO PARTNERA

Centrála:

TSS Group s.r.o.

Pobočky:

TSS Group s.r.o. TSS Group s.r.o.

SPOLEHNĚTE SE NA SILNÉHO PARTNERA

TSS Group s.r.o.  
Daliborova 416/5
709 00 Ostrava 
tel.: +420 514 514 275
ostrava@tssgroup.cz




