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cena EU bez DPH 
v EUR

PERFECTA 16 SK

Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 16 vstupov, 4 výstupy na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, možnosť rozdelenia na 2 skupiny, 1
zbernica pre klávesnice PRF-LCD (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS a INT-RX-S (prijímač diaľkových ovládačov, od verzie firmvéru ústredne 1.02 a viac), zabudovaný 
GSM/GPRS komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerov, pamäť na 3584 udalostí, 15 užívateľských kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131,
rozmery 160 x 68 mm, max. prúdový odber ústredne 180 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie ústredne 18 V AC, 40 VA, odporúčaná skrinka
kovová OMI-2, OMI-3, plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P, skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA, bez GSM antény, odporúčaná anténa ANT-
GSM-I alebo ANT-OBU-Q

99,00

PERFECTA 16/A 
SET SK

Set ústredne PERFECTA 16, GSM antény ANT-GSM-I a plastovej skrinky OPU-4 P, skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA, Zabezpečovacia ústredňa 
- 8 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 16 vstupov, 4 výstupy na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, možnosť rozdelenia na 2 skupiny, 1 zbernica pre klávesnice PRF-
LCD (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS a INT-RX-S (prijímač diaľkových ovládačov, od verzie firmvéru ústredne 1.02 a viac), zabudovaný GSM/GPRS komunikátor, 2x slot na
SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerov, pamäť na 3584 udalostí, 15 užívateľských kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131, rozmery 160 x 68 mm, max. prúdový odber
ústredne 180 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie ústredne 18 V AC, 40 VA

128,50

PERFECTA 16-
WRL SK

Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 16 vstupov, 4 výstupy na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, zabudovaná bezdrôtová
nadstavba 433 MHz, možnosť rozdelenia na 2 skupiny, 1 zbernica pre klávesnice PRF-LCD alebo bezdrôtové klávesnice PRF-LCD-WRL (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS,
zabudovaný GSM/GPRS komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerov, pamäť na 3584 udalostí, 15 užívateľských kódov, 15 diaľkových ovládačov, stupeň
zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131, rozmery 160 x 110 mm, max. prúdový odber ústredne 240 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie
ústredne 18 V AC, 40 VA, odporúčaná skrinka plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA, bez GSM antény,
odporúčaná anténa ANT-GSM-I alebo ANT-OBU-Q

175,00

PERFECTA 16-
WRL/A SET SK

Set ústredne PERFECTA 16-WRL, GSM antény ANT-GSM-I a plastovej skrinky OPU-4 P, skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA, Zabezpečovacia 
ústredňa - 8 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 16 vstupov, 4 výstupy na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, zabudovaná bezdrôtová nadstavba 433 MHz, 
možnosť rozdelenia na 2 skupiny, 1 zbernica pre klávesnice PRF-LCD alebo bezdrôtové klávesnice PRF-LCD-WRL (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS, zabudovaný GSM/GPRS
komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerov, pamäť na 3584 udalostí, 15 užívateľských kódov, 15 diaľkových ovládačov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa
EN50131, rozmery 160 x 110 mm, max. prúdový odber ústredne 240 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie ústredne 18 V AC, 40 VA

204,00

PERFECTA 32 SK

Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 32 vstupov, 4 výstupy na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, možnosť rozdelenia na 2 skupiny, 1
zbernica pre klávesnice PRF-LCD (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS a INT-RX-S (prijímač diaľkových ovládačov, od verzie firmvéru ústredne 1.02 a viac), zabudovaný 
GSM/GPRS komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerov, pamäť na 3584 udalostí, 15 užívateľských kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131,
rozmery 160 x 68 mm, max. prúdový odber ústredne 180 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie ústredne 18 V AC, 40 VA, odporúčaná skrinka
kovová OMI-2, OMI-3, plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA, bez GSM antény, odporúčaná anténa ANT-
GSM-I alebo ANT-OBU-Q

114,00

PERFECTA 32/A 
SET SK

Set ústredne PERFECTA 32, GSM antény ANT-GSM-I a plastovej skrinky OPU-4 P, skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA, Zabezpečovacia ústredňa 
- 8 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 32 vstupov, 4 výstupy na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, možnosť rozdelenia na 2 skupiny, 1 zbernica pre klávesnice PRF-
LCD (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS a INT-RX-S (prijímač diaľkových ovládačov, od verzie firmvéru ústredne 1.02 a viac), zabudovaný GSM/GPRS komunikátor, 2x slot na
SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerov, pamäť na 3584 udalostí, 15 užívateľských kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131, rozmery 160 x 68 mm, max. prúdový odber
ústredne 180 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie ústredne 18 V AC, 40 VA

143,50

PERFECTA 32-
WRL SK

Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 32 vstupov, 4 výstupy na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, zabudovaná bezdrôtová
nadstavba 433 MHz, možnosť rozdelenia na 2 skupiny, 1 zbernica pre klávesnice PRF-LCD alebo bezdrôtové klávesnice PRF-LCD-WRL (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS,
zabudovaný GSM/GPRS komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerov, pamäť na 3584 udalostí, 15 užívateľských kódov, 15 diaľkových ovládačov, stupeň
zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131, rozmery 160 x 110 mm, max. prúdový odber ústredne 240 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie
ústredne 18 V AC, 40 VA, odporúčaná skrinka plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P, skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA, bez GSM antény,
odporúčaná anténa ANT-GSM-I alebo ANT-OBU-Q

189,00

PERFECTA 32-
WRL/A SET SK

Set ústredne PERFECTA 32-WRL, GSM antény ANT-GSM-I a plastovej skrinky OPU-4 P, skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA, Zabezpečovacia 
ústredňa - 8 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 32 vstupov, 4 výstupy na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, zabudovaná bezdrôtová nadstavba 433 MHz, 
možnosť rozdelenia na 2 skupiny, 1 zbernica pre klávesnice PRF-LCD alebo bezdrôtové klávesnice PRF-LCD-WRL (max. 4) a expandéry INT-E, INT-O, INT-ORS, zabudovaný GSM/GPRS
komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, 8 timerov, pamäť na 3584 udalostí, 15 užívateľských kódov, 15 diaľkových ovládačov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa
EN50131, rozmery 160 x 110 mm, max. prúdový odber ústredne 240 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie ústredne 18 V AC, 40 VA

218,50

INT-E Expandér vstupov pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 vstupov, 1 sabotážny vstup, možnosť pripojenia roletových a vibračných detektorov, možnosť
pripojenia zdroja APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. prúdový odber 80 mA, rozmery 80 x 57 mm 40,00

INT-O
Expandér výstupov pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 nízkoprúdových výstupov OC paralelne prepojených s relé, zaťažiteľnosť výstupov OC 50 mA,
zaťažiteľnosť relé 2 A / 24 V DC, 1 sabotážny vstup, možnosť pripojenia zdroja APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. odber prúdu 160 mA,
rozmery 140 x 68 mm

50,00

INT-ORS Expandér výstupov na DIN lištu pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 výstupov relé, zaťažiteľnosť relé 16 A / 230 V AC, možnosť pripojenia zdroja
APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. odber prúdu 310 mA, rozmery 122 x 93 x 58 mm 121,50

Perfecta

Ústredne Perfecta

Moduly a klávesnice

Platný od 5.3.2019

Zabezpečovacie systémy
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cena EU bez DPH 
v EUR

Platný od 5.3.2019

PRF-LCD LCD klávesnica pre systém PERFECTA, veľký, ľahko čitateľný LCD displej, biele podsvietenie, LED diódy indikujú stav skupiny a systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre
napadnutie-požiar-pomoc, max. odber prúdu 50 mA, rozmery 139 x 124 x 22 mm 68,00

PRF-LCD-WRL
Bezdrôtová LCD klávesnica pre systém PERFECTA WRL (433 MHz), obojsmerná šifrovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 433 MHz, dosah do 200 m na voľnom
priestranstve, veľký, ľahko čitateľný LCD displej, biele podsvietenie, LED diódy indikujú stav skupiny a systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, lítiové
batérie 2x CR123A 3 V, rozmery 139 x 124 x 22 mm

98,00

MPT-350 Diaľkový ovládač pre systém PERFECTA WRL (433 MHz), jednosmerná šifrovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 433 MHz, dosah do 400 m na voľnom priestranstve, 5
programovateľných tlačidiel, kontrola stavu batérie, ergonomický dizajn, batéria CR2032 3 V, rozmery 38 x 78 x 16 mm 17,00

MSP-300 R
Bezdrôtová vonkajšia siréna pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), obojsmerná šifrovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 433 MHz, dosah do 400 m na
voľnom priestranstve, piezoakustický menič 105 dB, LED signalizácia, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiovo-chróm-tionylóva batéria
ER34615 3,6 V / 13 Ah, životnosť cca 3 roky, rozmery 148 x 254 x 64 mm

94,30

MPD-300
Bezdrôtový PIR detektor pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém MICRA, VERSA-MCU,
MTX-300, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, autodiagnostika, možnosť zapnutia PET imunity do 15 kg, digitálna kompenzácia teploty, kontrola stavu batérie, dvojitá
sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 63 x 96 x 49 mm, držiak súčasťou balenia

27,40

MMD-300
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred
otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

22,90

MMD-300 BR
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnedý, dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana
pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

22,90

MMD-302
Bezdrôtový magnetický kontakt s roletovým vstupom pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m
pre systém MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, vstup na pripojenie drôtového detektora
rolety, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29
mm

27,80

MMD-302 BR
Bezdrôtový magnetický kontakt s roletovým vstupom pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnedý, dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA,
200 m pre systém MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, vstup na pripojenie drôtového
detektora rolety, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x
112 x 29 mm

27,80

MFD-300
Bezdrôtový záplavový detektor pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, externá sonda 3 m, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery
krytu 24 x 110 x 22 mm

32,80

MFD-300 BR
Bezdrôtový záplavový detektor pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnedý, dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, externá sonda 3 m, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky,
rozmery krytu 24 x 110 x 22 mm

32,80

MGD-300
Bezdrôtový detektor rozbitia skla pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, nastaviteľná citlivosť, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria
CR123A 3 V životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

32,80

MGD-300 BR
Bezdrôtový detektor rozbitia skla pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnedý, dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, nastaviteľná citlivosť, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová
batéria CR123A 3 V životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

32,80

MSD-300
Bezdrôtový opticko-teplotný požiarny detektor pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), režim hlásenia and/or, dosah do 200 m na voľnom priestranstve, detektor
viditeľného dymu zhodný s normou EN 54-7, teplotný detektor zhodný s normou EN 54-5 (prah 54–65 °C), LED signalizácia, piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu, funkcia
testovania, detekcia zašpinenia optickej komory, kontrola stavu batérie, sabotážna ochrana, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery ø 108 x 61 mm

36,70

USB-RS Programovací kábel s prevodníkom, RS-232 s konektorom PIN5 alebo RJ, RS-232 (TTL) s konektorom PIN3 alebo RJ, pre produkty Satel, súčasťou USB kábel typ B 1,8 m, rozmery 67 x
34 x 21 mm 27,80

IPX-SMA Redukcia kábla na pripojenie antény s konektorom SMA (ANT-OBU-Q, ANT-900/1800) na GSM/GPRS komunikačný modul s konektorom IPX, pre moduly GPRS-T1, GPRS-T2,
GPRS-T4, GPRS-T6, GSM LT-1, GSM LT-2, GSM-4, GSM-5, MICRA a ústredne INTEGRA 128-WRL, PERFECTA a VERSA Plus, dĺžka kábla 25 cm 12,90

Bezdrôtové moduly Perfecta

Bezdrôtové detektory

Príslušenstvo Perfecta
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cena EU bez DPH 
v EUR

Platný od 5.3.2019

ANT-GSM-I Dvojpásmová GSM anténa 900/1800 MHz pre ústredne PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus, INTEGRA 128-WRL a MICRA konektor typu
IPX, možnosť inštalácie do plastovej krabice OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P 6,70

ANT-GSM-E
Dvojpásmová GSM anténa 900/1800 MHz pre ústredne INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS moduly GSM-
X, GPRS-A, impedancia 50 Ohm, konektor typu SMA, možnosť inštalácie na plastovú skrinku OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P, pri použití v sete PERFECTA 16/A SET, PERFECTA 16-WRL/A SET,
PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET a GSM-X je potrebná redukcia IPX-SMA

8,60

MZ-2 L Pomocná svorkovnica, svorkovnica (18 svoriek), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 89 x 66 x 30 mm 7,20

MZ-3 CT Pomocná svorkovnica, typ krone (39 párov), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 132 x 89 x 30 mm 11,30

MZ-3 L Pomocná svorkovnica, svorkovnica (38 svoriek), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 132 x 89 x 30 mm 12,50

KAB-CP30-000 Kábel na pripojenie akumulátora do ústredne, dĺžka 30 cm, faston 6,3 mm 1,50

KAB-CP50-000 Kábel na pripojenie akumulátora do ústredne, dĺžka 50 cm, faston 6,3 mm 1,60

OPU-1 B Plastová skrinka so sabotážnou ochranou, pre moduly ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, MP-1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120,
ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI, rozmery 126 x 158 x 47 mm 9,60

OPU-2 B Plastová skrinka so sabotážnou ochranou, pre moduly GSM-X, GPRS-A, INT-GSM, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, držiak pre anténu ANT-GSM-I alebo iné antény s
SMA konektorom, napr. ANT-GSM-E, ANT-OBU-Q, ANT-900/1800, rozmery 126 x 158 x 46 mm 9,60

OPU-3 P

Plastová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora, miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo
zdroj APS-412, APS-612, miesto pre akumulátor 18 Ah, nezoslabuje rádiový signál, možnosť inštalácie antén do skrinky, pre moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32,
PERFECTA 32-WRL, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 64 Plus, INTEGRA 128, INTEGRA 128 Plus, INTEGRA 128-WRL,
INTEGRA 256 Plus, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP, ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM,
GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG, ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR,
ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, VIVER, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S,
ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT, rozmery 324 x 382 x 108 mm

34,80

OPU-4 P

Plastová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora, miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo
zdroj APS-412, miesto pre akumulátor 7 Ah, nezoslabuje rádiový signál, možnosť inštalácie antén do skrinky, pre moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, 
VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP,
ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG,
ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, VIVER, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-
4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT, rozmery 266 x 286 x 100 mm

20,50

OPU-4 PW

Plastová skrinka na zapustenú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora, miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo
zdroj APS-412, miesto pre akumulátor 7 Ah, nezoslabuje rádiový signál, možnosť inštalácie antén do skrinky,pre moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL,
VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP,
ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG,
ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, VIVER, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-
4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT, rozmery 322 x 342 x 100 mm, rozmery časti skrinky zapustenej v stene 266
x 286 x 65 mm

21,90

OMI-2
Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, stupeň zabezpečenia
Grade 3 podľa EN50131, pre moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA Plus, VERSA IP, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-
PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, CA-5, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2, MDM-56 BO, ACCO-KP,
ACCO-KP-PS, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozmery 325 x 310 x 110 mm

63,60

OMI-3
Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, miesto pre akumulátor 18
Ah, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, pre moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA Plus, VERSA IP,
PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-
6, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozmery 330 x 405 x 110 mm

79,40

OMI-5
Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora, miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo
zdroj APS-412, APS-612, miesto pre akumulátor 18 Ah, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, pre moduly 12x INT-E alebo 6x INT-O / INT-PP, viac modulov vo všeobecnej
príručke, rozmery 328 x 406 x 120 mm

60,70
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OMI-5 PI Set plastových montážnych dosiek a stĺpikov, uľahčujúci montáž ústrední, rozširujúcich a komunikačných modulov do kovových skriniek OMI-5 9,45

OMI-5 DIN DIN lišta pre montáž expandérov INT-ORS, INT-IORS alebo zdrojov APS-412, APS-612 do kovových skriniek OMI-5, dĺžka 280 mm 10,70

OBU-M-LCD Kovová skrinka na povrchovú montáž pre klávesnice CA-5 KLCD-L, CA-5 BLUE-L, CA-10 KLCD-L, CA-10 BLUE-L, INT-KLCDL, INT-KLCD, INT-KLCDR, uzamknutie na kľúč, sabotážna
ochrana pred otvorením, rozmery 215 x 150 x 45 mm 22,10

ZB-1 Modul ochrany akumulátora pred úplným vybitím, napätie odpojenia 10,5 V, dovolené zaťaženie 7 A, možnosť pripojenia na akékoľvek zariadenie bez takéhoto zabezpečenia (všetky
ústredne Satel majú takéto zabezpečenie) 12,00

ZB-2 Modul ochrany výstupov DC zdrojov pred preťažením, prúd odpojenia výstupu 1,7 A, výstup pre signalizáciu preťaženia, možnosť pripojenia na akékoľvek zariadenie bez prúdového
obmedzovača (všetky zariadeia Satel majú takéto zabezpečenie) 14,10

TR 40 VA Transformátor 40 VA / 16, 18 V AC, pre skrinky OPU-3 P a OPU-4 P 24,50

TR 60 VA Transformátor 60 VA / 18, 20 V AC, pre skrinky OPU-3 P a OPU-4 P 26,80

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

57,00

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

260,00

AWO205
Kovová skrinka na povrchovú montáž so sabotážnou ochranou pred otvorením, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, miesto pre akumulátor 7 Ah, pre moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-
1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozmery 320 x 305 x 90 mm

55,80

AWO256
Kovová skrinka na povrchovú montáž so sabotážnou ochranou pred otvorením, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, miesto pre akumulátor 18 Ah, pre moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-
ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1,
MST-1, rozmery 320 x 400 x 90 mm

67,80

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

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

VERSA 5 SK
Zabezpečovacia ústredňa - 5 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 30 vstupov, 4 výstupy na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, možnosť rozdelenia na 2 skupiny, 1
zbernica pre LCD, LED klávesnice a expandéry, zabudovaný telefónny komunikátor, 4 timery, pamäť na 2047 udalostí, 30 užívateľských kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131,
rozmery 120 x 68 mm, max. prúdový odber ústredne 90 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie ústredne 18 V AC, 40 VA, odporúčaná skrinka
kovová OMI-2, OMI-3, plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P, skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA

43,00

VERSA 10 SK
Zabezpečovacia ústredňa - 10 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 30 vstupov, 4 výstupy na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, možnosť rozdelenia na 2 skupiny,
1 zbernica pre LCD, LED klávesnice a expandéry, zabudovaný telefónny komunikátor, 4 timery, pamäť na 2047 udalostí, 30 užívateľských kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131,
rozmery 150 x 68 mm, max. prúdový odber ústredne 125 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie ústredne 18 V AC, 40 VA, odporúčaná skrinka
kovová OMI-2, OMI-3, plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P, skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA

52,00

Versa

Ústredne Versa
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VERSA 15 SK
Zabezpečovacia ústredňa - 15 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 30 vstupov, 4 výstupy na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, možnosť rozdelenia na 2 skupiny,
1 zbernica pre LCD, LED klávesnice a expandéry, zabudovaný telefónny komunikátor, 4 timery, pamäť na 2047 udalostí, 30 užívateľských kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131,
rozmery 180 x 68 mm, max. prúdový odber ústredne 160 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie ústredne 18 V AC, 40 VA, odporúčaná skrinka
kovová OMI-2, OMI-3, plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P, skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA

71,00

VERSA IP SK
Zabezpečovacia ústredňa - 4 vstupy na doske, rozšíriteľná na max. 30 vstupov, 5 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, možnosť rozdelenia na 2 skupiny, 1
zbernica pre LCD, LED klávesnice a expandéry, zabudovaný telefónny komunikátor, zabudovaný IP komunikátor ETHM, 4 timery, pamäť na 2047 udalostí, 30 užívateľských kódov, stupeň
zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131, rozmery 173 x 105 mm, max. prúdový odber ústredne 160 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie
ústredne 18 V AC, 40 VA, obsahuje plastovú skrinku OPU-4 P + internú sirénu, bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA, programovanie cez mini USB

259,40

VERSA PLUS SK

Zabezpečovacia ústredňa - 4 vstupy na doske, rozšíriteľná na max. 30 vstupov, 5 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 12 výstupov, možnosť rozdelenia na 2 skupiny, 1
zbernica pre LCD, LED klávesnice a expandéry, zabudovaný telefónny komunikátor, zabudovaný GSM/GPRS komunikátor, 2x slot na SIM, zabudovaný hlasový modul, zabudovaný
IP komunikátor ETHM, 4 timery, pamäť na 2047 udalostí, 30 užívateľských kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131, rozmery 173 x 105 mm, max. prúdový odber ústredne 200
mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie ústredne 18 V AC, 40 VA, obsahuje plastovú skrinku OPU-4 P + GSM anténu ANT-OBU-Q +
internú sirénu, bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA, programovanie cez mini USB

400,00

INT-CR RFID čítačka ovládania skupín, pre systémy INTEGRA a VERSA, pripojenie priamo na komunikačnú zbernicu, zapnutie/vypnutie stráženia skupiny, frekvencia čítačky 125 kHz, formát
kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, akustická a LED signalizácia, max. odber prúdu 75 mA, rozmery 127 x 35 x 21 mm 51,70

VERSA-LED-BL LED klávesnica pre systém VERSA, modré podsvietenie, LED diódy indikujú stav skupiny a systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, max. odber
prúdu 120 mA, rozmery 115 x 95 x 23 mm 22,20

VERSA-LCD-BL LCD klávesnica pre systém VERSA, ľahko čitateľný LCD displej, modré podsvietenie, LED diódy indikujú stav skupiny a systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-
požiar-pomoc, max. odber prúdu 130 mA, rozmery 115 x 95 x 23 mm 46,30

VERSA-LCDM-WH LCD klávesnica pre systém VERSA, veľký, ľahko čitateľný LCD displej, biele podsvietenie, LED diódy indikujú stav skupiny a systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre
napadnutie-požiar-pomoc, max. odber prúdu 60 mA, rozmery 139 x 124 x 22 mm 59,30

VERSA-LCDR-WH LCD klávesnica s RFID čítačkou pre systém VERSA, veľký, ľahko čitateľný LCD displej, biele podsvietenie, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003,
EM4102, LED diódy indikujú stav skupiny a systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, max. odber prúdu 60 mA, rozmery 139 x 124 x 22 mm 81,50

VERSA-LCDM-
WRL

Bezdrôtová LCD klávesnica s RFID čítačkou pre systém VERSA (ABAX 868 MHz), obojsmerná šifrovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 500 m na
voľnom priestranstve (s ACU-120 / ACU-270), veľký, ľahko čitateľný LCD displej, biele podsvietenie, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102,
LED diódy indikujú stav skupiny a systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, lítiové batérie 2x CR123A 3V, rozmery 139 x 124 x 22 mm

94,30

INT-TSG-BSB
4,3" dotyková klávesnica (čierna-strieborná-čierna) pre systémy INTEGRA a VERSA, kapacitný dotykový displej 4,3", intuitívne menu s ikonami, podpora makropríkazov, možnosť
prispôsobenia obrazovky, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, ikony pre napadnutie-požiar-pomoc, fotorámik, 2 vstupy iba pre ústredne INTEGRA, max. odber
prúdu 265 mA, rozmery 120 x 92 x 14 mm

263,00

INT-TSG-SSW
4,3" dotyková klávesnica (strieborná-strieborná-biela) pre systémy INTEGRA a VERSA, kapacitný dotykový displej 4,3", intuitívne menu s ikonami, podpora makropríkazov,
možnosť prispôsobenia obrazovky, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, ikony pre napadnutie-požiar-pomoc, fotorámik, 2 vstupy iba pre ústredne INTEGRA,
max. odber prúdu 265 mA, rozmery 120 x 92 x 14 mm

263,00

INT-TSG-WSW
4,3" dotyková klávesnica (biela-strieborná-biela) pre systémy INTEGRA a VERSA, kapacitný dotykový displej 4,3", intuitívne menu s ikonami, podpora makropríkazov, možnosť
prispôsobenia obrazovky, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, ikony pre napadnutie-požiar-pomoc, fotorámik, 2 vstupy iba pre ústredne INTEGRA, max. odber
prúdu 265 mA, rozmery 120 x 92 x 14 mm

263,00

INT-TSH-SSW
7" dotyková klávesnica (strieborná-strieborná-biela) pre systémy INTEGRA a VERSA, kapacitný dotykový displej 7", intuitívne menu s ikonami, podpora makropríkazov, možnosť
prispôsobenia obrazovky, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, ikony pre napadnutie-požiar-pomoc, fotorámik, 2 vstupy iba pre ústredne INTEGRA, max. odber
prúdu 550 mA, rozmery 196 x 129 x 22 mm

335,00

INT-TSH-BSB
7" dotyková klávesnica (čierna-strieborná-čierna) pre systémy INTEGRA a VERSA, kapacitný dotykový displej 7", intuitívne menu s ikonami, podpora makropríkazov, možnosť
prispôsobenia obrazovky, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, ikony pre napadnutie-požiar-pomoc, fotorámik, 2 vstupy iba pre ústredne INTEGRA, max. odber
prúdu 550 mA, rozmery 196 x 129 x 22 mm

335,00

INT-TSH-WSW
7" dotyková klávesnica (biela-strieborná-biela) pre systémy INTEGRA a VERSA, kapacitný dotykový displej 7", intuitívne menu s ikonami, podpora makropríkazov, možnosť
prispôsobenia obrazovky, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, ikony pre napadnutie-požiar-pomoc, fotorámik, 2 vstupy iba pre ústredne INTEGRA, max. odber
prúdu 550 mA, rozmery 196 x 129 x 22 mm

335,00

Moduly a klávesnice
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INT-E Expandér vstupov pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 vstupov, 1 sabotážny vstup, možnosť pripojenia roletových a vibračných detektorov, možnosť
pripojenia zdroja APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. prúdový odber 80 mA, rozmery 80 x 57 mm 40,00

INT-O
Expandér výstupov pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 nízkoprúdových výstupov OC paralelne prepojených s relé, zaťažiteľnosť výstupov OC 50 mA,
zaťažiteľnosť relé 2 A / 24 V DC, 1 sabotážny vstup, možnosť pripojenia zdroja APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. odber prúdu 160 mA,
rozmery 140 x 68 mm

50,00

INT-ORS Expandér výstupov na DIN lištu pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 výstupov relé, zaťažiteľnosť relé 16 A / 230 V AC, možnosť pripojenia zdroja
APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. odber prúdu 310 mA, rozmery 122 x 93 x 58 mm 121,50

ETHM-1 PLUS
TCP/IP komunikačný modul pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, monitoring TCP/IP alebo UDP, programovanie cez DLOADX, správa systému INTEGRA cez GUARDX, obsluha
systému INTEGRA cez web prehliadač, obsluha systému cez mobilnú aplikáciu, e-mail oznamovanie (len INTEGRA Plus), max. odber prúdu 80 mA, rozmery 68 x 140 mm, pre pripojenie k
ústredni INTEGRA je potrebný kábel RJ/PIN5, alebo PIN5/RJ-TTL pre ústedne VERSA

115,90

GSM LT-1 SK
GSM/GPRS/SMS komunikátor, simulácia telefónnej linky pomocou GSM, zasielanie údajov na PCO (SMS/GPRS/CSD) prostredníctvom RS-232 portu (je potrebný kábel RJ/PIN5),
konvertovanie správ typu PAGER (DTMF) na SMS, programovanie cez DLOAD10, vzdialené programovanie ústrední INTEGRA cez GPRS, pre vzdialené programovanie ústrední cez GPRS
je potrebný kábel RJ/PIN5, sabotážna ochrana pred otvorením, max. prúdový odber 350 mA, rozmery krytu 126 x 158 x 47 mm, bez GSM antény, odporúčaná anténa ANT-GSM-I
alebo ANT-OBU-Q

67,50

GSM LT-2 SK
GSM/GPRS/SMS komunikátor, simulácia telefónnej linky pomocou GSM, konvertovanie telefónneho monitoringu na SMS/GPRS/CSD alebo zasielanie údajov na PCO (SMS/GPRS/CSD)
prostredníctvom RS-232 portu (je potrebný kábel RJ/PIN5), 4 programovateľné vstupy, konvertovanie správ typu PAGER (DTMF) na SMS, programovanie cez DLOAD10, vzdialené
programovanie ústrední INTEGRA cez GPRS, pre vzdialené programovanie ústrední cez GPRS je potrebný kábel RJ/PIN5, sabotážna ochrana pred otvorením, max. prúdový odber
250 mA, rozmery krytu 126 x 158 x 47 mm, bez GSM antény, odporúčaná anténa ANT-GSM-I alebo ANT-OBU-Q

68,00

GSM-X

GSM/GPRS/SMS/Ethernet* komunikátor, obsluha Dual Path Reporting zhodne s DP4 podľa EN 50136*, konvertovanie telefónneho monitoringu na formáty audio / SMS / Ethernet* /
GPRS, zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel, oznamovanie: audio / SMS / PUSH / CLIP, konvertovanie správ PAGER na SMS, simulácia telefónnej linky pomocou telefónu GSM - brána
GSM, prepínanie na GSM pri poruche telefónnej linky, kompatibilita s ústredňami INTEGRA a INTEGRA Plus: rýchly prenos dát cez RS-232 (je potrebný kábel RJ/PIN5), konvertovanie
monitoringu RS-232 / TCP/IP, automatické zostavovanie obsahu oznamovania (INTEGRA Plus), možnosť diaľkového spojenia s programami DLOADX a GUARDX ; prijímač SMS a CLIP pre PCO
STAM-2, 4 programovateľné vstupy (NO, NC), 4 výstupy (OC) ovládané pomocou SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft, 2x slot na SIM (nano), možnosť overenia stavu konta karty
typu pre-paid a oznamovanie o prekročení limitu prostriedkov, konfigurácia nastavení modulu: lokálne - počítač s programom GX Soft pripojený na port USB modulu, diaľkovo - počítač s
programom GX Soft spájajúci sa s modulom cez Ethernet* alebo GPRS; spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL, možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru, možnosť pripojenia
zdroja APS-612, možnosť rozšírenia o ethernetový modul GSM-X-ETH, *pri spolupráci s GSM-X-ETH, zaťažiteľnost výstupov 50 mA, max. prúdový odber 275 mA, rozmery krytu 126 x 158 x 45
mm, anténa ANT-GSM-I súčasťou balenia

104,00

GSM-X-ETH Ethernetový modul pre GSM-X komunikátor, určený na rozšírenie komunikačných možností modulu GSM-X o ethernetový kanál, možnosť konfigurácie priority (GPRS/Ethernet), max.
odber prúdu 25 mA, rozmery 61 x 51 mm 83,00

GPRS-A
GPRS univerzálny komunikačný modul určený na realizáciu GPRS monitoringu PCO a SMS oznamovanie z ústredne ľubovoľného výrobcu pomocou telefónneho dialéra
alebo pomocou vstupov, 8 vstupov na oznamovanie udalostí, možnosť pripojiť 8 digitálnych detektorov teploty DS-T1, 4 výstupy (2x relé, 2x OC) ovládaných diaľkovo (SMS/CLIP/PUSH),
IoT (MQTT, JSON, MODBUS RTU cez GPRS), automatické prepínanie na SMS pri vypadku GPRS, signalizácia poruchy spojenia, možnosť overenia stavu kreditu na SIM, možnosť ovládať cez
mobilnú aplikáciu GX CONTROL, max. odber prúdu 220 mA, rozmery 83 x 65 x 23 mm, anténa ANT-OBU-Q súčasťou

90,00

DS-T1 Digitálny detektor teploty pre komunikátor GPRS-A, určený k meraniu teploty v rozsahu od -35 °C do +60 °C, zbernica 1-Wire, dĺžka kábla 3 m 16,60

APT-100 Obojsmerný diaľkový ovládač pre systém ABAX (868 MHz), obojsmerná šifrovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 150 m na voľnom priestranstve, 5
programovateľných tlačidiel, 3 LED na info o stave systému, bzučiak, podsvietenie tlačidiel, kontrola stavu batérie, ergonomický dizajn, batéria CR2032 3 V, rozmery 38 x 78 x 16 mm 48,80

ARF-100 Tester úrovne rádiového signálu systému ABAX (868 MHz), simulácia rádiovej komunikácie zariadení, overenie úrovne rádiového signálu prijímaného kontrolérom z testera a testerom
z kontroléra, LED indikácia, alkalická batéria 9 V 6LR61, rozmery 70 x 196 x 32 mm 56,30

ASP-205 R
Bezdrôtová vnútorná siréna pre systém ABAX (868 MHz), obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 500 m na voľnom priestranstve,
piezoakustický menič 120 dB, LED signalizácia, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V - životnosť cca 2 roky,
rozmery 87 x 133 x 37 mm

67,30

ASP-105 R
Bezdrôtová vonkajšia zálohovaná siréna pre systém ABAX (868 MHz), obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 500 m na voľnom priestranstve,
piezoakustický menič 120 dB, LED signalizácia, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, napájanie sirény 12 V DC, max. prúdový odber 265
mA, záloha napájania - olovený akumulátor 6 V / 1,2 Ah, rozmery 148 x 254 x 64 mm

91,90

Komunikačné moduly

Bezdrôtové moduly Versa - ABAX

Expandéry vstupy a výstupy
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ASP-100 R
Bezdrôtová vonkajšia siréna pre systém ABAX (868 MHz), obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 500 m na voľnom priestranstve,
piezoakustický menič 105 dB, LED signalizácia, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, napájanie sirény - výkonná batéria (Lítium-
thionyl-chloridová) BAT-ER-3,6 V / 13 Ah, rozmery 148 x 254 x 64 mm

106,00

ACU-270
Bezdrôtová nadstavba ABAX (868 MHz) pre systémy INTEGRA a VERSA, obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 500 m na voľnom
priestranstve, obsluha do 48 bezdrôtových zariadení (detektory AFD-100, AGD-100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, ARD-100, ASD-110, ATD-100, AVD-100;
sirény ASP-100 R, ASP-105 R, ASP-205 R; iné ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E / ASW-100 F), 8 bezdrôtových klávesníc, 248 diaľkových ovládačov APT-100 (v závislosti od
ústredne), dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, max. prúdový odber 75 mA, malé rozmery 26 x 112 x 29 mm

81,50

ACU-120
Bezdrôtová nadstavba ABAX (868 MHz) pre systémy INTEGRA a VERSA s diverzifikáciou antén, obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do
500 m na voľnom priestranstve, obsluha do 48 bezdrôtových zariadení (detektory AFD-100, AGD-100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, ARD-100, ASD-110, ATD-
100, AVD-100; sirény ASP-100 R, ASP-105 R, ASP-205 R; iné ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E / ASW-100 F), 8 bezdrôtových klávesníc, 248 diaľkových ovládačov APT-100
(v závislosti od ústredne), sabotážna ochrana pred otvorením, sabotážny vstup, max. prúdový odber 75 mA, rozmery 126 x 158 x 32 mm

110,40

ARU-100
Opakovač rádiového signálu pre systém ABAX (868 MHz), obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, zvýšenie
dosahu bezdrôtových zariadení, opakovanie signálu max. 46 bezdrôtových zariadení okrem klávesníc, sabotážna ochrana pred otvorením, napájanie 230 V AC, max. prúdový odber 55 mA,
záloha napájania lítium-iontový akumulátor 3,7 V / 1,8 Ah, rozmery 126 x 158 x 32 mm

119,30

ACX-201
Bezdrôtový expandér drôtových vstupov a výstupov so zdrojom pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, 4 vstupy, 4 výstupy relé, zaťažiteľnosť
relé 1 A / 24 V DC, spolupráca s ústredňou INTEGRA 128-WRL, kontrolérmi ACU-120, ACU-270, opakovačom ARU-100, sabotážna ochrana pred otvorením, zabudovaný zdroj 1,2
A s funkciou testu akumulátora a zabezpečením pred preťažením, napájanie modulu 18 V AC, max. prúdový odber 250 mA, rozmery 147 x 70 mm, odporúčaný transformátor TR 40 VA

67,50

MPT-300 Diaľkový ovládač pre systém MICRA (433 MHz), batéria CR2016, 5 tlačidiel na ovládanie až 6 funkcií, signalizácia slabej batérie 15,60

INT-RX-S Prijímač diaľkových ovládačov MICRA (433 MHz) pre systémy INTEGRA, VERSA a PERFECTA (od verzie firmvéru ústredne 1.02 a viac), obsluha do 248 diaľkových ovládačov MPT-
300, MPT-350, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 (v závislosti od ústredne), sabotážna ochrana pred otvorením, max. prúdový odber 29 mA, rozmery 24 x 110 x 27 mm 79,80

VERSA-MCU Bezdrôtová nadstavba MICRA (433 MHz) pre systém VERSA, obsluha do 30 bezdrôtových detektorov MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300, 30 diaľkových ovládačov MPT-300, P-2,
P-4, T-1, T-2, T-4, sabotážna ochrana pred otvorením, max. prúdový odber 29 mA, rozmery 24 x 110 x 27 mm 43,00

MTX-300 Bezdrôtový kontrolér 433 MHz, spolupracuje s ústredňami Integra, Integra Plus,Versa, Versa Plus alebo pracuje autonómne, pripojenie 32 diaľkových ovládačov, pripojenie 16 detektorov,
pripojenie 4 sirén, 8 relé výstupov, 2 vstupy pre kontrolu sirén, dodáva sa vrátane inštalačnej krabice 70,00

MSP-300 R
Bezdrôtová vonkajšia siréna pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), obojsmerná šifrovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 433 MHz, dosah do 400 m na
voľnom priestranstve, piezoakustický menič 105 dB, LED signalizácia, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiovo-chróm-tionylóva batéria
ER34615 3,6 V / 13 Ah, životnosť cca 3 roky, rozmery 148 x 254 x 64 mm

94,30

AMD-101
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie
externeho drôtového detektora NC, dodatočný nezávislý kanál na obsluhu externého detektora, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová
batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 26 x 112 x 29 mm

56,30

AMD-101 BR
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie
externeho drôtového detektora NC, dodatočný nezávislý kanál na obsluhu externého detektora, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová
batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 26 x 112 x 29 mm

56,30

AMD-102
Bezdrôtový magnetický kontakt s roletovým vstupom pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže,
vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, vstup na pripojenie drôtového detektora rolety, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a
odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

56,30

AMD-102 BR
Bezdrôtový magnetický kontakt s roletovým vstupom pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu
montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, vstup na pripojenie drôtového detektora rolety, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a
odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

56,30

AMD-103 Miniatúrny bezdrôtový magnetický kontakt pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 350 m na voľnom priestranstve, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením
a odtrhnutím od steny, batéria CR2477N 3 V, životnosť cca 2 roky, rozmery krytu 32 x 45 x 20 mm 44,00

AMD-103 BR Miniatúrny bezdrôtový magnetický kontakt pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 350 m na voľnom priestranstve, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred
otvorením a odtrhnutím od steny, batéria CR2477N 3 V, životnosť cca 2 roky, rozmery krytu 32 x 45 x 20 mm 44,00

Bezdrôtové moduly Versa - MICRA

Bezdrôtové detektory - ABAX
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APD-100
Bezdrôtový PIR detektor pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové diaľkové
nastavenie citlivosti PIR detektora, autodiagnostika, PET imunita do 15 kg, digitálna kompenzácia teploty, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od
steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 63 x 96 x 49 mm, držiak súčasťou balenia

61,80

APMD-150
Bezdrôtový duálny PIR + MW detektor pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, diaľková
konfigurácia citlivosti, digitálna kompenzácia teploty, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky,
rozmery 62 x 136 x 49 mm, dosah detekcie 16 x 14 m 90°, držiak súčasťou balenia

82,60

AOD-200

Bezdrôtový vonkajší duálny PIR + MW detektor pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu,
diaľková konfigurácia citlivosti, detektor súmraku, PET imunita do 20 kg, digitálna kompenzácia teploty, kontrola stavu batérie, trojfarebná signalizačná LED, dvojitá sabotážna ochrana
pred otvorením a odtrhnutím od steny, kontrola priestoru pod detektorom, odolnosť na falošné poplachy spúšťané pohybujúcimi sa objektmi, ktoré ale nemenia svoje
umiestnenie (napr. konáre stromov), IP 54, pracovná teplota od -35 °C do +55 °C, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 2 roky, rozmery 65 x 138 x 58 mm, dosah detekcie 15 x
12 m 100°

88,30

ATD-100
Bezdrôtový detektor teploty pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, zobrazenie teploty okolia na klávesniciach INT-KSG, INT-TSG, INT-TSH, INT-TSI,
hlásenie dvoch teplotných prahov (min, max) na spúšťanie funkcií domácej automatizácie, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová
batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 24 x 110 x 27 mm

48,80

ATD-100 BR
Bezdrôtový detektor teploty pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, zobrazenie teploty okolia na klávesniciach INT-KSG, INT-TSG, INT-TSH,
INT-TSI, hlásenie dvoch teplotných prahov (min, max) na spúšťanie funkcií domácej automatizácie, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny,
lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 24 x 110 x 27 mm

48,80

AGD-100 Bezdrôtový detektor rozbitia skla pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, nastaviteľná citlivosť, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, kontrola stavu
batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 2 roky, rozmery 26 x 112 x 29 mm 67,60

AGD-100 BR Bezdrôtový detektor rozbitia skla pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, nastaviteľná citlivosť, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, kontrola
stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 2 roky, rozmery 26 x 112 x 29 mm 67,60

ASD-110
Bezdrôtový opticko-teplotný požiarny detektor pre systém ABAX (868 MHz), režim hlásenia and/or, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, detektor viditeľného dymu zhodný s
normou EN 54-7, teplotný detektor zhodný s normou EN 54-5 (prah 54–65 °C), LED signalizácia, piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu, funkcia testovania, detekcia zašpinenia
optickej komory, kontrola stavu batérie, sabotážna ochrana, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery ø 108 x 61 mm

63,80

ASD-150
Bezdrôtový optický požiarny detektor pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, detektor viditeľného dymu zhodný s normou EN 14604, LED
signalizácia, piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu, funkcia testovania, kontrola stavu batérie, sabotážna ochrana, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 2 roky, rozmery ø 108 x
54 mm

63,80

AOCD-250
Bezdrôtový vonkajší záclonový detektor pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, PIR + MW detektor, digitálny algoritmus detekcie pohybu,
diaľková konfigurácia citlivosti, digitálna kompenzácia teploty, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, IP 54, pracovná teplota od -40 °C do
+50 °C, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 44 x 105 x 40 mm, dosah detekcie 14 m, rohový držiak súčasťou balenia

86,00

AFD-100 Bezdrôtový záplavový detektor pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, externá sonda 3 m, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred
otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 26 x 112 x 29 mm 54,50

AFD-100 BR Bezdrôtový záplavový detektor pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, externá sonda 3 m, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana
pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 26 x 112 x 29 mm 54,50

ARD-100 Bezdrôtový detektor premiestnenia predmetov pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, akcelerometer na zisťovanie polohy, diaľková konfigurácia,
kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 24 x 110 x 27 mm 54,50

AVD-100 Bezdrôtový vibračný detektor s magnetickým kontaktom pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, piezoelektrický senzor, dva kontakty umožnujúce
výber spôsobu montáže magnetu, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm 67,30

AVD-100 BR
Bezdrôtový vibračný detektor s magnetickým kontaktom pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, piezoelektrický senzor, dva kontakty
umožnujúce výber spôsobu montáže magnetu, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29
mm

67,30

AMD-100
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie
externeho drôtového detektora NC, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26
x 112 x 29 mm

48,80

AMD-100 BR
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie
externeho drôtového detektora NC, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26
x 112 x 29 mm

48,80
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MPD-300
Bezdrôtový PIR detektor pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém MICRA, VERSA-MCU,
MTX-300, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, autodiagnostika, možnosť zapnutia PET imunity do 15 kg, digitálna kompenzácia teploty, kontrola stavu batérie, dvojitá
sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 63 x 96 x 49 mm, držiak súčasťou balenia

27,40

MMD-300
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred
otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

22,90

MMD-300 BR
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnedý, dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana
pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

22,90

MMD-302
Bezdrôtový magnetický kontakt s roletovým vstupom pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m
pre systém MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, vstup na pripojenie drôtového detektora
rolety, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29
mm

27,80

MMD-302 BR
Bezdrôtový magnetický kontakt s roletovým vstupom pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnedý, dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA,
200 m pre systém MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, vstup na pripojenie drôtového
detektora rolety, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x
112 x 29 mm

27,80

MFD-300
Bezdrôtový záplavový detektor pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, externá sonda 3 m, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery
krytu 24 x 110 x 22 mm

32,80

MFD-300 BR
Bezdrôtový záplavový detektor pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnedý, dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, externá sonda 3 m, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky,
rozmery krytu 24 x 110 x 22 mm

32,80

MGD-300
Bezdrôtový detektor rozbitia skla pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, nastaviteľná citlivosť, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria
CR123A 3 V životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

32,80

MGD-300 BR
Bezdrôtový detektor rozbitia skla pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnedý, dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, nastaviteľná citlivosť, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová
batéria CR123A 3 V životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

32,80

MSD-300
Bezdrôtový opticko-teplotný požiarny detektor pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), režim hlásenia and/or, dosah do 200 m na voľnom priestranstve, detektor
viditeľného dymu zhodný s normou EN 54-7, teplotný detektor zhodný s normou EN 54-5 (prah 54–65 °C), LED signalizácia, piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu, funkcia
testovania, detekcia zašpinenia optickej komory, kontrola stavu batérie, sabotážna ochrana, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery ø 108 x 61 mm

36,70

PIN5/RJ-TTL Kábel na prepojenie modulu ETHM-1 Plus (konektor PIN5) s ústredňou VERSA (konektor RS-232 TTL), prepojenie portov je potrebné pri programovaní cez DLOADX a ETHERNET 15,30

USB-RS Programovací kábel s prevodníkom, RS-232 s konektorom PIN5 alebo RJ, RS-232 (TTL) s konektorom PIN3 alebo RJ, pre produkty Satel, súčasťou USB kábel typ B 1,8 m, rozmery 67 x
34 x 21 mm 27,80

IPX-SMA Redukcia kábla na pripojenie antény s konektorom SMA (ANT-OBU-Q, ANT-900/1800) na GSM/GPRS komunikačný modul s konektorom IPX, pre moduly GPRS-T1, GPRS-T2,
GPRS-T4, GPRS-T6, GSM LT-1, GSM LT-2, GSM-4, GSM-5, MICRA a ústredne INTEGRA 128-WRL, PERFECTA a VERSA Plus, dĺžka kábla 25 cm 12,90

ANT-OBU-Q
Štvorpásmová GSM anténa 850/900/1800/1900 MHz pre ústredne INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS
moduly GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, impedancia 50 Ohm, konektor typu SMA, možnosť inštalácie do plastovej krabice OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P,
pri použití v sete PERFECTA 16/A SET, PERFECTA 16-WRL/A SET, PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET je potrebná redukcia IPX-SMA

6,50

ANT-GSM-I Dvojpásmová GSM anténa 900/1800 MHz pre ústredne PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus, INTEGRA 128-WRL a MICRA konektor typu
IPX, možnosť inštalácie do plastovej krabice OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P 6,70

ANT-900/1800
Dvojpásmová GSM anténa 900/1800 MHz pre ústredne INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS moduly GSM-
4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, impedancia 50 Ohm, konektor typu SMA, dĺžka kábla 2,5 m, magnetická základňa, pri použití v sete PERFECTA 16/A SET,
PERFECTA 16-WRL/A SET, PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET je potrená redukcia IPX-SMA

14,60

Bezdrôtové detektory - MICRA

Príslušenstvo Versa
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ANT-868 Anténa pre bezdrôtové moduly ABAX (868 MHz), impedancia 50 Ohm, SMA konektor, rozmery ø 10 x 130 mm 6,90

ANT-GSM-E
Dvojpásmová GSM anténa 900/1800 MHz pre ústredne INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS moduly GSM-
X, GPRS-A, impedancia 50 Ohm, konektor typu SMA, možnosť inštalácie na plastovú skrinku OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P, pri použití v sete PERFECTA 16/A SET, PERFECTA 16-WRL/A SET,
PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET a GSM-X je potrebná redukcia IPX-SMA

8,60

MZ-2 L Pomocná svorkovnica, svorkovnica (18 svoriek), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 89 x 66 x 30 mm 7,20

MZ-3 CT Pomocná svorkovnica, typ krone (39 párov), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 132 x 89 x 30 mm 11,30

MZ-3 L Pomocná svorkovnica, svorkovnica (38 svoriek), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 132 x 89 x 30 mm 12,50

KAB-CP30-000 Kábel na pripojenie akumulátora do ústredne, dĺžka 30 cm, faston 6,3 mm 1,50

KAB-CP50-000 Kábel na pripojenie akumulátora do ústredne, dĺžka 50 cm, faston 6,3 mm 1,60

OPU-1 B Plastová skrinka so sabotážnou ochranou, pre moduly ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, MP-1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120,
ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI, rozmery 126 x 158 x 47 mm 9,60

OPU-2 B Plastová skrinka so sabotážnou ochranou, pre moduly GSM-X, GPRS-A, INT-GSM, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, držiak pre anténu ANT-GSM-I alebo iné antény s
SMA konektorom, napr. ANT-GSM-E, ANT-OBU-Q, ANT-900/1800, rozmery 126 x 158 x 46 mm 9,60

OPU-3 P

Plastová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora, miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo
zdroj APS-412, APS-612, miesto pre akumulátor 18 Ah, nezoslabuje rádiový signál, možnosť inštalácie antén do skrinky, pre moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32,
PERFECTA 32-WRL, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 64 Plus, INTEGRA 128, INTEGRA 128 Plus, INTEGRA 128-WRL,
INTEGRA 256 Plus, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP, ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM,
GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG, ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR,
ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, VIVER, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S,
ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT, rozmery 324 x 382 x 108 mm

34,80

OPU-4 P

Plastová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora, miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo
zdroj APS-412, miesto pre akumulátor 7 Ah, nezoslabuje rádiový signál, možnosť inštalácie antén do skrinky, pre moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, 
VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP,
ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG,
ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, VIVER, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-
4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT, rozmery 266 x 286 x 100 mm

20,50

OPU-4 PW

Plastová skrinka na zapustenú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora, miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo
zdroj APS-412, miesto pre akumulátor 7 Ah, nezoslabuje rádiový signál, možnosť inštalácie antén do skrinky,pre moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL,
VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP,
ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG,
ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, VIVER, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-
4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT, rozmery 322 x 342 x 100 mm, rozmery časti skrinky zapustenej v stene 266
x 286 x 65 mm

21,90

OMI-2
Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, stupeň zabezpečenia
Grade 3 podľa EN50131, pre moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA Plus, VERSA IP, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-
PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, CA-5, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2, MDM-56 BO, ACCO-KP,
ACCO-KP-PS, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozmery 325 x 310 x 110 mm

63,60

OMI-3
Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, miesto pre akumulátor 18
Ah, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, pre moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA Plus, VERSA IP,
PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-
6, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozmery 330 x 405 x 110 mm

79,40

OMI-4
Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, transformátor 75 VA / 20 V AC, miesto pre akumulátor 18 Ah,
stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, pre moduly INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-
RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1 rozmery 330 x 405 x 110 mm

88,80
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OMI-5
Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora, miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo
zdroj APS-412, APS-612, miesto pre akumulátor 18 Ah, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, pre moduly 12x INT-E alebo 6x INT-O / INT-PP, viac modulov vo všeobecnej
príručke, rozmery 328 x 406 x 120 mm

60,70

OMI-5 PI Set plastových montážnych dosiek a stĺpikov, uľahčujúci montáž ústrední, rozširujúcich a komunikačných modulov do kovových skriniek OMI-5 9,45

OMI-5 DIN DIN lišta pre montáž expandérov INT-ORS, INT-IORS alebo zdrojov APS-412, APS-612 do kovových skriniek OMI-5, dĺžka 280 mm 10,70

OBU-M-LCD Kovová skrinka na povrchovú montáž pre klávesnice CA-5 KLCD-L, CA-5 BLUE-L, CA-10 KLCD-L, CA-10 BLUE-L, INT-KLCDL, INT-KLCD, INT-KLCDR, uzamknutie na kľúč, sabotážna
ochrana pred otvorením, rozmery 215 x 150 x 45 mm 22,10

MP-1 Modul relé, pre ovládanie elektrických zariadení s vysokým odberom prúdu, napájaných AC alebo DC napätím, 4 výstupy relé, zaťažiteľnosť relé R1 a R2 4 A / 48 V AC / DC, R3 a R4 8 A /
400 V AC, 250 V DC, ovládacie napätie 12 V DC, rozmery 140 x 68 mm 26,90

ZB-1 Modul ochrany akumulátora pred úplným vybitím, napätie odpojenia 10,5 V, dovolené zaťaženie 7 A, možnosť pripojenia na akékoľvek zariadenie bez takéhoto zabezpečenia (všetky
ústredne Satel majú takéto zabezpečenie) 12,00

ZB-2 Modul ochrany výstupov DC zdrojov pred preťažením, prúd odpojenia výstupu 1,7 A, výstup pre signalizáciu preťaženia, možnosť pripojenia na akékoľvek zariadenie bez prúdového
obmedzovača (všetky zariadeia Satel majú takéto zabezpečenie) 14,10

TR 40 VA Transformátor 40 VA / 16, 18 V AC, pre skrinky OPU-3 P a OPU-4 P 24,50

TR 60 VA Transformátor 60 VA / 18, 20 V AC, pre skrinky OPU-3 P a OPU-4 P 26,80

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

57,00

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

260,00

AWO205
Kovová skrinka na povrchovú montáž so sabotážnou ochranou pred otvorením, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, miesto pre akumulátor 7 Ah, pre moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-
1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozmery 320 x 305 x 90 mm

55,80

AWO256
Kovová skrinka na povrchovú montáž so sabotážnou ochranou pred otvorením, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, miesto pre akumulátor 18 Ah, pre moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-
ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1,
MST-1, rozmery 320 x 400 x 90 mm

67,80

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

AWO403 Veľký univerzálny plechový box pre batérie 1x 65 Ah, 1x 44 Ah, 2x 28 Ah, 4x 17 Ah, 4x 7 Ah, dvierka s nasúvacími pántami, povrchová montáž, zemniace svorky s kabelážou podľa
normy, dvierka možno zaskrutkovať , TAMPER, rozmery 390 x 200 x 183 mm 39,00
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INTEGRA 32 SK

Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 32 vstupov, 8 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 32 výstupov, možnosť rozdelenia na 16 skupín
a 4 objekty, 1 zbernica pre max. 4 LCD klávesnice, 1 zbernica pre max. 32 expandérov, zabudovaný telefónny komunikátor, 28 timerov, funkcia kontroly vstupu a domácej automatizácie,
pamäť na 439 udalostí, 64 + 4 užívateľských a admin kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131, rozmery 173 x 106 mm, max. prúdový odber ústredne 234 mA, zaťažiteľnosť
výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu +EX 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie ústredne 18 V AC, 40 VA, odporúčaná skrinka kovová OMI-2, OMI-3, plastová OPU-4 P,
OPU-4 PW, OPU-3 P, skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA

105,00

INTEGRA 64 SK
Zabezpečovacia ústredňa - 16 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 64 vstupov, 16 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 64 výstupov, možnosť rozdelenia na 32
skupín a 8 objektov, 1 zbernica pre max. 8 LCD klávesníc, 2 zbernice pre max. 64 expandérov (32 + 32), zabudovaný telefónny komunikátor, 64 timerov, funkcia kontroly vstupu a domácej
automatizácie, pamäť na 5887 udalostí, 192 + 8 užívateľských a admin kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131, rozmery 264 x 134 mm, max. prúdový odber ústredne 337 mA,
zaťažiteľnosť výstupu +KPD 2,5 A, zaťažiteľnosť výstupu +EX1, +EX2 2,5 A, napájanie ústredne 20 V AC, 60 VA, odporúčaná skrinka OMI-3

156,80

INTEGRA 64 Plus 
SK

Zabezpečovacia ústredňa - 16 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 64 vstupov, 16 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 64 výstupov, možnosť rozdelenia na 32
skupín a 8 objektov, 1 zbernica pre max. 8 LCD klávesníc, 2 zbernice pre max. 64 expandérov (32 + 32), zabudovaný telefónny komunikátor, 64 timerov, funkcia kontroly vstupu a domácej
automatizácie, pamäť na 5631 udalostí, 192 + 8 užívateľských a admin kódov, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, rozmery 264 x 134 mm, max. prúdový odber ústredne 400
mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 3 A, zaťažiteľnosť výstupu +EX1, +EX2 3A, napájanie ústredne 20 V AC, 75 VA, odporúčaná skrinka OMI-4

217,80

INTEGRA 128 SK
Zabezpečovacia ústredňa - 16 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 128 vstupov, 16 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 128 výstupov, možnosť rozdelenia na 32
skupín a 8 objektov, 1 zbernica pre max. 8 LCD klávesníc, 2 zbernice pre max. 64 expandérov (32 + 32), zabudovaný telefónny komunikátor, 64 timerov, funkcia kontroly vstupu a domácej
automatizácie, pamäť na 22527 udalostí, 240 + 8 užívateľských a admin kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN 50131, rozmery 264 x 134 mm, max. prúdový odber ústredne 337 mA,
zaťažiteľnosť výstupu +KPD 2,5 A, zaťažiteľnosť výstupu +EX1, +EX2 2,5 A, napájanie ústredne 20 V AC, 60 VA, odporúčaná skrinka OMI-3

176,50

INTEGRA 128 Plus 
SK

Zabezpečovacia ústredňa - 16 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 128 vstupov, 16 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 128 výstupov, možnosť rozdelenia na 32
skupín a 8 objektov, 1 zbernica pre max. 8 LCD klávesníc, 2 zbernice pre max. 64 expandérov (32 + 32), zabudovaný telefónny komunikátor, 64 timerov, funkcia kontroly vstupu a domácej
automatizácie, pamäť na 22527 udalostí, 240 + 8 užívateľských a admin kódov, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, rozmery 264 x 134 mm, max. prúdový odber ústredne
400 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 3 A, zaťažiteľnosť výstupu +EX1, +EX2 3A, napájanie ústredne 20 V AC, 75 VA, odporúčaná skrinka OMI-4

237,80

INTEGRA 128-
WRL SK

Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 128 vstupov, 8 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 128 výstupov, zabudovaná bezdrôtová
nadstavba ABAX (868 MHz), možnosť rozdelenia na 32 skupín a 8 objektov, 1 zbernica pre max. 8 LCD klávesníc, 1 zbernica pre max. 32 expandérov, zabudovaný GSM/GPRS
komunikátor, 64 timerov, funkcia kontroly vstupu a domácej automatizácie, pamäť na 21503 udalostí, 240 + 8 užívateľských a admin kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN50131,
rozmery 192 x 106 mm, max. prúdový odber ústredne 300 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu +EX 0,5 A, zaťažiteľnosť výstupu AUX 0,5 A, napájanie ústredne 18 V 
AC, 40 VA, obsahuje plastovú skrinku OPU-3 P + GSM anténu ANT-OBU-Q + 868 MHz anténu ANT-868, bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA

442,50

INTEGRA 256 Plus 
SK

Zabezpečovacia ústredňa - 16 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 256 vstupov, 16 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 256 výstupov, možnosť rozdelenia na 32
skupín a 8 objektov, 1 zbernica pre max. 8 LCD klávesníc, 2 zbernice pre max. 64 expandérov (32 + 32), zabudovaný telefónny komunikátor, 64 timerov, funkcia kontroly vstupu a domácej
automatizácie, pamäť na 24575 udalostí, 240 + 8 užívateľských a admin kódov, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, rozmery 264 x 134 mm, max. prúdový odber ústredne
400 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 3 A, zaťažiteľnosť výstupu +EX1, +EX2 3 A, napájanie ústredne 20 V AC, 75 VA, odporúčaná skrinka OMI-4

351,00

INT-CR RFID čítačka ovládania skupín, pre systémy INTEGRA a VERSA, pripojenie priamo na komunikačnú zbernicu, zapnutie/vypnutie stráženia skupiny, frekvencia čítačky 125 kHz, formát
kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, akustická a LED signalizácia, max. odber prúdu 75 mA, rozmery 127 x 35 x 21 mm 51,70

INT-S-BL Klávesnica pre skupiny systému INTEGRA, modré podsvietenie, ovládanie jednej skupiny v systéme, LED diódy indikujú stav skupiny, funkcia kontroly vstupu, relé na ovládanie el.
zámku, vstup na kontrolu stavu dverí, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, max. odber prúdu 75 mA, rozmery 80 x 127 x 24 mm 43,80

INT-SF-BSB Klávesnica pre skupiny systému INTEGRA (čierna-strieborná-čierna), biele podsvietenie, ovládanie jednej skupiny v systéme, LED diódy indikujú stav skupiny, funkcia kontroly vstupu,
relé na ovládanie el. zámku, vstup na kontrolu stavu dverí, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, max. odber prúdu 40 mA, rozmery 80 x 143 x 25 mm 46,00

INT-SF-SSW Klávesnica pre skupiny systému INTEGRA (strieborná-strieborná-biela), biele podsvietenie, ovládanie jednej skupiny v systéme, LED diódy indikujú stav skupiny, funkcia kontroly vstupu,
relé na ovládanie el. zámku, vstup na kontrolu stavu dverí, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, max. odber prúdu 40 mA, rozmery 80 x 143 x 25 mm 46,00

INT-SF-WSW Klávesnica pre skupiny systému INTEGRA (biela-strieborná-biela), biele podsvietenie, ovládanie jednej skupiny v systéme, LED diódy indikujú stav skupiny, funkcia kontroly vstupu, relé
na ovládanie el. zámku, vstup na kontrolu stavu dverí, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, max. odber prúdu 40 mA, rozmery 80 x 143 x 25 mm 46,00

INT-KLFR-BSB
LCD klávesnica s RFID čítačkou pre systém INTEGRA (čierna-strieborná-čierna), biele podsvietenie, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003,
EM4102, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, 2x programovateľný vstup, konektor RS-232 na pripojenie programu
GUARDX, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN 50131, max. odber prúdu 110 mA, rozmery 145 x 143 x 25 mm

117,50

INT-KLFR-SSW
LCD klávesnica s RFID čítačkou pre systém INTEGRA (strieborná-strieborná-biela), biele podsvietenie, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003,
EM4102, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, 2x programovateľný vstup, konektor RS-232 na pripojenie programu
GUARDX, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN 50131, max. odber prúdu 110 mA, rozmery 145 x 143 x 25 mm

117,50

Integra

Ústredne Integra

Moduly a klávesnice
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INT-KLFR-WSW
LCD klávesnica s RFID čítačkou pre systém INTEGRA (biela-strieborná-biela), biele podsvietenie, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003,
EM4102, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, 2x programovateľný vstup, konektor RS-232 na pripojenie programu
GUARDX, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN 50131, max. odber prúdu 110 mA, rozmery 145 x 143 x 25 mm

117,50

INT-KWRL-BSB
Bezdrôtová LCD klávesnica s RFID čítačkou pre systém INTEGRA (ABAX 868 MHz), (čierna-strieborná-čierna), obojsmerná šifrovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme
868 MHz, dosah do 800 m na voľnom priestranstve s ACU-120 / 400 m s ACU-270, biele podsvietenie, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102,
LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, lítiové batérie 2x CR123A 3 V, rozmery 145 x 143 x 25 mm

137,00

INT-KWRL-SSW
Bezdrôtová LCD klávesnica s RFID čítačkou pre systém INTEGRA (ABAX 868 MHz), (strieborná-strieborná-biela), obojsmerná šifrovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme
868 MHz, dosah do 800 m na voľnom priestranstve s ACU-120 / 400 m s ACU-270, biele podsvietenie, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102,
LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, lítiové batérie 2x CR123A 3 V, rozmery 145 x 143 x 25 mm

137,00

INT-KWRL-WSW
Bezdrôtová LCD klávesnica s RFID čítačkou pre systém INTEGRA (ABAX 868 MHz), (biela-strieborná-biela), obojsmerná šifrovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 868
MHz, dosah do 800 m na voľnom priestranstve s ACU-120 / 400 m s ACU-270, biele podsvietenie, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED
diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, lítiové batérie 2x CR123A 3 V, rozmery 145 x 143 x 25 mm

137,00

INT-KLCD-BL LCD klávesnica pre systém INTEGRA, modré podsvietenie, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, 2x programovateľný
vstup, konektor RS-232 na pripojenie programu GUARDX, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN 50131, max. odber prúdu 156 mA, rozmery 140 x 126 x 26 mm 99,00

INT-KLCDL-BL LCD klávesnica pre systém INTEGRA, modré podsvietenie, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, 2x programovateľný
vstup, konektor RS-232 na pripojenie programu GUARDX, max. odber prúdu 156 mA, rozmery 145 x 115 x 26 mm 99,00

INT-KLCDR-BL
LCD klávesnica s RFID čítačkou pre systém INTEGRA, modré podsvietenie, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED diódy indikujú
stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, 2x programovateľný vstup, konektor RS-232 na pripojenie programu GUARDX, stupeň zabezpečenia
Grade 3 podľa EN 50131, max. odber prúdu 156 mA, rozmery 140 x 126 x 26 mm

129,00

INT-KSG-BSB
LCD klávesnica pre systém INTEGRA (čierna-strieborná-čierna), biele podsvietenie, veľký LCD dispej, dotyková klávesnica, podpora makropríkazov, LED diódy indikujú stav systému,
rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, 2x programovateľný vstup, konektor RS-232 na pripojenie programu GUARDX, max. odber prúdu 175 mA, rozmery 143
x 156 x 22 mm

222,00

INT-KSG-SSW
LCD klávesnica pre systém INTEGRA (strieborná-strieborná-biela), biele podsvietenie, veľký LCD dispej, dotyková klávesnica, podpora makropríkazov, LED diódy indikujú stav systému,
rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, 2x programovateľný vstup, konektor RS-232 na pripojenie programu GUARDX, max. odber prúdu 175 mA, rozmery 143
x 156 x 22 mm

222,00

INT-KSG-WSW
LCD klávesnica pre systém INTEGRA (biela-strieborná-biela), biele podsvietenie, veľký LCD dispej, dotyková klávesnica, podpora makropríkazov, LED diódy indikujú stav systému, rýchle
zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, 2x programovateľný vstup, konektor RS-232 na pripojenie programu GUARDX, max. odber prúdu 175 mA, rozmery 143 x 156
x 22 mm

222,00

INT-TSG-BSB
4,3" dotyková klávesnica (čierna-strieborná-čierna) pre systémy INTEGRA a VERSA, kapacitný dotykový displej 4,3", intuitívne menu s ikonami, podpora makropríkazov, možnosť
prispôsobenia obrazovky, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, ikony pre napadnutie-požiar-pomoc, fotorámik, 2 vstupy iba pre ústredne INTEGRA, max. odber
prúdu 265 mA, rozmery 120 x 92 x 14 mm

263,00

INT-TSG-SSW
4,3" dotyková klávesnica (strieborná-strieborná-biela) pre systémy INTEGRA a VERSA, kapacitný dotykový displej 4,3", intuitívne menu s ikonami, podpora makropríkazov,
možnosť prispôsobenia obrazovky, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, ikony pre napadnutie-požiar-pomoc, fotorámik, 2 vstupy iba pre ústredne INTEGRA,
max. odber prúdu 265 mA, rozmery 120 x 92 x 14 mm

263,00

INT-TSG-WSW
4,3" dotyková klávesnica (biela-strieborná-biela) pre systémy INTEGRA a VERSA, kapacitný dotykový displej 4,3", intuitívne menu s ikonami, podpora makropríkazov, možnosť
prispôsobenia obrazovky, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, ikony pre napadnutie-požiar-pomoc, fotorámik, 2 vstupy iba pre ústredne INTEGRA, max. odber
prúdu 265 mA, rozmery 120 x 92 x 14 mm

263,00

INT-TSH-SSW
7" dotyková klávesnica (strieborná-strieborná-biela) pre systémy INTEGRA a VERSA, kapacitný dotykový displej 7", intuitívne menu s ikonami, podpora makropríkazov, možnosť
prispôsobenia obrazovky, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, ikony pre napadnutie-požiar-pomoc, fotorámik, 2 vstupy iba pre ústredne INTEGRA, max. odber
prúdu 550 mA, rozmery 196 x 129 x 22 mm

335,00

INT-TSH-BSB
7" dotyková klávesnica (čierna-strieborná-čierna) pre systémy INTEGRA a VERSA, kapacitný dotykový displej 7", intuitívne menu s ikonami, podpora makropríkazov, možnosť
prispôsobenia obrazovky, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, ikony pre napadnutie-požiar-pomoc, fotorámik, 2 vstupy iba pre ústredne INTEGRA, max. odber
prúdu 550 mA, rozmery 196 x 129 x 22 mm

335,00

INT-TSH-WSW
7" dotyková klávesnica (biela-strieborná-biela) pre systémy INTEGRA a VERSA, kapacitný dotykový displej 7", intuitívne menu s ikonami, podpora makropríkazov, možnosť
prispôsobenia obrazovky, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, ikony pre napadnutie-požiar-pomoc, fotorámik, 2 vstupy iba pre ústredne INTEGRA, max. odber
prúdu 550 mA, rozmery 196 x 129 x 22 mm

335,00

INT-TSI-WSW
7" dotyková klávesnica (biela-strieborná-biela) pre systém INTEGRA, kapacitný dotykový display 7", grafické užívateľské rozhranie prispôsobené potrebám užívateľa
pomocou nástroja TSI Builder, miniaplikácia počasia Openweathermap.org, ikony umožnujúce ovládanie zabezpečovacieho systému a automatizácie, podpora
makropríkazov, zobrazovanie kamier cez RTSP, fotorámik, 2 vstupy, režim MASTER-SLAVE čo umožňuje zdvojnásobiť počet obsluhovaných klávesníc INT-TSI, max. odber prúdu 620 mA,
rozmery 196 x 129 x 22 mm

398,00
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INT-TSI-BSB
7" dotyková klávesnica (čierno-strieborná-čierna) pre systém INTEGRA, kapacitný dotykový displej 7", grafické užívateľské rozhranie prispôsobené potrebám užívateľa
pomocou nástroja TSI Builder, miniaplikácia počasia Openweathermap.org, ikony umožnujúce ovládanie zabezpečovacieho systému a automatizácie, podpora
makropríkazov,zobrazovanie kamier cez RTSP, fotorámik, 2 vstupy, režim MASTER-SLAVE čo umožňuje zdvojnásobiť počet obsluhovaných klávesníc INT-TSI, max. odber prúdu 620 mA,
rozmery 196 x 129 x 22 mm

398,00

INT-TSI-SSW
7" dotyková klávesnica (strieborná-strieborná-biela) pre systém INTEGRA, kapacitný dotykový display 7", grafické užívateľské rozhranie prispôsobené potrebám užívateľa
pomocou nástroja TSI Builder, miniaplikácia počasia Openweathermap.org, ikony umožnujúce ovládanie zabezpečovacieho systému a automatizácie, podpora 
makropríkazov, zobrazovanie kamier cez RTSP, fotorámik, 2 vstupy, režim MASTER-SLAVE čo umožňuje zdvojnásobiť počet obsluhovaných klávesníc INT-TSI, max. odber prúdu 620 mA,
rozmery 196 x 129 x 22 mm

398,00

INT-SCR-BL
Vonkajšia klávesnica pre skupiny s RFID čítačkou pre systém INTEGRA, modré podsvietenie, ovládanie jednej skupiny v systéme, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE,
EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED diódy indikujú stav skupiny, funkcia kontroly vstupu, relé na ovládanie el. zámku, vstup na kontrolu stavu dverí, tlačidlo zvončeka, stupeň 
zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, pracovná teplota od -25 °C do +55 °C, max. odber prúdu 110 mA, rozmery 47 x 158 x 24 mm

79,00

CA-64 PTSA
Modul LED tabla, na vizualizáciu stavu zabezpečovacej ústredne INTEGRA, 128 pozícií pre LED, ktoré zobrazujú stav vstupov alebo skupín, bez skrinky a LED, odporúčaná skrinka
kovová OMI-2, OMI-3, plastová OPU-4 P, OPU-4 PW, OPU-3 P, skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA, odporúčané LED s odberom 7 mA, maximálna
kapacita akumulátora 7 Ah, max. odber prúdu 40 mA, rozmery 173 x 102 mm

176,80

INT-E Expandér vstupov pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 vstupov, 1 sabotážny vstup, možnosť pripojenia roletových a vibračných detektorov, možnosť
pripojenia zdroja APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. prúdový odber 80 mA, rozmery 80 x 57 mm 40,00

INT-O
Expandér výstupov pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 nízkoprúdových výstupov OC paralelne prepojených s relé, zaťažiteľnosť výstupov OC 50 mA,
zaťažiteľnosť relé 2 A / 24 V DC, 1 sabotážny vstup, možnosť pripojenia zdroja APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. odber prúdu 160 mA,
rozmery 140 x 68 mm

50,00

INT-R
Expandér čítačiek RFID kariet a DALLAS čipov pre systémy INTEGRA, max. 2 čítačky, kompatibilita Wiegand 26 (34 / 42 / 56 od verzie firvéru 3.02 a viac), relé na ovládanie el. zámku,
zaťažiteľnosť relé 5 A / 30 V DC, vstup na kontrolu stavu dverí, vstup pre odchodové tlačidlo, funkcia otvorenia dverí pri požiarnom poplachu, zapnutie/vypnutie stráženia skupiny, 1 sabotážny
vstup, možnosť pripojenia zdroja APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. prúdový odber 150 mA, rozmery 140 x 68 mm

77,50

INT-PP
Expandér vstupov a výstupov pre systémy INTEGRA a INTEGRA Plus, 8 vstupov, 8 výstupov (4 x typu OC, 4 x relé), možnosť pripojenia roletových a vibračných detektorov, zaťažiteľnosť
výstupov OC 50 mA, zaťažiteľnosť relé 2 A / 24 V DC, 1 sabotážny vstup, možnosť pripojenia zdroja APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. prúdový
odber 150 mA, rozmery 140 x 68 mm

79,00

INT-ORS Expandér výstupov na DIN lištu pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 výstupov relé, zaťažiteľnosť relé 16 A / 230 V AC, možnosť pripojenia zdroja
APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. odber prúdu 310 mA, rozmery 122 x 93 x 58 mm 121,50

INT-IORS Expandér vstupov a výstupov na DIN lištu pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus, 8 vstupov, možnosť pripojenia roletových a vibračných detektorov, 8 výstupov relé, zaťažiteľnosť relé
16 A / 230 V AC, možnosť pripojenia zdroja APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. odber prúdu 350 mA, rozmery 122 x 93 x 58 mm 152,00

INT-ADR Expandér adresných vstupov pre systémy INTEGRA, určený na pripájanie adresných detektorov pomocou CA-64 ADR-MOD, nezávislá zbernica adresných detektorov, max. 48
adresných vstupov, sabotážny vstup, max. odber prúdu 35 mA, rozmery 80 x 57 mm 79,00

CA-64 ADR-MOD Adresný modul pre pripojenie klasických releových detektorov na zbernicu, malé rozmery umožnujú jeho inštaláciu do detektorov, zmena bežného detektora (NC, NO) na adresný
(zbernicový), spolupráca s expandérom adresných vstupov INT-ADR, CA-64 ADR, max. prúdový odber 1,2 mA 12,80

INT-VG SK
Hlasový modul pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, obsluha systému cez hlasové menu pomocou DTMF, zapnutie/vypnutie stráženia, ovládanie výstupov, overenie stavu, makro
funkcie, možnosť nadefinovania vlastných správ (TTS) cca 13 min. na správy v hlasovom menu, 16 hlasových správ pre tel. oznamovanie cca 4 min., max. prúdový odber 35 mA, rozmery 57 x
80 mm

57,80

ETHM-1 PLUS
TCP/IP komunikačný modul pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, monitoring TCP/IP alebo UDP, programovanie cez DLOADX, správa systému INTEGRA cez GUARDX, obsluha
systému INTEGRA cez web prehliadač, obsluha systému cez mobilnú aplikáciu, e-mail oznamovanie (len INTEGRA Plus), max. odber prúdu 80 mA, rozmery 68 x 140 mm, pre pripojenie k
ústredni INTEGRA je potrebný kábel RJ/PIN5, alebo PIN5/RJ-TTL pre ústedne VERSA

115,90

INT-KNX-2
Modul integrácie so systémom KNX pre systémy INTEGRA, spojenie systému INTEGRA so širokou škálou zariadení KNX, ovládanie vykonávajúcich zariadení (aktorov) KNX pomocou
systému INTEGRA, prijímanie informácií zo systému KNX, priame pripojenie na zbernicu KNX, elektronika naprojektovaná zhodne s požiadavkami noriem pre zariadenia systému KNX, max.
prúdový odber 50 mA, rozmery 80 x 57 mm

245,00

Komunikačné moduly

Expandéry vstupy a výstupy
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INT-GSM

GSM/GPRS/SMS komunikátor pre systém INTEGRA, pripojiteľný priamo na zbernicu, zasielanie SMS správ na 16 telefónnych čísiel, oznamovanie SMS / PUSH / e-mail (INTEGRA Plus),
2x slot na SIM (nano), možnosť overenia stavu konta karty typu pre-paid a oznamovanie o prekročení limitu prostriedkov, synchronizácia času so serverom NTP alebo siete GSM, vzdialené
ovládanie SMS / CLIP / mobilná aplikácia, monitoring GPRS / SMS, možnosť spolupráce s ETHM-1 Plus, možnosť spojenia cez SATEL server, ovládanie systému pomocou mobilnej aplikácie,
diaľkové programovanie ústredne pomocou DLOADX, diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému pomocou GUARDX, spolupráca so systémom INTEGRUM, možnosť diaľkovej aktualizácie
firmvéru, 2 spôsoby pripojenia modulu: 1. priamo-na zbernicu LCD klávesníc a cez port RS-232 (je potrebný kábel RJ/PIN5); 2. prostredníctvom ETHM-1 Plus cez RS-
485, max. prúdový odber 250 mA, rozmery 80 x 57 mm, anténa ANT-GSM-I súčasťou balenia

114,00

GSM LT-1 SK
GSM/GPRS/SMS komunikátor, simulácia telefónnej linky pomocou GSM, zasielanie údajov na PCO (SMS/GPRS/CSD) prostredníctvom RS-232 portu (je potrebný kábel RJ/PIN5),
konvertovanie správ typu PAGER (DTMF) na SMS, programovanie cez DLOAD10, vzdialené programovanie ústrední INTEGRA cez GPRS, pre vzdialené programovanie ústrední cez GPRS
je potrebný kábel RJ/PIN5, sabotážna ochrana pred otvorením, max. prúdový odber 350 mA, rozmery krytu 126 x 158 x 47 mm, bez GSM antény, odporúčaná anténa ANT-GSM-I
alebo ANT-OBU-Q

67,50

GSM LT-2 SK
GSM/GPRS/SMS komunikátor, simulácia telefónnej linky pomocou GSM, konvertovanie telefónneho monitoringu na SMS/GPRS/CSD alebo zasielanie údajov na PCO (SMS/GPRS/CSD)
prostredníctvom RS-232 portu (je potrebný kábel RJ/PIN5), 4 programovateľné vstupy, konvertovanie správ typu PAGER (DTMF) na SMS, programovanie cez DLOAD10, vzdialené
programovanie ústrední INTEGRA cez GPRS, pre vzdialené programovanie ústrední cez GPRS je potrebný kábel RJ/PIN5, sabotážna ochrana pred otvorením, max. prúdový odber
250 mA, rozmery krytu 126 x 158 x 47 mm, bez GSM antény, odporúčaná anténa ANT-GSM-I alebo ANT-OBU-Q

68,00

GSM-X

GSM/GPRS/SMS/Ethernet* komunikátor, obsluha Dual Path Reporting zhodne s DP4 podľa EN 50136*, konvertovanie telefónneho monitoringu na formáty audio / SMS / Ethernet* /
GPRS, zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel, oznamovanie: audio / SMS / PUSH / CLIP, konvertovanie správ PAGER na SMS, simulácia telefónnej linky pomocou telefónu GSM - brána
GSM, prepínanie na GSM pri poruche telefónnej linky, kompatibilita s ústredňami INTEGRA a INTEGRA Plus: rýchly prenos dát cez RS-232 (je potrebný kábel RJ/PIN5), konvertovanie
monitoringu RS-232 / TCP/IP, automatické zostavovanie obsahu oznamovania (INTEGRA Plus), možnosť diaľkového spojenia s programami DLOADX a GUARDX ; prijímač SMS a CLIP pre PCO
STAM-2, 4 programovateľné vstupy (NO, NC), 4 výstupy (OC) ovládané pomocou SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft, 2x slot na SIM (nano), možnosť overenia stavu konta karty
typu pre-paid a oznamovanie o prekročení limitu prostriedkov, konfigurácia nastavení modulu: lokálne - počítač s programom GX Soft pripojený na port USB modulu, diaľkovo - počítač s
programom GX Soft spájajúci sa s modulom cez Ethernet* alebo GPRS; spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL, možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru, možnosť pripojenia
zdroja APS-612, možnosť rozšírenia o ethernetový modul GSM-X-ETH, *pri spolupráci s GSM-X-ETH, zaťažiteľnost výstupov 50 mA, max. prúdový odber 275 mA, rozmery krytu 126 x 158 x 45
mm, anténa ANT-GSM-I súčasťou balenia

104,00

GSM-X-ETH Ethernetový modul pre GSM-X komunikátor, určený na rozšírenie komunikačných možností modulu GSM-X o ethernetový kanál, možnosť konfigurácie priority (GPRS/Ethernet), max.
odber prúdu 25 mA, rozmery 61 x 51 mm 83,00

GPRS-A
GPRS univerzálny komunikačný modul určený na realizáciu GPRS monitoringu PCO a SMS oznamovanie z ústredne ľubovoľného výrobcu pomocou telefónneho dialéra
alebo pomocou vstupov, 8 vstupov na oznamovanie udalostí, možnosť pripojiť 8 digitálnych detektorov teploty DS-T1, 4 výstupy (2x relé, 2x OC) ovládaných diaľkovo (SMS/CLIP/PUSH),
IoT (MQTT, JSON, MODBUS RTU cez GPRS), automatické prepínanie na SMS pri vypadku GPRS, signalizácia poruchy spojenia, možnosť overenia stavu kreditu na SIM, možnosť ovládať cez
mobilnú aplikáciu GX CONTROL, max. odber prúdu 220 mA, rozmery 83 x 65 x 23 mm, anténa ANT-OBU-Q súčasťou

90,00

DS-T1 Digitálny detektor teploty pre komunikátor GPRS-A, určený k meraniu teploty v rozsahu od -35 °C do +60 °C, zbernica 1-Wire, dĺžka kábla 3 m 16,60

INT-VMG
Modul hlasových správ, určený na prehrávanie hlasových správ pomocou ústredne, vhodný na oznamovanie výstražných a informačných správ alebo na uľahčenie ovládania obsluhy, max.
32 hlasových správ, prehrávanie správ pomocou ústredne INTEGRA alebo pomocou vstupov (iných externých zariadení), zabudovaný zosilňovač umožňujúci priame pripojenie reproduktora
(max. 6 W, 8 Ω), linkový výstup uľahčujúci pripojenie na systém ozvučenia, max. prúdový odber 500 mA, rozmery 68 x 140 mm

71,50

CZ-EMM POD Montážny rámik pre čítačku CZ-EMM rozmery 80 x 12 x 6 mm 3,60

CZ-EMM RFID čítačka pre funkciu kontroly vstupu pre systémy INTEGRA, spolupráca s INT-R, dvojfarebná LED, montáž na stenu alebo na rám dverí, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet
UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, akustická signalizácia, max. odber prúdu 50 mA, rozmery 80 x 120 x 16 mm 34,10

CZ-EMM2 RFID čítačka pre funkciu kontroly vstupu pre systémy INTEGRA, spolupráca s INT-R, dvojfarebná LED, montáž na stenu alebo na rám dverí, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet
UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, akustická signalizácia, kryt čítačky nadväzuje na kryt INT-KLCD a INT-S, max. odber prúdu 55 mA, rozmery 35 x 127 x 21 mm 34,00

CZ-EMM3 Vonkajšia RFID čítačka pre funkciu kontroly vstupu pre systémy INTEGRA, spolupráca s INT-R, 2x LED, montáž na stenu alebo na rám dverí, frekvencia čítačky 125 kHz, formát
kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, akustická signalizácia, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, max. odber prúdu 80 mA, rozmery 47 x 158 x 24 mm 62,50

CZ-EMM4 Vonkajšia RFID čítačka pre funkciu kontroly vstupu pre systémy INTEGRA, spolupráca s INT-R, 2x LED, montáž na stenu alebo na rám dverí, frekvencia čítačky 125 kHz, formát
kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, akustická signalizácia, tlačidlo zvončeka, pracovná teplota od -20 °C do +55 °C, max. odber prúdu 80 mA, rozmery 47 x 158 x 24 mm 62,50

CZ-DALLAS Čítačka DALLAS čipov pre funkciu kontroly vstupu pre systémy INTEGRA, spolupráca s INT-R, dvojfarebná LED, montáž do steny alebo do rámu dverí, max. odber prúdu 25 mA,
priemer montážneho otvoru 20 mm 13,80

Moduly kontroly vstupu
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CZ-USB-1 USB čítačka RFID kariet pre pridávanie kariet v programe DLOADX a GUARDX, frekvencia čítačky 125 kHz 59,00

INT-SZ-BL
Kódový zámok pre systém INTEGRA, modré podsvietenie, umožňuje kontrolu vstupu do miestnosti alebo oblasti s el. zámkom, vstup na kontrolu stavu dverí, relé na ovládanie el. zámku
dverí, zatažiteľnosť výstupu 2 A / 24 V, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, LED pre signalizáciu stavu dverí, akustická signalizácia otvorenia dverí, klávesy pre
napadnutie-požiar-pomoc, max. prúdový odber 66 mA, rozmery 80 x 127 x 24 mm

43,80

APT-100 Obojsmerný diaľkový ovládač pre systém ABAX (868 MHz), obojsmerná šifrovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 150 m na voľnom priestranstve, 5
programovateľných tlačidiel, 3 LED na info o stave systému, bzučiak, podsvietenie tlačidiel, kontrola stavu batérie, ergonomický dizajn, batéria CR2032 3 V, rozmery 38 x 78 x 16 mm 48,80

ARF-100 Tester úrovne rádiového signálu systému ABAX (868 MHz), simulácia rádiovej komunikácie zariadení, overenie úrovne rádiového signálu prijímaného kontrolérom z testera a testerom
z kontroléra, LED indikácia, alkalická batéria 9 V 6LR61, rozmery 70 x 196 x 32 mm 56,30

ASP-205 R
Bezdrôtová vnútorná siréna pre systém ABAX (868 MHz), obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 500 m na voľnom priestranstve,
piezoakustický menič 120 dB, LED signalizácia, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V - životnosť cca 2 roky,
rozmery 87 x 133 x 37 mm

67,30

ASP-105 R
Bezdrôtová vonkajšia zálohovaná siréna pre systém ABAX (868 MHz), obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 500 m na voľnom priestranstve,
piezoakustický menič 120 dB, LED signalizácia, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, napájanie sirény 12 V DC, max. prúdový odber 265
mA, záloha napájania - olovený akumulátor 6 V / 1,2 Ah, rozmery 148 x 254 x 64 mm

91,90

ASP-100 R
Bezdrôtová vonkajšia siréna pre systém ABAX (868 MHz), obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 500 m na voľnom priestranstve,
piezoakustický menič 105 dB, LED signalizácia, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, napájanie sirény - výkonná batéria (Lítium-
thionyl-chloridová) BAT-ER-3,6 V / 13 Ah, rozmery 148 x 254 x 64 mm

106,00

ACU-270
Bezdrôtová nadstavba ABAX (868 MHz) pre systémy INTEGRA a VERSA, obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 500 m na voľnom
priestranstve, obsluha do 48 bezdrôtových zariadení (detektory AFD-100, AGD-100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, ARD-100, ASD-110, ATD-100, AVD-100;
sirény ASP-100 R, ASP-105 R, ASP-205 R; iné ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E / ASW-100 F), 8 bezdrôtových klávesníc, 248 diaľkových ovládačov APT-100 (v závislosti od
ústredne), dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, max. prúdový odber 75 mA, malé rozmery 26 x 112 x 29 mm

81,50

ACU-120
Bezdrôtová nadstavba ABAX (868 MHz) pre systémy INTEGRA a VERSA s diverzifikáciou antén, obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do
500 m na voľnom priestranstve, obsluha do 48 bezdrôtových zariadení (detektory AFD-100, AGD-100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, ARD-100, ASD-110, ATD-
100, AVD-100; sirény ASP-100 R, ASP-105 R, ASP-205 R; iné ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E / ASW-100 F), 8 bezdrôtových klávesníc, 248 diaľkových ovládačov APT-100
(v závislosti od ústredne), sabotážna ochrana pred otvorením, sabotážny vstup, max. prúdový odber 75 mA, rozmery 126 x 158 x 32 mm

110,40

ARU-100
Opakovač rádiového signálu pre systém ABAX (868 MHz), obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, zvýšenie
dosahu bezdrôtových zariadení, opakovanie signálu max. 46 bezdrôtových zariadení okrem klávesníc, sabotážna ochrana pred otvorením, napájanie 230 V AC, max. prúdový odber 55 mA,
záloha napájania lítium-iontový akumulátor 3,7 V / 1,8 Ah, rozmery 126 x 158 x 32 mm

119,30

ACX-201
Bezdrôtový expandér drôtových vstupov a výstupov so zdrojom pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, 4 vstupy, 4 výstupy relé, zaťažiteľnosť
relé 1 A / 24 V DC, spolupráca s ústredňou INTEGRA 128-WRL, kontrolérmi ACU-120, ACU-270, opakovačom ARU-100, sabotážna ochrana pred otvorením, zabudovaný zdroj 1,2
A s funkciou testu akumulátora a zabezpečením pred preťažením, napájanie modulu 18 V AC, max. prúdový odber 250 mA, rozmery 147 x 70 mm, odporúčaný transformátor TR 40 VA

67,50

MPT-300 Diaľkový ovládač pre systém MICRA (433 MHz), batéria CR2016, 5 tlačidiel na ovládanie až 6 funkcií, signalizácia slabej batérie 15,60

INT-RX-S Prijímač diaľkových ovládačov MICRA (433 MHz) pre systémy INTEGRA, VERSA a PERFECTA (od verzie firmvéru ústredne 1.02 a viac), obsluha do 248 diaľkových ovládačov MPT-
300, MPT-350, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 (v závislosti od ústredne), sabotážna ochrana pred otvorením, max. prúdový odber 29 mA, rozmery 24 x 110 x 27 mm 79,80

MTX-300 Bezdrôtový kontrolér 433 MHz, spolupracuje s ústredňami Integra, Integra Plus,Versa, Versa Plus alebo pracuje autonómne, pripojenie 32 diaľkových ovládačov, pripojenie 16 detektorov,
pripojenie 4 sirén, 8 relé výstupov, 2 vstupy pre kontrolu sirén, dodáva sa vrátane inštalačnej krabice 70,00

MSP-300 R
Bezdrôtová vonkajšia siréna pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), obojsmerná šifrovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 433 MHz, dosah do 400 m na
voľnom priestranstve, piezoakustický menič 105 dB, LED signalizácia, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiovo-chróm-tionylóva batéria
ER34615 3,6 V / 13 Ah, životnosť cca 3 roky, rozmery 148 x 254 x 64 mm

94,30

Bezdrôtové moduly Integra - ABAX

Bezdrôtové moduly Integra - MICRA
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AMD-101
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie
externeho drôtového detektora NC, dodatočný nezávislý kanál na obsluhu externého detektora, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová
batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 26 x 112 x 29 mm

56,30

AMD-101 BR
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie
externeho drôtového detektora NC, dodatočný nezávislý kanál na obsluhu externého detektora, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová
batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 26 x 112 x 29 mm

56,30

AMD-102
Bezdrôtový magnetický kontakt s roletovým vstupom pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže,
vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, vstup na pripojenie drôtového detektora rolety, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a
odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

56,30

AMD-102 BR
Bezdrôtový magnetický kontakt s roletovým vstupom pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu
montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, vstup na pripojenie drôtového detektora rolety, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a
odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

56,30

AMD-103 Miniatúrny bezdrôtový magnetický kontakt pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 350 m na voľnom priestranstve, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením
a odtrhnutím od steny, batéria CR2477N 3 V, životnosť cca 2 roky, rozmery krytu 32 x 45 x 20 mm 44,00

AMD-103 BR Miniatúrny bezdrôtový magnetický kontakt pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 350 m na voľnom priestranstve, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred
otvorením a odtrhnutím od steny, batéria CR2477N 3 V, životnosť cca 2 roky, rozmery krytu 32 x 45 x 20 mm 44,00

APD-100
Bezdrôtový PIR detektor pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové diaľkové
nastavenie citlivosti PIR detektora, autodiagnostika, PET imunita do 15 kg, digitálna kompenzácia teploty, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od
steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 63 x 96 x 49 mm, držiak súčasťou balenia

61,80

APMD-150
Bezdrôtový duálny PIR + MW detektor pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, diaľková
konfigurácia citlivosti, digitálna kompenzácia teploty, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky,
rozmery 62 x 136 x 49 mm, dosah detekcie 16 x 14 m 90°, držiak súčasťou balenia

82,60

AOD-200

Bezdrôtový vonkajší duálny PIR + MW detektor pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu,
diaľková konfigurácia citlivosti, detektor súmraku, PET imunita do 20 kg, digitálna kompenzácia teploty, kontrola stavu batérie, trojfarebná signalizačná LED, dvojitá sabotážna ochrana
pred otvorením a odtrhnutím od steny, kontrola priestoru pod detektorom, odolnosť na falošné poplachy spúšťané pohybujúcimi sa objektmi, ktoré ale nemenia svoje
umiestnenie (napr. konáre stromov), IP 54, pracovná teplota od -35 °C do +55 °C, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 2 roky, rozmery 65 x 138 x 58 mm, dosah detekcie 15 x
12 m 100°

88,30

ATD-100
Bezdrôtový detektor teploty pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, zobrazenie teploty okolia na klávesniciach INT-KSG, INT-TSG, INT-TSH, INT-TSI,
hlásenie dvoch teplotných prahov (min, max) na spúšťanie funkcií domácej automatizácie, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová
batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 24 x 110 x 27 mm

48,80

ATD-100 BR
Bezdrôtový detektor teploty pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, zobrazenie teploty okolia na klávesniciach INT-KSG, INT-TSG, INT-TSH,
INT-TSI, hlásenie dvoch teplotných prahov (min, max) na spúšťanie funkcií domácej automatizácie, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny,
lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 24 x 110 x 27 mm

48,80

AGD-100 Bezdrôtový detektor rozbitia skla pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, nastaviteľná citlivosť, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, kontrola stavu
batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 2 roky, rozmery 26 x 112 x 29 mm 67,60

AGD-100 BR Bezdrôtový detektor rozbitia skla pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, nastaviteľná citlivosť, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, kontrola
stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 2 roky, rozmery 26 x 112 x 29 mm 67,60

ASD-110
Bezdrôtový opticko-teplotný požiarny detektor pre systém ABAX (868 MHz), režim hlásenia and/or, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, detektor viditeľného dymu zhodný s
normou EN 54-7, teplotný detektor zhodný s normou EN 54-5 (prah 54–65 °C), LED signalizácia, piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu, funkcia testovania, detekcia zašpinenia
optickej komory, kontrola stavu batérie, sabotážna ochrana, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery ø 108 x 61 mm

63,80

ASD-150
Bezdrôtový optický požiarny detektor pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, detektor viditeľného dymu zhodný s normou EN 14604, LED
signalizácia, piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu, funkcia testovania, kontrola stavu batérie, sabotážna ochrana, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 2 roky, rozmery ø 108 x
54 mm

63,80

AOCD-250
Bezdrôtový vonkajší záclonový detektor pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, PIR + MW detektor, digitálny algoritmus detekcie pohybu,
diaľková konfigurácia citlivosti, digitálna kompenzácia teploty, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, IP 54, pracovná teplota od -40 °C do
+50 °C, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 44 x 105 x 40 mm, dosah detekcie 14 m, rohový držiak súčasťou balenia

86,00

Bezdrôtové detektory - ABAX
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AFD-100 Bezdrôtový záplavový detektor pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, externá sonda 3 m, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred
otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 26 x 112 x 29 mm 54,50

AFD-100 BR Bezdrôtový záplavový detektor pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, externá sonda 3 m, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana
pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 26 x 112 x 29 mm 54,50

AVD-100 Bezdrôtový vibračný detektor s magnetickým kontaktom pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, piezoelektrický senzor, dva kontakty umožnujúce
výber spôsobu montáže magnetu, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm 67,30

AVD-100 BR
Bezdrôtový vibračný detektor s magnetickým kontaktom pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, piezoelektrický senzor, dva kontakty
umožnujúce výber spôsobu montáže magnetu, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29
mm

67,30

AMD-100
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systém ABAX (868 MHz), dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie
externeho drôtového detektora NC, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26
x 112 x 29 mm

48,80

AMD-100 BR
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systém ABAX (868 MHz), hnedý, dosah do 500 m na voľnom priestranstve, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie
externeho drôtového detektora NC, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26
x 112 x 29 mm

48,80

MPD-300
Bezdrôtový PIR detektor pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém MICRA, VERSA-MCU,
MTX-300, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, autodiagnostika, možnosť zapnutia PET imunity do 15 kg, digitálna kompenzácia teploty, kontrola stavu batérie, dvojitá
sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery 63 x 96 x 49 mm, držiak súčasťou balenia

27,40

MMD-300
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred
otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

22,90

MMD-300 BR
Bezdrôtový magnetický kontakt pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnedý, dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana
pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

22,90

MMD-302
Bezdrôtový magnetický kontakt s roletovým vstupom pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m
pre systém MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, vstup na pripojenie drôtového detektora
rolety, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29
mm

27,80

MMD-302 BR
Bezdrôtový magnetický kontakt s roletovým vstupom pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnedý, dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA,
200 m pre systém MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže, vstup na pripojenie externeho drôtového detektora NC, vstup na pripojenie drôtového
detektora rolety, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x
112 x 29 mm

27,80

MFD-300
Bezdrôtový záplavový detektor pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, externá sonda 3 m, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery
krytu 24 x 110 x 22 mm

32,80

MFD-300 BR
Bezdrôtový záplavový detektor pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnedý, dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, externá sonda 3 m, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky,
rozmery krytu 24 x 110 x 22 mm

32,80

MGD-300
Bezdrôtový detektor rozbitia skla pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém MICRA,
VERSA-MCU, MTX-300, nastaviteľná citlivosť, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová batéria
CR123A 3 V životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

32,80

MGD-300 BR
Bezdrôtový detektor rozbitia skla pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), hnedý, dosah do 400 m na voľnom priestranstve pre systém PERFECTA, 200 m pre systém
MICRA, VERSA-MCU, MTX-300, nastaviteľná citlivosť, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, lítiová
batéria CR123A 3 V životnosť cca 3 roky, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm

32,80

MSD-300
Bezdrôtový opticko-teplotný požiarny detektor pre systémy PERFECTA WRL a MICRA (433 MHz), režim hlásenia and/or, dosah do 200 m na voľnom priestranstve, detektor
viditeľného dymu zhodný s normou EN 54-7, teplotný detektor zhodný s normou EN 54-5 (prah 54–65 °C), LED signalizácia, piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu, funkcia
testovania, detekcia zašpinenia optickej komory, kontrola stavu batérie, sabotážna ochrana, lítiová batéria CR123A 3 V, životnosť cca 3 roky, rozmery ø 108 x 61 mm

36,70

Bezdrôtové detektory - MICRA
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MLT-POD Montážny rámik pre čítačky INT-SCR-BL, CZ-EMM3, CZ-EMM4, PK-01, ACCO-SCR-BG, rozmery 47 x 158 x 6 mm 3,60

RJ/PIN5 Kábel na prepojenie modulov ETHM-1 Plus, GSM (konektor PIN5) s ústredňou INTEGRA (konektor RJ), prepojenie portov je potrebné pri programovaní cez DLOADX a
ETHERNET/GPRS 3,40

PIN5/PIN5 Kábel na prepojenie modulov ETHM-1 Plus, GSM (konektor PIN5) s ústredňou INTEGRA (konektor PIN5), prepojenie portov je potrebné pri programovaní cez DLOADX a
ETHERNET/GPRS 3,60

USB-RS Programovací kábel s prevodníkom, RS-232 s konektorom PIN5 alebo RJ, RS-232 (TTL) s konektorom PIN3 alebo RJ, pre produkty Satel, súčasťou USB kábel typ B 1,8 m, rozmery 67 x
34 x 21 mm 27,80

IPX-SMA Redukcia kábla na pripojenie antény s konektorom SMA (ANT-OBU-Q, ANT-900/1800) na GSM/GPRS komunikačný modul s konektorom IPX, pre moduly GPRS-T1, GPRS-T2,
GPRS-T4, GPRS-T6, GSM LT-1, GSM LT-2, GSM-4, GSM-5, MICRA a ústredne INTEGRA 128-WRL, PERFECTA a VERSA Plus, dĺžka kábla 25 cm 12,90

ANT-OBU-Q
Štvorpásmová GSM anténa 850/900/1800/1900 MHz pre ústredne INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS
moduly GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, impedancia 50 Ohm, konektor typu SMA, možnosť inštalácie do plastovej krabice OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P,
pri použití v sete PERFECTA 16/A SET, PERFECTA 16-WRL/A SET, PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET je potrebná redukcia IPX-SMA

6,50

ANT-GSM-I Dvojpásmová GSM anténa 900/1800 MHz pre ústredne PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus, INTEGRA 128-WRL a MICRA konektor typu
IPX, možnosť inštalácie do plastovej krabice OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P 6,70

ANT-900/1800
Dvojpásmová GSM anténa 900/1800 MHz pre ústredne INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS moduly GSM-
4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, impedancia 50 Ohm, konektor typu SMA, dĺžka kábla 2,5 m, magnetická základňa, pri použití v sete PERFECTA 16/A SET,
PERFECTA 16-WRL/A SET, PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET je potrená redukcia IPX-SMA

14,60

ANT-868 Anténa pre bezdrôtové moduly ABAX (868 MHz), impedancia 50 Ohm, SMA konektor, rozmery ø 10 x 130 mm 6,90

ANT-GSM-E
Dvojpásmová GSM anténa 900/1800 MHz pre ústredne INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA Plus a GSM/GPRS moduly GSM-
X, GPRS-A, impedancia 50 Ohm, konektor typu SMA, možnosť inštalácie na plastovú skrinku OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P, pri použití v sete PERFECTA 16/A SET, PERFECTA 16-WRL/A SET,
PERFECTA 32/A SET, PERFECTA 32-WRL/A SET a GSM-X je potrebná redukcia IPX-SMA

8,60

MZ-2 L Pomocná svorkovnica, svorkovnica (18 svoriek), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 89 x 66 x 30 mm 7,20

MZ-3 CT Pomocná svorkovnica, typ krone (39 párov), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 132 x 89 x 30 mm 11,30

MZ-3 L Pomocná svorkovnica, svorkovnica (38 svoriek), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 132 x 89 x 30 mm 12,50

KAB-CP30-000 Kábel na pripojenie akumulátora do ústredne, dĺžka 30 cm, faston 6,3 mm 1,50

KAB-CP50-000 Kábel na pripojenie akumulátora do ústredne, dĺžka 50 cm, faston 6,3 mm 1,60

OPU-1 B Plastová skrinka so sabotážnou ochranou, pre moduly ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, MP-1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120,
ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI, rozmery 126 x 158 x 47 mm 9,60

Príslušenstvo Integra
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OPU-2 B Plastová skrinka so sabotážnou ochranou, pre moduly GSM-X, GPRS-A, INT-GSM, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, držiak pre anténu ANT-GSM-I alebo iné antény s
SMA konektorom, napr. ANT-GSM-E, ANT-OBU-Q, ANT-900/1800, rozmery 126 x 158 x 46 mm 9,60

OPU-3 P

Plastová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora, miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo
zdroj APS-412, APS-612, miesto pre akumulátor 18 Ah, nezoslabuje rádiový signál, možnosť inštalácie antén do skrinky, pre moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32,
PERFECTA 32-WRL, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 64 Plus, INTEGRA 128, INTEGRA 128 Plus, INTEGRA 128-WRL,
INTEGRA 256 Plus, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP, ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM,
GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG, ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR,
ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, VIVER, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S,
ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT, rozmery 324 x 382 x 108 mm

34,80

OPU-4 P

Plastová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora, miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo
zdroj APS-412, miesto pre akumulátor 7 Ah, nezoslabuje rádiový signál, možnosť inštalácie antén do skrinky, pre moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, 
VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP,
ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG,
ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, VIVER, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-
4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT, rozmery 266 x 286 x 100 mm

20,50

OPU-4 PW

Plastová skrinka na zapustenú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora, miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo
zdroj APS-412, miesto pre akumulátor 7 Ah, nezoslabuje rádiový signál, možnosť inštalácie antén do skrinky,pre moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL,
VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP,
ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG,
ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, VIVER, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-
4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT, rozmery 322 x 342 x 100 mm, rozmery časti skrinky zapustenej v stene 266
x 286 x 65 mm

21,90

OMI-2
Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, stupeň zabezpečenia
Grade 3 podľa EN50131, pre moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA Plus, VERSA IP, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-
PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, CA-5, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2, MDM-56 BO, ACCO-KP,
ACCO-KP-PS, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozmery 325 x 310 x 110 mm

63,60

OMI-3
Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, miesto pre akumulátor 18
Ah, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, pre moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA Plus, VERSA IP,
PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-
6, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozmery 330 x 405 x 110 mm

79,40

OMI-4
Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, transformátor 75 VA / 20 V AC, miesto pre akumulátor 18 Ah,
stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, pre moduly INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-
RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1 rozmery 330 x 405 x 110 mm

88,80

OMI-5
Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora, miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo
zdroj APS-412, APS-612, miesto pre akumulátor 18 Ah, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, pre moduly 12x INT-E alebo 6x INT-O / INT-PP, viac modulov vo všeobecnej
príručke, rozmery 328 x 406 x 120 mm

60,70

OMI-5 PI Set plastových montážnych dosiek a stĺpikov, uľahčujúci montáž ústrední, rozširujúcich a komunikačných modulov do kovových skriniek OMI-5 9,45

OMI-5 DIN DIN lišta pre montáž expandérov INT-ORS, INT-IORS alebo zdrojov APS-412, APS-612 do kovových skriniek OMI-5, dĺžka 280 mm 10,70

OBU-M-LCD Kovová skrinka na povrchovú montáž pre klávesnice CA-5 KLCD-L, CA-5 BLUE-L, CA-10 KLCD-L, CA-10 BLUE-L, INT-KLCDL, INT-KLCD, INT-KLCDR, uzamknutie na kľúč, sabotážna
ochrana pred otvorením, rozmery 215 x 150 x 45 mm 22,10

MP-1 Modul relé, pre ovládanie elektrických zariadení s vysokým odberom prúdu, napájaných AC alebo DC napätím, 4 výstupy relé, zaťažiteľnosť relé R1 a R2 4 A / 48 V AC / DC, R3 a R4 8 A /
400 V AC, 250 V DC, ovládacie napätie 12 V DC, rozmery 140 x 68 mm 26,90

INT-RS Plus Prevodník RS-232/485 pre integráciu systému INTEGRA, otvorený protokol na integráciu s inými systémami, (vyžaduje implementáciu protokolu RS-232 na strane iného systému),
pripojenie programu GUARDX, monitoring udalostí, galvanická separácia zabezpečujúca rozdiel potenciálov, max. prúdový odber 42 mA, rozmery 57 x 80 mm 140,50

ZB-1 Modul ochrany akumulátora pred úplným vybitím, napätie odpojenia 10,5 V, dovolené zaťaženie 7 A, možnosť pripojenia na akékoľvek zariadenie bez takéhoto zabezpečenia (všetky
ústredne Satel majú takéto zabezpečenie) 12,00

ZB-2 Modul ochrany výstupov DC zdrojov pred preťažením, prúd odpojenia výstupu 1,7 A, výstup pre signalizáciu preťaženia, možnosť pripojenia na akékoľvek zariadenie bez prúdového
obmedzovača (všetky zariadeia Satel majú takéto zabezpečenie) 14,10
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INT-FI Prevodník optických vodičov komunikačných zberníc pre ústredne INTEGRA, dosah prenosu medzi dvoma prevodníkmi do 2 km, možnosť prepojenia troch prevodníkov za sebou (4
km), galvanicky oddelenie zariadení, multi-mode, konektory typu S/T, max. odber prúdu 160 mA, rozmery 80 x 57 mm 248,80

TR 40 VA Transformátor 40 VA / 16, 18 V AC, pre skrinky OPU-3 P a OPU-4 P 24,50

TR 60 VA Transformátor 60 VA / 18, 20 V AC, pre skrinky OPU-3 P a OPU-4 P 26,80

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

57,00

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

260,00

AWO205
Kovová skrinka na povrchovú montáž so sabotážnou ochranou pred otvorením, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, miesto pre akumulátor 7 Ah, pre moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-
1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozmery 320 x 305 x 90 mm

55,80

AWO256
Kovová skrinka na povrchovú montáž so sabotážnou ochranou pred otvorením, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, miesto pre akumulátor 18 Ah, pre moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-
ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1,
MST-1, rozmery 320 x 400 x 90 mm

67,80

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

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

AMBER PIR detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, dvojúrovňové nastavenie citlivosti, digitálna kompenzácia teploty, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred
otvorením, max. odber prúdu 3 mA, rozmery 49 x 66 x 36 mm, dosah detekcie 12 x 20 m 90° 8,70

TOPAZ PET PIR detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, dvojúrovňové nastavenie citlivosti, PET imunita do 20 kg, zabudované rezistory, digitálna kompenzácia
teploty, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, max. odber prúdu 8 mA, rozmery 52 x 81 x 33 mm, dosah detekcie 22 x 16 m 90° 9,70

AQUA Plus
PIR detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna kompenzácia teploty, funkcia
prealarmu, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, možnosť výmeny šošovky, max. odber prúdu 12 mA, rozmery 63 x 96 x 49 mm, dosah detekcie 
15 x 14 m 130°, držiak súčasťou balenia

11,70

AQUA Plus LR
PIR detektor s dlhým dosahom, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna
kompenzácia teploty, funkcia prealarmu, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, možnosť výmeny šošovky, max. odber prúdu 12 mA, rozmery 63 x
96 x 49 mm, dosah detekcie 30 m, šírka na konci lúča 3 m, držiak súčasťou balenia

12,00

AQUA Plus VB
PIR detektor s vertikálnou záclonou, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna
kompenzácia teploty, funkcia prealarmu, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, možnosť výmeny šošovky, max. odber prúdu 12 mA, rozmery 63 x
96 x 49 mm, dosah detekcie 22,5 m, šírka na konci lúča 2,2 m, držiak súčasťou balenia

12,00

AQUA Pet
PIR detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové nastavenie citlivosti, autodiagnostika, PET imunita do 15 kg, zabudované rezistory, digitálna
kompenzácia teploty, funkcia prealarmu, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, max. odber prúdu 12 mA, rozmery 63 x 96 x 49 mm, dosah 
detekcie 18 x 16 m 90°

13,20

AQUA Ring
Stropný PIR detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna kompenzácia
teploty, funkcia prealarmu, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, max. odber prúdu 12 mA, rozmery ø 97 x 29 mm, chránený priestor vo výške
2,4 m až 4,5 m - 36 m2 až 80 m2

14,30

Snímače a detektory

Snímače pohybu, rozbitie skla
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AQUA Luna
PIR detektor s LED osvetlením, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové nastavenie citlivosti, autodiagnostika, digitálna kompenzácia teploty, funkcia
prealarmu, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, možnosť výmeny šošovky, diaľkové ovládanie LED osvetlenia, max. odber prúdu 12 mA, s
osvetlením 28 mA, rozmery 63 x 96 x 49 mm, dosah detekcie 15 x 14 m 130°, držiak súčasťou balenia

15,20

AQUA S
PIR detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové nastavenie citlivosti, autodiagnostika, digitálna kompenzácia teploty, funkcia prealarmu, kontrola
napätia napájania, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, možnosť výmeny šošovky, napájanie 24 V AC/DC, max. odber prúdu 27 mA AC, 14 mA DC, rozmery 63 x 96 x 49 mm,
dosah detekcie 15 x 14 m 130°, držiak súčasťou balenia

16,60

GRAPHITE
PIR detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, regulovateľné nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna kompenzácia teploty,
kontrola napätia napájania, signalizačná LED, pamäť poplachu, sabotážna ochrana pred otvorením, LODIFF šošovka, max. odber prúdu 14 mA, rozmery 63 x 96 x 49 mm, dosah detekcie 
18 x 18 m 90°, držiak súčasťou balenia

18,00

GRAPHITE Pet
PIR detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, regulovateľné nastavenie citlivosti, autodiagnostika, PET imunita do 15 kg, zabudované rezistory, digitálna
kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, pamäť poplachu, sabotážna ochrana pred otvorením, LODIFF šošovka, max. odber prúdu 14 mA, rozmery 63 x 96 x 49
mm, dosah detekcie 18 x 18 m 90°

19,00

IVORY
PIR detektor so zrkadlovou optikou, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, regulovateľné nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna
kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, pamäť poplachu, sabotážna ochrana pred otvorením, zrkadlová optika, max. odber prúdu 12 mA, rozmery 57 x 123 x 42
mm, dosah detekcie 18 x 18 m 90°, držiak súčasťou balenia

20,20

AQUA Pro
PIR detektor, štvoritý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové nastavenie citlivosti, autodiagnostika, digitálna kompenzácia teploty, funkcia prealarmu, kontrola
napätia napájania, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, možnosť výmeny šošovky, max. odber prúdu 12 mA, rozmery 63 x 96 x 49 mm, dosah detekcie 15 x 14 m 130°,
držiak súčasťou balenia

21,60

NAVY
PIR detektor a detektor rozbitia skla, dva nezávislé alarmové výstupy, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, dvojkanálová analýza zvuku, regulovateľné
nastavenie citlivosti oboch detektorov, autodiagnostika, možnosť zapnutia PET imunity do 15 kg, digitálna kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, dvojfarebná signalizačná
LED, pamäť poplachu, sabotážna ochrana pred otvorením, max. odber prúdu 10 mA, rozmery 63 x 96 x 49 mm, dosah detekcie 12 x 13 m 90°, držiak súčasťou balenia

27,30

GREY Plus
Duálny PIR + MW detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, regulovateľné nastavenie citlivosti oboch detektorov, antimasking, autodiagnostika, možnosť 
zapnutia PET imunity do 15 kg, digitálna kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, dvojfarebná signalizačná LED, pamäť poplachu, sabotážna ochrana pred otvorením, max. odber
prúdu 18 mA, rozmery 63 x 96 x 49 mm, dosah detekcie 13 x 11 m 104°, držiak súčasťou balenia

34,20

SILVER
Duálny PIR + MW detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, regulovateľné nastavenie citlivosti oboch detektorov, antimasking, autodiagnostika, zabudované 
rezistory, digitálna kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, dvojfarebná signalizačná LED, pamäť poplachu, sabotážna ochrana pred otvorením, pokročilý digitálny filter proti
fluoresenčním svetlám, vhodný kde sú nepriaznivé podmienky, napr. miestnosti s krbom, kotolne, garáže alebo miestnosti, kde vzniká prievan, max. odber prúdu 25 mA,
rozmery 62 x 136 x 49 mm, dosah detekcie 18 x 18 m 90°, držiak súčasťou balenia

42,70

COBALT Pro
Duálny PIR + MW detektor, štvoritý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, regulovateľné nastavenie citlivosti MW detektora, trojúrovňové nastavenie citlivosti PIR
detektora, antimasking, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, dvojfarebná signalizačná LED, sabotážna ochrana pred
otvorením, max. odber prúdu 27 mA, rozmery 63 x 136 x 49 mm, dosah detekcie 11 x 10 m 130°, držiak súčasťou balenia

46,10

AGATE
Vonkajší záclonový PIR + MW detektor, digitálny algoritmus detekcie pohybu, regulovateľné nastavenie citlivosti oboch detektorov, antimasking pre stupeň zabezpečenia Grade 3
podľa EN 50131, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN 50131 (montáž na stenu), autodiagnostika, digitálna kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, trojfarebná
signalizačná LED, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, IP 54, pracovná teplota od -40 °C do +55 °C, max. odber prúdu 25 mA, rozmery 44 x 105 x 40 mm,
dosah detekcie 14 m, rohový držiak súčasťou balenia

54,00

OPAL
Vonkajší PIR + MW detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, konfigurácia citlivosti pomocou tlačidiel na PCB, PET imunita do 20 kg, digitálna kompenzácia
teploty, kontrola napätia napájania, trojfarebná signalizačná LED, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, kontrola priestoru pod detektorom, odolnosť na falošné
poplachy spúšťané pohybujúcimi sa objektmi, ktoré ale nemenia svoje umiestnenie (napr. konáre stromov), IP 54, pracovná teplota od -40 °C do +55 °C, max. odber prúdu
20 mA, rozmery 65 x 138 x 58 mm, dosah detekcie 15 x 12 m 100°, pre inštaláciu do rohu miestnosti je potrebný držiak BRACKET C

54,60

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

54,60

OPAL Plus

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

56,60

OPAL Plus GY

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

56,60
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OPAL Plus GY SET
Vonkajší PIR + MW detektor, šedý s držiakom Bracket C, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, konfigurácia citlivosti pomocou ovládača OPT-1, detektor súmraku, 
antimasking, PET imunita do 20 kg, digitálna kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, trojfarebná signalizačná LED, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od
steny, kontrola priestoru pod detektorom, odolnosť na falošné poplachy spúšťané pohybujúcimi sa objektmi, ktoré ale nemenia svoje umiestnenie (napr. konáre stromov), 
IP 54, pracovná teplota od -40 °C do +55 °C, max. odber prúdu 20 mA, rozmery 65 x 138 x 58 mm, dosah detekcie 15 x 12 m 100°

74,90

OPAL PRO

Vonkajší PIR + MW detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, konfigurácia citlivosti pomocou ovládača OPT-1, detektor súmraku, aktívny IR antimasking
pre stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN 50131, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN 50131, PET imunita do 20 kg, digitálna kompenzácia teploty, kontrola napätia
napájania, trojfarebná signalizačná LED, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, kontrola priestoru pod detektorom, odolnosť na falošné poplachy spúšťané
pohybujúcimi sa objektmi, ktoré ale nemenia svoje umiestnenie (napr. konáre stromov), IP 54, pracovná teplota od -40 °C do +55 °C, max. odber prúdu 30 mA, rozmery 65 x
138 x 58 mm, dosah detekcie 15 x 12 m 100°, pre inštaláciu do rohu miestnosti je potrebný držiak BRACKET C

60,00

OPAL Pro GY

Vonkajší PIR + MW detektor, šedýdvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, konfigurácia citlivosti pomocou ovládača OPT-1, detektor súmraku, aktívny IR
antimasking pre stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN 50131, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN 50131, PET imunita do 20 kg, digitálna kompenzácia teploty,
kontrola napätia napájania, trojfarebná signalizačná LED, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, kontrola priestoru pod detektorom, odolnosť na falošné
poplachy spúšťané pohybujúcimi sa objektmi, ktoré ale nemenia svoje umiestnenie (napr. konáre stromov), IP 54, pracovná teplota od -40 °C do +55 °C, max. odber prúdu
30 mA, rozmery 65 x 138 x 58 mm, dosah detekcie 15 x 12 m 100°, pre inštaláciu do rohu miestnosti je potrebný držiak BRACKET C

60,00

INDIGO Detektor rozbitia skla, reguľovateľné nastavenie citlivosti, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, autodiagnostika, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, max. odber prúdu 15
mA, rozmery 48 x 78 x 23 mm, dosah detekcie 6 m 15,70

MAGENTA Detektor rozbitia skla, reguľovateľné nastavenie citlivosti, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a
odtrhnutím od steny, max. odber prúdu 10 mA, rozmery 24 x 110 x 27 mm, dosah detekcie 6 m 15,90

FD-1 Záplavový detektor, externá sonda 3 m, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, max. odber prúdu 4 mA, rozmery
26 x 112 x 29 mm 23,40

TSD-1
Opticko-teplotný požiarny detektor, režim hlásenia and/or, komora Swirl urýchľujúca detekciu dymu, detektor viditeľného dymu zhodný s normou EN 54-7, teplotný detektor zhodný s
normou EN 54-5 (prah 54–65 °C), LED signalizácia, pamäť poplachu, detekcia zašpinenia optickej komory, konfigurácia výstupu NO / NC / 2EOL-NO / 2EOL-NC, max. odber prúdu 24 mA,
rozmery ø 108 x 61 mm, pre umiestnenie vo výške do 11 m je dosah o polomere 7,5 m pre dym / pre umiestnenie vo výške do 8 m je dosah o polomere 5 m pre dym a
teplo

25,80

DG-1 CO Detektor CO (oxidu uhoľnatého), digitálna analýza signálu, červená LED signalizácia, piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu, autodiagnostika, sabotážna ochrana pred
otvorením, inštalácia vo výške 1,5 m, max. odber prúdu 20 mA, rozmery ø 97 x 36 mm 53,20

DG-1 LPG Detektor LPG (propán-butánu), digitálna analýza signálu, zelená LED signalizácia, piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu, autodiagnostika, sabotážna ochrana pred otvorením,
inštalácia nízko pri zemi, max. odber prúdu 20 mA, rozmery ø 97 x 36 mm 53,20

DG-1 ME Detektor ME (zemného plynu - metánu), digitálna analýza signálu, žltá LED signalizácia, piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu, autodiagnostika, sabotážna ochrana pred
otvorením, inštalácia na strop, max. odber prúdu 20 mA, rozmery ø 97 x 36 mm 53,20

DG-1 TCM Detektor TCM (uspávajúcich plynov napr. výparov chloroformu), digitálna analýza signálu, modrá LED signalizácia, piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu, autodiagnostika,
sabotážna ochrana pred otvorením, inštalácia nízko pri zemi, max. odber prúdu 20 mA, rozmery ø 97 x 36 mm 74,40

TD-1
Programovateľný termostat, obsluha dvoch teplotných detektorov (interný + externá sonda), rozsah meranej teploty od -35 °C do +60 °C, možnosť nastaviť dva teplotné prahy,
štvorciferný LED displej, programovanie pomocou tlačidiel, dva relé výstupy, bzučiak na akustickú signalizáciu, sabotážna ochrana pred otvorením, max. prúdový odber 15 mA, rozmery 48 x
78 x 18 mm

68,10

PNK-1 Panik tlačidlo s mechanickou pamäťou, kľúč na návrat do východiskovej polohy, NC kontakt, rozmery 40 x 60 x 25 mm 9,50

S-2 Magnetický kontakt, závrtný, plastové prevedenie, pre zápustnú montáž, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 40 mm, maximálny spínaný prúd 20 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 20
V, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN 50131-1 a EN 50131-2-6, rozmer krytu magnetu o 9 x 28 mm, rozmer krytu kontaktu o 9 x 28 mm 3,80

S-2 BR Magnetický kontakt, závrtný, hnedý, plastové prevedenie, pre zápustnú montáž, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 40 mm, maximálny spínaný prúd 20 mA, maximálne spínané napätie cez
kontakt 20 V, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN 50131-1 a EN 50131-2-6, rozmer krytu magnetu o 9 x 28 mm, rozmer krytu kontaktu o 9 x 28 mm 3,80

Tiesňové hlásiče

Magnetické a iné kontakty

Požiarne, plynové detektory a detektory zaplavenia
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S-3 Magnetický kontakt, závrtný, kovové prevedenie, pre zápustnú montáž, NC kontakt, tamper, pracovná vzdialenosť 24 mm, maximálny spínaný prúd 20mA, maximálne spínané napätie cez
kontakt 20 V, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN 50131-1 a EN 50131-2-6, rozmer krytu magnetu ø 9 x 36,3 mm, rozmer krytu kontaktu ø 9 x 36,3 mm 5,20

S-4 Magnetický kontakt, povrchový, plastové prevedenie, vodeodolný, NC kontakt, tamper, pomocný M vstup pre EOL rezistor, spĺňa EN 50131-1 a EN 50131-2-6 pre stupeň 2, pracovná
vzdialenosť 28 mm, maximálny spínaný prúd 20 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 160 V, rozmer krytu 58,5 x 16,5 x 15,2 mm, hmotnosť 24 g 6,50

S-4 BR Magnetický kontakt, povrchový, hnedý, plastové prevedenie, vodeodolný, NC kontakt, tamper, pomocný M vstup pre EOL rezistor, spĺňa EN 50131-1 a EN 50131-2-6 pre stupeň 2,
pracovná vzdialenosť 28 mm, maximálny spínaný prúd 20 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 160 V, rozmer krytu 58,5 x 16,5 x 15,2 mm, hmotnosť 24 g 6,50

B-1 Magnetický kontakt, povrchový, plastové prevedenie, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 29 mm, maximálny spínaný prúd 500 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 100 V, rozmer
krytu 28 x 13 x 7 mm 2,40

B-1 BR Magnetický kontakt, povrchový, hnedý, plastové prevedenie, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 29 mm, maximálny spínaný prúd 500 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 100 V,
rozmer krytu 28 x 13 x 7 mm 2,40

B-2T Magnetický kontakt, závrtný, plastové prevedenie, so svorkovnicou pre zápustnú montáž, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 20 mm, maximálny spínaný prúd 500 mA, maximálne spínané
napätie cez kontakt 100 V, rozmer krytu magnetu ø 9 x 23,5 mm, rozmer krytu kontaktu ø 9 x 14,5 mm 3,10

B-3 Magnetický kontakt, povrchový, kovové prevedenie, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 42 mm, maximálny spínaný prúd 400 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 100 V, rozmer
krytu 50 x 17 x 10 mm 6,90

B-3A Magnetický kontakt, povrchový, kovové prevedenie, NC kontakt, vodiče v kovovej chráničke, pracovná vzdialenosť 42 mm, maximálny spínaný prúd 400 mA, maximálne spínané napätie
cez kontakt 100 V, rozmer krytu 50 x 17 x 10 mm 8,30

B-4M Magnetický kontakt, povrchový, kovové prevedenie, NC kontakt, vodiče v kovovej chráničke, pracovná vzdialenosť 80 mm, maximálny spínaný prúd 400 mA, maximálne spínané napätie
cez kontakt 100 V, rozmer krytu 106 x 37 x 16 mm 17,70

B-4S Magnetický kontakt, povrchový, kovové prevedenie, NC kontakt, vodiče v kovovej chráničke, pracovná vzdialenosť 80 mm, maximálny spínaný prúd 400 mA, maximálne spínané napätie
cez kontakt 100 V, rozmer krytu 105 x 45 x 12 mm 17,70

VD-1 Otrasový vibračný detektor s magnetickým kontaktom, piezoelektrický senzor, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže magnetu, LED signalizácia, dvojitá sabotážna ochrana
pred otvorením a odtrhnutím od steny, max. prúdový odber 5 mA, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm 29,20

VD-1 BR Otrasový vibračný detektor s magnetickým kontaktom, hnedý, piezoelektrický senzor, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže magnetu, LED signalizácia, dvojitá sabotážna
ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, max. prúdový odber 5 mA, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm 29,20

EWA Šošovka so širokým uhlom záberu pre PIR detektory radov AQUA a COBALT, extra široký uhol záberu 141°, dosah 15 m 2,30

LR Šošovka s dlhým dosahom pre PIR detektory radov AQUA a COBALT, dlhý dosah detekcie 30 m, šírka na konci lúča 3 m 2,30

VB Šošovka s vertikálnou záclonou pre PIR detektory radov AQUA a COBALT, vertikálna záclona, dosah detekcie 22,5 m, šírka na konci lúča 2,2 m 2,30

HOLDER A Plastový držiak pre montáž bezdrôtovej nadstavby ACU-270 / VERSA-MCU pre skrinku OPU-4 P 2,30

BRACKET A Nastaviteľný držiak pre PIR detektory AMBER, AMBER 2E, APD-100, APMD-150, AQUA Luna, AQUA Plus, AQUA Plus 2E, AQUA Pro, AQUA S, COBALT, COBALT Plus, COBALT Pro,
GRAPHITE, GREY, GREY Plus, IVORY, MPD-300, NAVY, SILVER, TOPAZ, AGATE, AOCD-250, montáž na stenu alebo strop, naklonenie v rozsahu 30°, otočenie v rozsahu 90° 2,30

Príslušenstvo k detektorom
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BRACKET B
Nastaviteľný držiak pre PIR detektory AMBER, AMBER 2E, APD- 100, APMD-150, AQUA Luna, AQUA Plus, AQUA Plus 2E, AQUA Pro, AQUA S, COBALT, COBALT Plus, COBALT Pro,
GRAPHITE, GREY, GREY Plus, IVORY, MPD-300, NAVY, SILVER, TOPAZ, AGATE, AOCD-250, montáž na stenu alebo strop, naklonenie v rozsahu 30°, otočenie v rozsahu 90°, kanál na vedenie
kábla

3,10

BRACKET C
Sada drziakov pre uchytenie vonkajších detektorov OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro a AOD-200, rohový držiak - montáž na plochý povrch (rovný stĺp, stena, roh dvoch stien), sabotážny
kontakt, ktorý sa vylomí pri pokuse o odtrhnutie držiaka zo steny, guľový držiak - montáž na plochý povrch (rovný stĺp, stena), odchýlenie detektora v horizontálnej osi 90° (+/- 45°),
odchýlenie detektora vo vertikálnej osi 60° (+/- 30°), sabotážny kontakt reagujúci na odtrhnutie konzoly zo steny

18,20

BRACKET C GY
Sada drziakov pre uchytenie vonkajších detektorov OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro a AOD-200, šedý, rohový držiak - montáž na plochý povrch (rovný stĺp, stena, roh dvoch stien),
sabotážny kontakt, ktorý sa vylomí pri pokuse o odtrhnutie držiaka zo steny, guľový držiak - montáž na plochý povrch (rovný stĺp, stena), odchýlenie detektora v horizontálnej osi 90° (+/-
45°), odchýlenie detektora vo vertikálnej osi 60° (+/- 30°), sabotážny kontakt reagujúci na odtrhnutie konzoly zo steny

18,20

HOOD C Strieška pre vonkajšie detektory, montáž pomocou zacvakávacích úchytov, vysokopevnostný polykarbonát zaručuje vysokú mechanickú odolnosť a stálosť, pre detektory AOD-200, AOD-
200 GY, OPAL, OPAL GY, OPAL Plus, OPAL Plus GY, OPAL Pro, OPAL Pro GY 5,30

HOOD C GY Strieška šedá pre vonkajšie detektory, montáž pomocou zacvakávacích úchytov, vysokopevnostný polykarbonát zaručuje vysokú mechanickú odolnosť a stálosť, pre detektory AOD-200,
AOD-200 GY, OPAL, OPAL GY, OPAL Plus, OPAL Plus GY, OPAL Pro, OPAL Pro GY 5,30

OPT-1 IR ovládač pre nastavenie detektorov OPAL Plus, OPAL Pro, konfigurácia citlivosti detekcie PIR, MW a súmrakového detektora, batéria CR2032 3 V, rozmery 78 x 38 x 16 mm 18,20

TESTER INDIGO Tester detektorov rozbitia skla, imitácia zvukov rozbitia okna z bežného skla, z kaleného skla a plastového okna, napájanie z alkalickej batérie 6LR61 57,00

CA-64 ADR-MOD Adresný modul pre pripojenie klasických releových detektorov na zbernicu, malé rozmery umožnujú jeho inštaláciu do detektorov, zmena bežného detektora (NC, NO) na adresný
(zbernicový), spolupráca s expandérom adresných vstupov INT-ADR, CA-64 ADR, max. prúdový odber 1,2 mA 12,80

BAT-ER-3,6 Lítium-thionyl-chloridová batéria s konštantným napätím 3,6 V, kapacita 13 Ah, pre vonkajšie sirény ASP-100 a MSP-300 R, zivotnosť 5 rokov, ochrana proti skratu 16,10

SOW-300 R Vnútorný LED maják červený, LED s vysokou svietivosťou, 4 režimy signalizácie (svietenie – rýchle blikanie, pomalé blikanie – dve bliknutia), montáž vhodná aj na strop, sabotážna
ochrana pred otvorením, max. prúdový odber 44 mA, rozmery ø 97 x 37 mm 10,40

SPW-100 Vnútorná nezálohovaná siréna, piezoakustický menič 120 dB, 3 druhy zvukovej signalizácie, montáž vhodná aj na strop, sabotážna ochrana pred otvorením, max. prúdový odber 320 mA,
rozmery ø 130 x 37 mm 11,20

SPW-150 Vnútorná zálohovaná siréna, piezoakustický menič 120 dB, 3 druhy zvukovej signalizácie, montáž vhodná aj na strop, 9V batéria ako záložný zdroj napájania, sabotážna ochrana pred
otvorením, max. prúdový odber 330 mA, rozmery ø 130 x 37 mm 12,30

SPW-220 R Vnútorná nezálohovaná siréna s optickou signalizáciou, piezoakustický menič 120 dB, 3 druhy zvukovej signalizácie, LED s vysokou svietivosťou, dvojitá sabotážna ochrana pred
otvorením a odtrhnutím od steny, max. prúdový odber 300 mA, rozmery 87 x 133 x 37 mm 21,10

SD-3001 R
Vonkajšia zálohovaná siréna s optickou signalizáciou, dynamická siréna 120 dB, 4 druhy zvukovej signalizácie, LED s vysokou svietivosťou, vnútorný kovový kryt, ochrana pred
zapenením, zabezpečenie elektroniky voči poveternostným vplyvom, ovládanie procesorom, záložný akumulátor 1,3 Ah 12 V, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od
steny, pracovná teplota od -35 °C do +55 °C, max. prúdový odber 1700 mA, rozmery 300 x 195 x 97 mm

42,90

SP-4001 R Vonkajšia nezálohovaná siréna s optickou signalizáciou, piezoakustický menič 120 dB, 3 druhy zvukovej signalizácie, LED s vysokou svietivosťou, zabezpečenie elektroniky voči
poveternostným vplyvom, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, pracovná teplota od -35 °C do 55 °C, max. prúdový odber 270 mA, rozmery 148 x 254 x 64 mm 26,70

SP-4006 R
Vonkajšia zálohovaná siréna s optickou signalizáciou, piezoakustický menič 120 dB, 3 druhy zvukovej signalizácie, LED s vysokou svietivosťou, vnútorný kovový kryt, zabezpečenie
elektroniky voči poveternostným vplyvom, záložný akumulátor 1,3 Ah 6 V, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, pracovná teplota od -35 °C do 55 °C, max.
prúdový odber 400 mA, rozmery 148 x 254 x 64 mm

50,60

ASP-100 R
Bezdrôtová vonkajšia siréna pre systém ABAX (868 MHz), obojsmerná šifrovaná komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz, dosah do 500 m na voľnom priestranstve,
piezoakustický menič 105 dB, LED signalizácia, kontrola stavu batérie, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, napájanie sirény - výkonná batéria (Lítium-
thionyl-chloridová) BAT-ER-3,6 V / 13 Ah, rozmery 148 x 254 x 64 mm

106,00

Sirény
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Spectra SP 5500
Zabezpečovacia ústredňa - 5 vstupov(zón) na doske (10 zón v ATZ zapojení), rozšíriteľná na maximálne 32 drôtových alebo bezdrôtových vstupov, podpora max. 15 klávesníc,
deliteľná na 2 podsystémy, 2 PGM výstupy (rozšíriteľná do max. 16 PGM výstupov), 32 užívateľských kódov, pamäť na 256 udalostí, výstup na sirénu s max odberom 2A, max. prúdový
odber z AUX výstupu 1A, správa a údržba cez klávesnicu alebo softvérom WinLoad, digitálny komunikátor s podporou formátov CID a ďalšími. Prúdový odber 100mA, súčasťou nie je inštal.
krabica, trafo, akumulátor

52,00

Spectra SP 6000
Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov (zón) na doske (16 zón v ATZ zapojení), rozšíriteľná na maximálne 32 drôtových alebo bezdrôtových vstupov, podpora max. 15 klávesníc,
deliteľná na 2 podsystémy, 4 PGM výstupy (rozšíriteľná do max. 16 PGM výstupov) + 1 x relé vstup, 32 užívateľských kódov, pamäť na 256 udalostí, výstup na sirénu s max odberom 2A,
max. prúdový odber z AUX výstupu 1A, správa a údržba cez klávesnicu alebo softvérom WinLoad, na doske digitálny komunikátor s podporou formátov CID a ďalšími. Prúdový odber 100mA,
súčasťou nie je inštal. krabica, trafo, akumulátor

80,00

Spectra SP 7000
Zabezpečovacia ústredňa - 16 vstupov (zón) na doske (32 zón v ATZ zapojení), rozšíriteľná na maximálne 32 drôtových alebo bezdrôtových vstupov, podpora max. 15 klávesníc,
deliteľná na 2 podsystémy, 4 PGM výstupy (rozšíriteľná do max. 16 PGM výstupov) + 1 x relé vstup, 1 x relé výstup, 32 užívateľských kódov, pamäť na 256 udalostí, výstup na sirénu s
max odberom 2A, max. prúdový odber z AUX výstupu 1A, správa a údržba cez klávesnicu alebo softvérom WinLoad, na doske digitálny komunikátor s podporou formátov CID a ďalšími.
Prúdový odber 100mA, súčasťou nie je inštal. krabica, trafo, akumulátor

95,00

PGM4 Rozširujúci modul, 4xPGM relé 5A, kompatibilný pre systémy SP / MG / EVO, max. prúdový odber 150 mA 50,00

ZX8 Rozširujúci modul, 8 vstupov (zón) pre ústredne MG/ SP, pre ústredne EVO až 16 vstupov v ATZ zapojení, 1x PGM výstup, max. prúdový odber 31 mA 56,00

PS25 Doplnkový zdroj 2,5 A pripojiteľný k zbernici, inteligentná komunikácia s ústredňou, výstup 1,2 A na akumulátor, napájanie cez trafo 40 VA, vyžaduje TRAFO a AKU! 99,00

K10 LED klávesnica pre radu SP / MG, zobrazenie prvých 10 zón, oddelená indikácia 2 podsystémov, režim StayD, 1 Klávesnicová zóna, podsvietené klávesy s rôznofarebné indikáciou stavu
zón, max. prúdový odber 72 mA, 49,00

K32+ LED klávesnica pre radu SP/ MG, zobrazenie všetkých 32 zón pomocou oddelených LED, oddelená indikácia 2 podsystémov, 1 Klávesnicová zóna, max. prúdový odber 148 mA,
rozmery 120x140x32mm, nový dizajn 56,00

K35 Ikonová klávesnica s LCD displejom pre radu SP/ MG, zobrazovanie všetkých 32 zón a základných informácií o stave ústredne pomocou ikon a číslic. Nemožno prehliadať históriu
udalostí ústredne, max. prúdový odber 80 mA, rozmery 120x140x32mm 89,00

K32LCD+ Textová LCD klávesnica pre radu SP/ MG, 2-riadkový LCD displej s nastaviteľným podsvietením, prehliadanie udalostí, programovanie po sekciách alebo podľa MENU, režim StayD, 1
klávesnicová zóna, max. prúdový odber 86 mA, rozmery 120x140x32mm, nový dizajn 99,00

TM50 white
Dotyková ovládacia klávesnica biela, pre rady SP / MG / EVO, grafický dotykový farebný LCD displej 6,4 x 11,2 cm, signalizácia všetkých stavov pomocou ikon a popisov, prehľadné
a pohodlné ovládanie priamo na dotykovom LCD, zobrazenie pôdorysov objektu so zobrazením stavu snímačov, zobrazenie Annunciátor-prehľadné zobrazenie stavu podsystémov a
zón, 1 kláves. zóna / vstup pre vonkajší teplomer, zobrazenie vnútornej + vonkajšej teploty (externé čidlo), užívateľské prispôsobenie vzhľadu, obrázkov a radu zvukov, napájanie: 11-16V = /
100mA, rozmery 144x96x14 mm, microSD karta je súčasťou balenia

160,00

TM50 black
Dotyková ovládacia klávesnica čierna, pre rady SP / MG / EVO, grafický dotykový farebný LCD displej 6,4 x 11,2 cm, signalizácia všetkých stavov pomocou ikon a popisov,
prehľadné a pohodlné ovládanie priamo na dotykovom LCD, zobrazenie pôdorysov objektu so zobrazením stavu snímačov, zobrazenie Annunciátor-prehľadné zobrazenie stavu
podsystémov a zón, 1 kláves. zóna / vstup pre vonkajší teplomer, zobrazenie vnútornej + vonkajšej teploty (externé čidlo), užívateľské prispôsobenie vzhľadu, obrázkov a radu zvukov,
napájanie: 11-16V = / 100mA, rozmery 144x96x14 mm, microSD karta je súčasťou balenia.

160,00

TM70 white
Dotyková ovládacia klávesnica biela, pre rady SP / MG / EVO, grafický dotykový farebný 7" LCD displej, rozlíšenie 800 x 480, signalizácia všetkých stavov pomocou ikon a popisov,
prehľadné a pohodlné ovládanie priamo na dotykovom LCD, zobrazenie pôdorysov objektu so zobrazením stavu snímačov, zobrazenie Annunciátor-prehľadné zobrazenie stavu
podsystémov a zón, 1 kláves. zóna / vstup pre vonkajší teplomer, zobrazenie vnútornej(vstavané čidlo) + vonkajšej teploty (externé čidlo), užívateľské prispôsobenie vzhľadu, obrázkov a radu
zvukov, SD slot, napájanie: 9–15 V / 250 mA, rozmery 177 x 114 x 15 mm, microSD karta je súčasťou balenia.

180,00

RTX3
Rádiová nadstavba pre radu SP/EVO s dvojcestnou komunikáciou, umožňuje pripojenie bezdrôtových prvkov k systému, max. 32 bezdrôtových vstupov + 32 diaľkových ovládačov, pri EVO
je možné zapojiť aj viac RTX3 v systéme, 2x PGM+1x relé výstupy, plastový kryt, pracovná frekvencia 433 MHz, oblasť pokrytia možno rozširovať použitím až 2 repeatrov RPT1, RTX3
vykonáva dohľad nad RF rušením, prítomnosťou a kvalitou signálu z detektorov, nad stavom batérie v nich a stráži ich tampre, max. prúdový 50 mA, 170x155x22mm

76,00

RX1 Jednocestný rádiový prijímač pre radu SP umožňuje pripojiť k systémom bezdrát. prvky PMD1/75/85, DCT10, SD738, až 32 bezdrát. zón, plastový kryt, LED indikácia stavov, nap.: 11-
16V/25mA,rozmery 51x83x20mm, pracovná frekvencia 433MHz 44,00

Ústredne Spectra

Moduly a klávesnice Spectra

Spectra 433MHz
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RTX3-868
Rádiová nadstavba pre radu SP/EVO s dvojcestnou komunikáciou, umožňuje pripojenie bezdrôtových prvkov k systému, max. 32 bezdrôtových vstupov + 32 diaľkových ovládačov, 
pri EVO je možné zapojiť aj viac RTX3 v systéme, 2x PGM + 1x relé výstupy, plastový kryt, pracovná frekvencia 868 MHz, oblasť pokrytia možno rozširovať použitím až 2 repeatrov RPT1,
RTX3 vykonáva dohľad nad RF rušením, prítomnosťou a kvalitou signálu z detektorov, nad stavom batérie v nich a stráži ich tampre, max. prúdový 50 mA, 170x155x22mm

72,00

REM15-868 Diaľkový ovládač, 5 funkcií, pracovná frekvencia 868MHz, indikácia LED, podsvietene tlačidlá, dosah cca 60m s RTX-3, ovládať PGM výstupy, batéria CR2032 súčasťou 25,00

REM25B-868 Dvojcestný diaľkový ovládač, 6 funkcii / 5 tlačidiel, pracovná frekvencia 868 MHz, indikácia LED, zvuková a optická spätná signalizácia o stave systému, dosah cca 45 m s RTX-3,
ovládať PGM výstupy, batéria CR2032 súčasťou 48,00

REM2-868 Dvojcestný diaľkový ovládač, 4 tlačidlá / 6 funkcií, pracovná frekvencia 868 MHz, podsvietenie, modrý design, indikácia LED, dosah cca 45 m s RTX-3, možnosť diaľkovo zistiť stav
ústredne, ovládať PGM výstupy, batéria CR2032 súčasťou 48,00

REM3-868 Dvojcestný ovládač s malou klávesnicou a 8 LED, pracovná frekvencia 868MHz, ovládanie ústrední SP/MG/EVO192 vrátane podsystémov, zistenie stavov a ovládanie PGM, optická a
akustická signalizácia, možno použiť aj užívateľský kód, 15 funkčných tlačidiel, dosah cca 45m, elegantný vzhľad, batéria CR2032 súčasťou 55,00

K32LX-868
Textová LCD klávesnica pre radu SP/ MG, 2-riadkový LCD displej s nastaviteľným podsvietením, prehliadanie udalostí, programovanie po sekciách alebo podľa MENU, režim StayD, 1
klávesnicová zóna, zabudovaná kompletná bezdrôtová nadstavba RTX3 pre bezdrôtové prvky MAGELLAN, kompatibilný s radou SPECTRA SP (od verzie 4.72), max. prúdový odber 120 mA,
pracovná frekvencia 868 MHz, rozmery 120x140x32mm

125,00

DIGIPLEX EVO192
Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov (zón) na doske (16 zón v ATZ zapojení), rozšíriteľná na maximálne 192 drôtových alebo bezdrôtových vstupov, podpora až 254 klávesníc,
deliteľná na 8 podsystémov, 4PGM výstupy (rozšíriteľné do max 250PGM výstupov), 1x relé výstup, 999 užívateľských kódov, pamäť na 2048 udalostí, výstup na sirénu až 2A, max.
prúdový odber z AUX výstupu 1A, inštalácia, správa a údržba z klávesnice alebo SW WinLoad, digitálny komunikátor s formátmi ako CID a ďalšie, maximálny počet monitorovaných dverí /
čítačiek 32. Súčasťou nie je inštal. krabica, trafo, akumulátor

83,00

DIGIPLEX EVO HD

Zabezpečovacia ústredňa s podporou pripojenia PIR s HD kamerou (max. 8x HD77), 8 vstupov (zón) na doske (16 zón v ATZ zapojení), rozšíriteľná na max. 192 drôtových
alebo bezdrôtových vstupov, pripojenie do 254 klávesníc alebo modulov, deliteľná na 8 podsystémov, 4x PGM výstupy (rozšíriteľné do max 250PGM výstupov), 1x relé výstup, 999
užívateľských kódov, pamäť na 2048 udalostí, výstup na sirénu do 3A, digitálny komunikátor s formátmi ako CID a ďalšie, maximálny počet monitorovaných dverí/čítačiek 32. Súčasťou nie je
inštal. krabica,trafo, akumulátor, odporúčané napájanie zdrojom TRAFO 80VA (16VAC/3,5A), programovanie cez sw BabyWare, dohľad na kamery cez mobilnú aplikáciu
Paradox Insight

110,00

PGM4 Rozširujúci modul, 4xPGM relé 5A, kompatibilný pre systémy SP / MG / EVO, max. prúdový odber 150 mA 50,00

ZX1 Rozširujúci modul, 1 vstup (zóna) / (2 zóny v ATZ zapojení) pripojiteľný na zbernicu v plastovej krabičke, max. prúdový odber 28 mA 23,00

ZX4 Rozširujúci modul, 4 vstupy (zóny)/(8 zón v ATZ zapojení) pripojiteľný na zbernicu, max. prúdový odber 28 mA 39,00

ZX8 Rozširujúci modul, 8 vstupov (zón) pre ústredne MG/ SP, pre ústredne EVO až 16 vstupov v ATZ zapojení, 1x PGM výstup, max. prúdový odber 31 mA 56,00

PS25 Doplnkový zdroj 2,5 A pripojiteľný k zbernici, inteligentná komunikácia s ústredňou, výstup 1,2 A na akumulátor, napájanie cez trafo 40 VA, vyžaduje TRAFO a AKU! 99,00

HUB2 Opakovač a oddelovač zbernice, vytvára nezávislé vetvy zbernice alebo predlžuje zbernicu o ďalších 900m, napájanie 12-16VDC zdrojom PS17 92,00

K641+ Textová LCD klávesnica s dvoma riadkami, 1 klávesová zóna, 1PGM na doske, modré podsvietenie, max. prúdový odber 120 mA, rozmery 120x140x32mm, nový dizajn 116,00

Moduly a klávesnice Digiplex

Spectra 868MHz

Ústredne Digiplex 
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K641R
Textová LCD klávesnica s dvoma riadkami, 1 klávesová zóna, 1PGM na doske, modré podsvietenie, zabudovaná ACCESS čítačka PROXIMITY priamo do klávesnice, vstupy pre
mag.kontakt a vstup REX pre dverové tlačidlo, výstup pre ovládanie el.zámku (tranzistor s otvor. kolektorom), kompletný prístupový bod bez nutnosti modulu a čítačky, max. prúdový odber
120 mA, rozmery 120x140x32mm

145,00

K656 Textová LCD klávesnica s dvoma riadkami, nový plochý dizajn, dotykové klávesy s kapacitným senzorom, 1 klávesová zóna, 1PGM na doske, modré podsvietenie, max. prúdový odber
120 mA 116,00

TM50 white
Dotyková ovládacia klávesnica biela, pre rady SP / MG / EVO, grafický dotykový farebný LCD displej 6,4 x 11,2 cm, signalizácia všetkých stavov pomocou ikon a popisov, prehľadné
a pohodlné ovládanie priamo na dotykovom LCD, zobrazenie pôdorysov objektu so zobrazením stavu snímačov, zobrazenie Annunciátor-prehľadné zobrazenie stavu podsystémov a
zón, 1 kláves. zóna / vstup pre vonkajší teplomer, zobrazenie vnútornej + vonkajšej teploty (externé čidlo), užívateľské prispôsobenie vzhľadu, obrázkov a radu zvukov, napájanie: 11-16V = /
100mA, rozmery 144x96x14 mm, microSD karta je súčasťou balenia

160,00

TM50 black
Dotyková ovládacia klávesnica čierna, pre rady SP / MG / EVO, grafický dotykový farebný LCD displej 6,4 x 11,2 cm, signalizácia všetkých stavov pomocou ikon a popisov,
prehľadné a pohodlné ovládanie priamo na dotykovom LCD, zobrazenie pôdorysov objektu so zobrazením stavu snímačov, zobrazenie Annunciátor-prehľadné zobrazenie stavu
podsystémov a zón, 1 kláves. zóna / vstup pre vonkajší teplomer, zobrazenie vnútornej + vonkajšej teploty (externé čidlo), užívateľské prispôsobenie vzhľadu, obrázkov a radu zvukov,
napájanie: 11-16V = / 100mA, rozmery 144x96x14 mm, microSD karta je súčasťou balenia.

160,00

TM70 white
Dotyková ovládacia klávesnica biela, pre rady SP / MG / EVO, grafický dotykový farebný 7" LCD displej, rozlíšenie 800 x 480, signalizácia všetkých stavov pomocou ikon a popisov,
prehľadné a pohodlné ovládanie priamo na dotykovom LCD, zobrazenie pôdorysov objektu so zobrazením stavu snímačov, zobrazenie Annunciátor-prehľadné zobrazenie stavu
podsystémov a zón, 1 kláves. zóna / vstup pre vonkajší teplomer, zobrazenie vnútornej(vstavané čidlo) + vonkajšej teploty (externé čidlo), užívateľské prispôsobenie vzhľadu, obrázkov a radu
zvukov, SD slot, napájanie: 9–15 V / 250 mA, rozmery 177 x 114 x 15 mm, microSD karta je súčasťou balenia.

180,00

ACM12
Zbernicový modul pre pripojenie čítačiek a vytvorenie 1 prístupového bodu, vstupy a výstupy pre čítačku, ovládacie tlačidlo, RELÉ pre ovládanie zámku, vstupy pre magnet a
ovládacie PIR, obsahuje spínaný zdroj 1A, vyžaduje napájanie z oddeleného trafa, na 1 trafo je možné pripojiť viac modulov ACM12, komunikácia s čítačkami: 4-vodičové zapojenie (R910,
R915), alebo 7-vodičové s typmi WIEGAND 26 bitov

105,00

R910 Vonkajšia čítačka RFID bezkontaktných prístupových kariet, pripojenie k ACM12 cez 4-drôtové zapojenie, čítacia vzdialenosť. cca 8cm, -35 až 65 ° C, čierna farba, max. prúdový
odber 115mA,rozmery 55x150x25mm 89,00

R915 Vonkajšia čítačka RFID bezkontaktných prístupových kariet s kódovou klávesnicou, pripojenie k ACM12 cez 4-drôtové zapojenie, čítacia vzdialenosť cca 8cm, -35 až 65 ° C, navyše
zabudovaná klávesnica-možnosť kombinácií pre ovládanie: len karta / len kód / karta alebo kód / karta + kód, čierna / biela / strieborná, max. prúdový odber 60mA, rozmery 55x150x25mm 95,00

RTX3
Rádiová nadstavba pre radu SP/EVO s dvojcestnou komunikáciou, umožňuje pripojenie bezdrôtových prvkov k systému, max. 32 bezdrôtových vstupov + 32 diaľkových ovládačov, pri EVO
je možné zapojiť aj viac RTX3 v systéme, 2x PGM+1x relé výstupy, plastový kryt, pracovná frekvencia 433 MHz, oblasť pokrytia možno rozširovať použitím až 2 repeatrov RPT1, RTX3
vykonáva dohľad nad RF rušením, prítomnosťou a kvalitou signálu z detektorov, nad stavom batérie v nich a stráži ich tampre, max. prúdový 50 mA, 170x155x22mm

76,00

RTX3-868
Rádiová nadstavba pre radu SP/EVO s dvojcestnou komunikáciou, umožňuje pripojenie bezdrôtových prvkov k systému, max. 32 bezdrôtových vstupov + 32 diaľkových ovládačov, 
pri EVO je možné zapojiť aj viac RTX3 v systéme, 2x PGM + 1x relé výstupy, plastový kryt, pracovná frekvencia 868 MHz, oblasť pokrytia možno rozširovať použitím až 2 repeatrov RPT1,
RTX3 vykonáva dohľad nad RF rušením, prítomnosťou a kvalitou signálu z detektorov, nad stavom batérie v nich a stráži ich tampre, max. prúdový 50 mA, 170x155x22mm

72,00

2WPGM-868 Bezdrôtový rozširujúci modul PGM, 1xPGM výstup NO/NC 5A, 1x nevyvážený zónový vstup, pracovná frekvencia 868MHz, interiérové použitie, kompatibilný pre systémy SP / MG /
EVO, max. prúdový odber 150 mA, rozmery: 125 x 45 x 35mm 63,00

REM15-868 Diaľkový ovládač, 5 funkcií, pracovná frekvencia 868MHz, indikácia LED, podsvietene tlačidlá, dosah cca 60m s RTX-3, ovládať PGM výstupy, batéria CR2032 súčasťou 25,00

REM25B-868 Dvojcestný diaľkový ovládač, 6 funkcii / 5 tlačidiel, pracovná frekvencia 868 MHz, indikácia LED, zvuková a optická spätná signalizácia o stave systému, dosah cca 45 m s RTX-3,
ovládať PGM výstupy, batéria CR2032 súčasťou 48,00

RAC1-868 Diaľkový ovládač, 4 tlačidlá / 5 funkcií, pracovná frekvencia 868 MHz, bezkontaktný prístupový čip pre RFID čítačky PARADOX, podsvietenie, modrý design, indikácia LED 45,00

REM2-868 Dvojcestný diaľkový ovládač, 4 tlačidlá / 6 funkcií, pracovná frekvencia 868 MHz, podsvietenie, modrý design, indikácia LED, dosah cca 45 m s RTX-3, možnosť diaľkovo zistiť stav
ústredne, ovládať PGM výstupy, batéria CR2032 súčasťou 48,00

REM3-868 Dvojcestný ovládač s malou klávesnicou a 8 LED, pracovná frekvencia 868MHz, ovládanie ústrední SP/MG/EVO192 vrátane podsystémov, zistenie stavov a ovládanie PGM, optická a
akustická signalizácia, možno použiť aj užívateľský kód, 15 funkčných tlačidiel, dosah cca 45m, elegantný vzhľad, batéria CR2032 súčasťou 55,00

K641LX-868 Textová LCD klávesnica s dvoma riadkami, 1 klávesová zóna, 1PGM na doske, modré podsvietenie, zabudovaný bezdrôtový modul RTX 3, pracovná frekvencia 868 MHz, max.
prúdový odber 110 mA, rozmery 120x140x32mm 138,00

Digiplex 433MHz

Digiplex 868MHz
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Magellan MG5050-
868

Zabezpečovacia ústredňa - 5 drôtových vstupov/zón (10 zón v ATZ zapojení), rozšíriteľná na maximálne 32 drôtových alebo bezdrôtových vstupov, podpora až 15 klávesníc,
deliteľná na 2 podsystémy, 4PGM výstupy (rozšíriteľné do max 12 bezdrôtových PGM), 32 užívateľských kódov, pamäť na 256 udalostí, výstup na sirénu s max. odberom 2A, správa a údržba z
klávesnice alebo SW WinLoad, pracovná frekvencia 868 MHz, digitálny komunikátor s formátmi CID a ďalšími. Súčasťou nie je inštal. krabica, trafo, akumulátor

70,00

K32RF-868
Bezdrôtová ikonová klávesnica pre radu SP/MG (SP cez RTX3), zobrazenie všetkých 32 zón pomocou oddelených LED, dvojcestný rádiový prenos dát, oddelená indikácia oboch
podsystémov, 2 režimy zobrazenia, max. 4 kláv. v systéme, napájanie adaptérom 6V = / odber 200mA, záložná batéria je súčasťou, doba prevádzky na batériu je cca 48h, dosah cca 40m v
budove, pracovná frekvencia 868 MHz, rozmery 120x140x32mm

114,36

K37-868 Bezdrôtová LED klávesnica s LCD displejom pre radu SP/MG (SP cez RTX3), zobrazenie informácií pomocou prehľadných ikon na LCD, dvojcestný rádiový prenos dát, napájanie: 2xAA
alkalické (súčasť dodávky), životnosť cca 1 rok, dosah cca 40m v budove, pracovná frekvencia 868MHz, rozmery 120x140x32mm 99,00

PRO 476+ Dual PIR senzor, 2 úrovne citlivosti, automatická teplotná kompenzácia, výmenné clony, kovový tieniaci kryt proti RF rušeniu, dosah 11m/110°, -10 až 50°C, max. prúdový odber 27 mA 9,30

NV500 Digitálny duálny snímač pohybu 2xPIR, sférická šošovka, malé rozmery, 5 úrovní citlivosti, odolnosť na fal. poplachy v 4 stupňoch, digitálna teplotná kompenzácia, dosah 12m/90°, 
pracovná teplota -10 až 50 ° C, max. prúdový odber 11 mA 10,20

NV5 Digitálny detektor pohybu, širokouhlý, 102° s dosahom 12 m, PET imunita do 16 kg, nastaviteľná citlivosť, automatická teplotná kompenzácia, od -10 °C do +50 °C, max. prúdový
odber 11 mA, rozmery 90 x 55 x 40 mm, náhrada za NV500, odporúčaný držiak SB100 (nie je súčasťou balenia) 11,00

NV5M Digitálny detektor pohybu so zrkadlom pre detekciu v podhľadovej zóne, širokouhlý, 102° s dosahom 12 m, nastaviteľná citlivosť, teplotný rozsah od -10 °C do +50 °C, max.
prúdový odber 11 mA, rozmery 90 x 55 x 40 mm, odporúčaný držiak SB100 (nie je súčasťou balenia) 11,50

DIGIGARD DG55 Digitálny duálny snímač pohybu 2xPIR, 2 úrovne citlivosti, digitálna teplotná kompenzácia, kovový tieniaci kryt proti RF rušeniu, inteligentne prispôsobenie sa prostrediu, vymeniteľné
šošovky, dosah 12m/110°, -20 až 50 ° C, max. prúdový odber 28 mA 16,20

DIGIGARD DG65 Digitálny kvadratúrny snímač pohybu 4xPIR, 2 úrovne citlivosti, digitálna teplotná kompenzácia, kovový tieniaci kryt proti RF rušeniu, inteligentné prispôsobenie sa prostrediu,
vymeniteľné šošovky, kvadratúrne snímanie (dve nezávislé duálne vetvy snímania), dosah 12m/110 °, -20 až 50 ° C, max. prúdový odber 28 mA 23,00

DIGIGARD DG75 Digitálny snímač pohybu 2x dual PIR, 2 úrovne citlivosti, digitálna teplotná kompenzácia, kovový tieniaci kryt proti RF rušeniu, inteligentne prispôsobenie sa prostrediu, vymeniteľné
šošovky, dosah 11m/90 °, pracovná teplota -20 až 50 ° C, imunita voči malým zvieratám do cca 40kg, max. prúdový odber 17mA 31,60

DIGIGARD DG85 Vonkajší digitálny PIR snímač pohybu, prevedenie typu DG75, imunita voči malým zvieratám do 18kg, výber spôsobu detekcie DUAL / SINGLE, možnosť zapojiť ako klasicky (RELÉ)
tak aj priamo na zbernicu DGP / EVO BUS, dosah 11m/90°, pracovná teplota -20 až 50 ° C, max. prúdový odber 28 mA 99,00

DG467 
PARADOME

Stropný duálny snímač pohybu 2xPIR, s elipsovitými charakteristikami, zapojenie NC (RELÉ) alebo zbernicový režim DGP / EVO BUS, digitálna teplotná kompenzácia, elipsovitá
charakteristika pokrytie až 11x6m (výška 3,7 m), alebo 7x6m (výška 2,4 m), inst.výška 2,1-4,5 m, -20 až +50°C, max. prúdový odber 32 mA 28,20

GLASSTREK 
DG457

Digitálny detektor rozbitia skla, klasické zapojenie relé NC alebo zbernicové zapojenie, dig. detekcia rozbitia v akustickej oblasti vrátane tlakovej vlny, vysoká odolnosť voči fal. popl,
nastaviteľná citlivosť (2 úrovne), pamäť poplachu (MEMORY), dosah 9m/4,5m podľa nastavenia, -10 až +50 ° C, max. prúdový odber 37 mA 22,00

525DM VISION A-
M

Digitálny duálny snímač pohybu PIR ako DG55 + MW detekcia, MW antimasking, plne digit. spracovanie oboch signálov, nastaviteľný dosah MW, dosah 14m, -20 až +50 ° C, max.
prúdový odber 30 mA 35,00

PARADOOR 460 Digitálny snímač pohybu PIR s charakteristikou vertikálnej záclony, ochrana obrazov, ACCESS systémy apod, časovatelný relé výstup NO / NC, automatická teplotná kompenzácia, -
10 až +50°C, max. prúdový odber 25 mA 34,00

Bezdrôtové ústredne Magellan

Bezdrôtové klávesnice

Snímače a detektory

Snímače pohybu, rozbitie skla
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NV35M
Digitálny duálny snímač pohybu PIR, prepínateľná detekčná charakteristika 5 x 0,5 m (záclona - okná, dvere) alebo 7,5 x 2 m (vonkajšia s PET imunitou) alebo 10 x 2
m (vnútorná sharp bez PET), detekcia "creep" plíženia pod detektorom, Anti-masking, tamper odstránenia/otvorenia, relé výstup NO/NC, prevádzková teplota od -30 °C do +60 °C, max.
prúdový odber 20 mA

68,00

NVX80
Digitálny snímač pohybu MW/PIR, antimasking od 0,75 m do 2 m, imunita voči zvieratám, 8 detekčných zón, 2x štvornásobný PIR na krátké a dlhé rozsahy detekcie do 15 x 15 m,
1x nezávislý štvornásobný PIR pre detekciu tesne pod detektorom 3 x 3 m, 1x dvojitá MW detekcia s nastavením rozsahu, 3x programovateľný reléový výstup, farebný OLED displej pre menu a 
signalizáciu, max. prúdový odber 100 mA, použitie autonómne/zbernicové, tamper, krytie IP 55, teplota od -35 °C do +60 °C, rozmery 100 x 230 x 92 mm, vnútorné/vonkajšie použitie

187,00

NV75M Vnútorný digitálny PIR snímač pohybu, prevedenie typu NV75, imunita voči malým zvieratám do 18kg, aktívny antimasking, funkcia "CREEP", dosah 16 m / 90°, pracovná teplota
-35 °C až 50 °C, max. prúdový odber 20 mA 53,00

NV75MW Vnútorný duálny PIR a MW snímač pohybu, prevedenie typu NV75, imunita voči malým zvieratám do 18 kg, aktívny antimasking, funkcia "CREEP", dosah 16 m / 90°, pracovná
teplota -20 °C až 50 °C, max. prúdový odber 20 mA 69,00

NV780MX
Vonkajší duálny snímač pohybu 4x dual PIR vertikálna záclona s antimaskingem, imunita voči zvieratám do 40 kg, 2 úrovne citlivosti, možnosť zapojiť ako klasicky (RELÉ) tak aj
priamo na zbernicu DGP/EVO BUS, indikácia poplachu LED a bzučiak, odklon lúča od steny max. 3°, signalizácia poplachu LED a bzučiak, dosah 2x 12 m záclona, od -35 °C do +50 °C, max.
prúdový odber 60 mA

109,00

WLD38R Detektor zaplavenia (kúpeľne, sklady, pivnice ...) s výstupom RELÉ NO / NC vhodný aj ako doplnok EZS, obsahuje aj 85dB sirénku aktívnu v poplachu spoločne s RELÉ, max. prúdový odber
30 mA 20,00

1450 F Detektor zaplavenia pre kontrolu hladiny nehorľavých kvapalín, centrálna jednotka + snímač (max 10 ks), odber 30mA/12VDC ,NO/NC relé výstup, biely, rozmery 96x64x31mm použitie pre
kúpeľne, sklady, pivnice, nádrže ...), náhrada za WLD38R 78,00

SD169-AR Optický detektor požiaru, dymový fotoelektrický senzor, NO/NC výstup, auto reset, max. prúdový odber 35mA/12VDC 27,00

SD168-AR Duálny detektor požiaru, dymový fotoelektrický senzor + teplotný snímač, snímacia teplota 57 °C, NO/NC výstup, auto reset, max. prúdový odber 35 mA / 12 V DC, náhrada za FDR-
36-SHR 29,00

CT 3001 O-EZS 
silver

Opticko-dymový požiarny detektor, NO/NC výstup 1A/30VDC, detekčná plocha max 70m2, detekcia poruchy a zaprášenia komory, LED indikácia aktivácie, súčasťou detektor a pätica,
napájanie 9-33VDC, odber 30mA, vnútorné použitie, max. 95% vlhkosť, rozmery 95x62mm, dizajn mreža, farba strieborná 64,00

CT 3005 O-EZS 
silver

Opticko-dymový požiarny detektor, NO/NC výstup 1A/30VDC, detekčná plocha max 70m2, detekcia poruchy a zaprášenia komory, LED indikácia aktivácie, súčasťou detektor a pätica,
napájanie 9-33VDC, odber 30mA, vnútorné použitie, max. 95% vlhkosť, rozmery 110x62mm, dizajn sklo, farba strieborná 75,00

SD-PCO-985 Detektor oxidu uholnatého CO ,elektro-chemický senzor, EN50194, test tlačidko, NO/NC výstup, napájanie 12-24 VDC, pracovná teplota -10 až +40 ° C, zabudovaná sirénka 70dB, vhodné pre
garáže, miestnosti s krbom a pod., náhrada za GD-983-CO 44,00

SD-ECG-983N Detektor úniku zemného plynu LNG/CNG, EN50194, NO/NC výstup, napájanie 12VDC, pracovná teplota -10 až +40°C, zabudovaná sirénka 70dB 47,00

PT02 Tiesňové tlačidlo, biely plast so striebornou aktívnou plochou a s červeným nápisom EMERGENCY, výstup NC / NO, rozmery 23x75x15mm 2,30

S 3040 Tiesňové tlačidlo s pamäťou, aktivácia-vyklopenie pohyblivého dielu, pamäť.LED, funguje aj bez napájania-bez pamäte, výstup NO / NC, 50mA/12V, napájanie 12V = / 6mA, pr.teplota: -
18 až +45 ° C, 45x74x20mm, obsahuje ochranu proti sabotáži priložením magnetu, max. prúdový odber 6 mA 36,00

REM101-868 Bezdrôtové tiesňové tlačidlo, napájanie akumulátorom, LED kontrola stavu, max. prúdový odber 6 mA, pracovná frekvencia 868 MHz, kompatibilita s Magellan/RTX/K32LX/K641LX, dosah
30m 22,00

Požiarne, plynové detektory a detektory zaplavenia

Tiesňové hlásiče
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S-2 Magnetický kontakt, závrtný, plastové prevedenie, pre zápustnú montáž, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 40 mm, maximálny spínaný prúd 20 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 20
V, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN 50131-1 a EN 50131-2-6, rozmer krytu magnetu o 9 x 28 mm, rozmer krytu kontaktu o 9 x 28 mm 3,80

S-2 BR Magnetický kontakt, závrtný, hnedý, plastové prevedenie, pre zápustnú montáž, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 40 mm, maximálny spínaný prúd 20 mA, maximálne spínané napätie cez
kontakt 20 V, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN 50131-1 a EN 50131-2-6, rozmer krytu magnetu o 9 x 28 mm, rozmer krytu kontaktu o 9 x 28 mm 3,80

S-3 Magnetický kontakt, závrtný, kovové prevedenie, pre zápustnú montáž, NC kontakt, tamper, pracovná vzdialenosť 24 mm, maximálny spínaný prúd 20mA, maximálne spínané napätie cez
kontakt 20 V, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN 50131-1 a EN 50131-2-6, rozmer krytu magnetu ø 9 x 36,3 mm, rozmer krytu kontaktu ø 9 x 36,3 mm 5,20

S-4 Magnetický kontakt, povrchový, plastové prevedenie, vodeodolný, NC kontakt, tamper, pomocný M vstup pre EOL rezistor, spĺňa EN 50131-1 a EN 50131-2-6 pre stupeň 2, pracovná
vzdialenosť 28 mm, maximálny spínaný prúd 20 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 160 V, rozmer krytu 58,5 x 16,5 x 15,2 mm, hmotnosť 24 g 6,50

S-4 BR Magnetický kontakt, povrchový, hnedý, plastové prevedenie, vodeodolný, NC kontakt, tamper, pomocný M vstup pre EOL rezistor, spĺňa EN 50131-1 a EN 50131-2-6 pre stupeň 2,
pracovná vzdialenosť 28 mm, maximálny spínaný prúd 20 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 160 V, rozmer krytu 58,5 x 16,5 x 15,2 mm, hmotnosť 24 g 6,50

B-1 Magnetický kontakt, povrchový, plastové prevedenie, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 29 mm, maximálny spínaný prúd 500 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 100 V, rozmer
krytu 28 x 13 x 7 mm 2,40

B-1 BR Magnetický kontakt, povrchový, hnedý, plastové prevedenie, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 29 mm, maximálny spínaný prúd 500 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 100 V,
rozmer krytu 28 x 13 x 7 mm 2,40

B-2T Magnetický kontakt, závrtný, plastové prevedenie, so svorkovnicou pre zápustnú montáž, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 20 mm, maximálny spínaný prúd 500 mA, maximálne spínané
napätie cez kontakt 100 V, rozmer krytu magnetu ø 9 x 23,5 mm, rozmer krytu kontaktu ø 9 x 14,5 mm 3,10

B-3 Magnetický kontakt, povrchový, kovové prevedenie, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 42 mm, maximálny spínaný prúd 400 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 100 V, rozmer
krytu 50 x 17 x 10 mm 6,90

B-3A Magnetický kontakt, povrchový, kovové prevedenie, NC kontakt, vodiče v kovovej chráničke, pracovná vzdialenosť 42 mm, maximálny spínaný prúd 400 mA, maximálne spínané napätie
cez kontakt 100 V, rozmer krytu 50 x 17 x 10 mm 8,30

B-4M Magnetický kontakt, povrchový, kovové prevedenie, NC kontakt, vodiče v kovovej chráničke, pracovná vzdialenosť 80 mm, maximálny spínaný prúd 400 mA, maximálne spínané napätie
cez kontakt 100 V, rozmer krytu 106 x 37 x 16 mm 17,70

B-4S Magnetický kontakt, povrchový, kovové prevedenie, NC kontakt, vodiče v kovovej chráničke, pracovná vzdialenosť 80 mm, maximálny spínaný prúd 400 mA, maximálne spínané napätie
cez kontakt 100 V, rozmer krytu 105 x 45 x 12 mm 17,70

FM 102 Magnetický kontakt, hnedý plast, so samolepiacou prírubou, NC kontakt, rozmery 33x13x7mm ,pracovná vzdialenosť max.24 mm, prívodný kábel 200mm 2,70

VD-1 Otrasový vibračný detektor s magnetickým kontaktom, piezoelektrický senzor, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže magnetu, LED signalizácia, dvojitá sabotážna ochrana
pred otvorením a odtrhnutím od steny, max. prúdový odber 5 mA, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm 29,20

VD-1 BR Otrasový vibračný detektor s magnetickým kontaktom, hnedý, piezoelektrický senzor, dva kontakty umožnujúce výber spôsobu montáže magnetu, LED signalizácia, dvojitá sabotážna
ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, max. prúdový odber 5 mA, rozmery krytu 26 x 112 x 29 mm 29,20

ZC1 Magnetický kontakt adresovateľný, povrchový, plast, tamper ,napájanie 9 až 16 VDC, odber 14,2 mA, počet zón 1, LED indikácia stavov zón, kompatibilita s Digiplex EVO, rozmery 73,7x
20,3x 30,5 mm 32,00

Magnetické kontakty
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SB100 Kĺbový držiak pre detektory PARADOX NV500, montáž na stenu alebo strop, biely plast, kryté vedenie kábla kĺbom, nastaviteľné v horizontálnej rovine 1,33

SB85 OUTDOOR Kĺbový držiak pre snímač Digigard DG85, montáž na stenu i strop, vedenie kábla je nutné mimo držiak, všestranné presné nastavenie polohy s dômyselným uzamknutím a ochranou
tamperom 12,00

469 Univerzálny kĺbový stojan pre snímače pohybu (PRO 476+, DG / DM, 525D), montáž na stenu alebo strop, biely plast, kryté vedenie kábla kĺbom 4,50

DIGIPLEX DM50 Digitálny duálny snímač pohybu 2xPIR, napojenie priamo na zbernicu, teplotná kompenzácia, kovový tieniaci kryt proti RF rušeniu, inteligentné prispôsobenie sa prostrediu, ovládanie
vlastností z ústredne, dosah 12m / 110°, vymeniteľné šošovky, -20 až 50 ° C, max. prúdový odber 24 mA 25,50

DIGIPLEX DM60 Digitálny quad snímač pohybu 4xPIR, napojenie priamo na zbernicu, teplotná kompenzácia, kovový tieniaci kryt proti RF rušeniu, inteligentné prispôsobenie sa prostrediu, ovládanie
vlastností z ústredne, dosah 12m / 110°, vymeniteľné šošovky, -20 až 50 ° C, duálna protichodná detekcia, max. prúdový odber 24 mA 31,00

DIGIPLEX DM70 Digitálny duálny snímač pohybu 2xPIR, 100% digitálny detektor, napojenie priamo na zbernicu, digitálna teplotná kompenzácia, kovový tieniaci kryt proti RF rušeniu, inteligentne
prispôsobenie sa prostrediu, vymeniteľné šošovky, dosah 11m/90°, pracovná teplota -20 až 50 ° C, imunita voči zvieratám do cca 40kg, max. prúdový odber 31 mA 35,00

DIGIGARD DG85 Vonkajší digitálny PIR snímač pohybu, prevedenie typu DG75, imunita voči malým zvieratám do 18kg, výber spôsobu detekcie DUAL / SINGLE, možnosť zapojiť ako klasicky (RELÉ)
tak aj priamo na zbernicu DGP / EVO BUS, dosah 11m/90°, pracovná teplota -20 až 50 ° C, max. prúdový odber 28 mA 99,00

NV35MX
Zbernicový digitálny duálny snímač pohybu PIR, prepínateľná detekčná charakteristika 5 x 0,5 m (záclona - okná, dvere) alebo 7,5 x 2 m (vonkajšia s PET imunitou)
alebo 10 x 2 m (vnútorná sharp bez PET), detekcia "creep" plíženia pod detektorom, Anti-masking, tamper odstránenia/otvorenia, prevádzková teplota od -30 °C do +60 °C, max.
prúdový odber 20 mA

67,00

NV75MX Vnútorný digitálny PIR snímač pohybu, prevedenie typu NV75, zbernicové pripojenie snímaču, imunita voči malým zvieratám do 18 kg, aktívny antimasking, funkcia "CREEP",
dosah 16 m / 90°, pracovná teplota -35 °C až 50 °C, max. prúdový odber 20 mA 53,00

DG467 
PARADOME

Stropný duálny snímač pohybu 2xPIR, s elipsovitými charakteristikami, zapojenie NC (RELÉ) alebo zbernicový režim DGP / EVO BUS, digitálna teplotná kompenzácia, elipsovitá
charakteristika pokrytie až 11x6m (výška 3,7 m), alebo 7x6m (výška 2,4 m), inst.výška 2,1-4,5 m, -20 až +50°C, max. prúdový odber 32 mA 28,20

GLASSTREK 
DG457

Digitálny detektor rozbitia skla, klasické zapojenie relé NC alebo zbernicové zapojenie, dig. detekcia rozbitia v akustickej oblasti vrátane tlakovej vlny, vysoká odolnosť voči fal. popl,
nastaviteľná citlivosť (2 úrovne), pamäť poplachu (MEMORY), dosah 9m/4,5m podľa nastavenia, -10 až +50 ° C, max. prúdový odber 37 mA 22,00

RPT1-868
Opakovač bezdrôtového signálu, kompatibilný s MG5050/RTX3-zvýšenie dosahu bezdr.vysielačov (klávesníc, detektorov ...), max 2xRPT v 1 systéme,vyžaduje vlastné napájanie a záložné
AKKU, obsahuje naviac 1 vstup pre zónu a 1PGM, napájanie 16V ~ / odber 65mA, AKKU 12V/min.4Ah, prac. tepl: 0-50°C, dosah cca 50m v budove, 140x75x30, pracovná frekvencia
868Mhz

79,00

DCT6 Bezdrôtový magnetický kontakt závrtný, TAMPER, 1ks AAA 1,5V alkalická batéria, dosah do 70 m, životnosť batérií až 3 roky, prepínateľná frekvencia 433 / 868MHz, stupeň
zabezpečenia Grade 2 podľa EN 50 131, rozmery ø 21 x 73 mm 46,75

DCT2-868 Bezdrôtový miniatúrny magnetický kontakt, napájanie 3V Lithiovou baterkou, tamper, pre MG5050/RTX-3/K32LX, životnosť batérií min. 1 rok, pracovná frekvencia 868 Mhz, 
rozmery 44 x 30 x 17 mm 45,00

DCT10-868 Bezdrôtový magnetický kontakt s 2x relé pre 2 rôzne pozície magnetu, navyše NC vstup, indik.LED, TAMPER, 3ks AAA bat. súčasťou, dosah cca 70m pre 5050/RTX-3, životnosť
batérií min. 1 rok (až 3 roky), pracovná frekvencia 868Mhz 43,00

Príslušenstvo k detektorom

Adresovateľné snímače

Bezdrôtové snímače

Snímače 868MHz
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PMD2P-868 Digitálny duálny snímač pohybu 2x PIR, imunita voči zvieratám do cca 18 kg, indik. LED poplach / slabá bat., 3x AAA bat. súčasťou, dosah cca 70 m pre 5050/RTX-3, životnosť
batérií min. 1 rok (až 3 roky), pracovná frekvencia 868 MHz, dvojitý tamper 52,00

PMD75-868 Bezdrôtový digitálny PIR snímač pohybu, na báze DG 75, imunita voči zvieratám do cca 40 kg, nastaviteľné parametre, dosah cca 70m pre 5050/RTX-3,1, 3 xAAA bat. súčasťou,
životnosť batérií min. 1 rok (až 3 roky), pracovná frekvencia 868Mhz 75,00

PMD85-868 Bezdrôtový vonkajší digitálny PIR snímač pohybu, vlastnosti ako typ PMD75 vrátane dosahov, rôzne charakteristiky podľa verzie šošovky, -35 až + 50°C, 3xAA tužk.bat. súčasťou,
životnosť batérií min. 1 rok (až 3 roky), pracovná frekvencia 868Mhz 130,00

NV35MR-868
Bezdrôtový digitálny duálny snímač pohybu PIR, prepínateľná detekčná charakteristika 5x0,5m (záclona -okná, dvere) alebo 7,5x2m (vonkajšia s PET imunitou) alebo
10x2m (vnútorná sharp bez PET), detekcia "creep" plíženia pod detektorom, Anti-masking, tamper odstránenia/otvorenia, relé výstup NO / NC, prevádzková teplota -30 až +60°C, max.
prúdový odber 20 mA, 2xAA tužk.bat. súčasťou, životnosť batérií min. 1 rok, prepínateľná pracovná frekvencia 433Mhz/868MHz

81,00

NV75MR Bezdrôtový digitálny PIR snímač pohybu, prevedenie typu NV75, imunita voči malým zvieratám do 18 kg, aktívny antimasking, funkcia "CREEP", dosah 16 m / 90°, pracovná
teplota -35 °C až 50 °C, max. prúdový odber 20 mA 77,60

SD360-868 Bezdrôtový detektor dymu, opticko-dymový snímač, zabudovaná siréna, 3 V batérie súčasťou, dosah cca 70 m, pre 5050/RTX3, životnosť batérie min. 1 rok, hlasitosť 85 dB/3 m,
pracovná frekvencia 868 MHz 83,00

WH588P-868 Bezdrôtový detektor požiaru, teplotný, zabudovaná siréna, napájanie 9V baterkou, indikácia stavu, testovacie tlačítko, dosah cca 15m, pre 5050/RTX-3, životnosť batérií min. 1 rok,
aktivačná teplota 58°C, pracovná frekvencia 868 Mhz, rozmer 110 x 40mm 82,00

GS250-868 Bezdrôtový akcelerometer/snímač premiestnenia predmetov, vhodný najmä pre predmetovú ochranu, TAMPER: kryt / stena, LED indikácia, batérie CR2032 súčasťou, dosah cca 40m
pre 5050/RTX3, 77x30x11mm, vnútorné prostr.: 0-50°C, životnosť batérie cca 2 roky, pracovná frekvencia 868Mhz 51,00

G550-868 Bezdrôtový detektor rozbitia skla, dopadu a nárazovej vlny, dosah 6m /360st., LED indikácia, batérie3xAAA, vnútorné prostr.: 0-50°C, životnosť batérií cca 2 roky, pracovná frekvencia 
868Mhz 113,00

RBSL RED Výbojkový zábleskový blikač pre EZS zabezpečovacie zariadenia, červená farba, stroboskopický interval  500 ms, napájanie 12 V DC, odber 2200 mA / 12 V DC, plastové prevedenie,
interiérové použitie, rozmery 77 x 50 mm 18,10

P 50 Interiérová piezo siréna, nezálohovaná, napájanie 12 VDC, 250mA, priemer 130 mm 5,80

SA 913 Interiérová vysokovýkonná piezosiréna, nezálohovaná, napájanie 11-14 V DC, prúdový odber 120 mA, hlasitosť 110 dB / m, povrchová montáž, 2 montážne otvory, biela, rozmery 74 x
113 x 46 mm 9,00

TEKNIM-720WR Vonkajšia piezo-siréna s nízkym odberom a vstavaným Ni-MH akumulátorom (výrazne lepšie parametre než NiCd), 2 režimy činnosti, 2 indikačné LED, zdvojený TAMPER, hlasitosť 118dB +
stroboskop,AKKU pack Ni-MH v balení, max. prúdový odber 450 mA, rozmery 212x300x60mm 46,00

SP-4006 R
Vonkajšia zálohovaná siréna s optickou signalizáciou, piezoakustický menič 120 dB, 3 druhy zvukovej signalizácie, LED s vysokou svietivosťou, vnútorný kovový kryt, zabezpečenie
elektroniky voči poveternostným vplyvom, záložný akumulátor 1,3 Ah 6 V, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, pracovná teplota od -35 °C do 55 °C, max.
prúdový odber 400 mA, rozmery 148 x 254 x 64 mm

50,60

SD-6000 R Vonkajšia dynamická siréna, akustický výkon do 120 dB, červená LED signalizácia, tamper, externé použitie, úplná zhoda s EN50131 (Stupeň 2), plastové vyhotovenie, integrovaný kovový
kryt, bez akumulátora (odporúčaný TP12-2,2), rozmery 230 x 230 x 65 mm 49,50

DELTA P Vonkajšia dynamická siréna, biela, akustický výkon 118dB, oranžová žiarovka, ocelová konštrukcia, tamper, dvojitá ochrana proti zapeneniu, spustenie poplachu pri prerušení
prívodných vodičov, exteriérové použitie, krytie IP 34, bez akumulátora (odporúčaný TP12-1.3), rozmery 233x161x87mm 89,00

Sirény
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DELTA P inox Vonkajšia dynamická siréna, nerez, akustický výkon 118dB,oranžová žiarovka, ocelová konštrukcia, tamper, dvojitá ochrana proti zapeneniu, spustenie poplachu pri prerušení
prívodných vodičov, exteriérové použitie, krytie IP 34, bez akumulátora (odporúčaný TP12-1.3), rozmery 233x161x87mm 89,00

Modul sirény 
DELTA PO

Vnútorná elektronika sirény DELTA, pri poškodení vnútornej elektroniky prepätím, vyhorením nie je potreba zakúpenia novej sirény, balenie obsahuje vnútornú dosku plošných spojov a
kabeláž 29,00

SR130-868
Vonkajšia bezdrôtová piezo-siréna 100dB, dvojcestná komunikácia pre všetky rady ústrední Paradox MG / SP/EVO, bez nutnosti externého napájenia, napájanie: 3x alkalické
batérie 4,5V veľkosti C (v balení), životnosť cca 3 roky, opt. LED signalizácia, TAMPER-strhnutie zo steny / demontáž krytu, dosah do 70m, biely plast / červený kryt blikača, prac. tep.: -25°C
až +55°C, rozmery 134x212x51mm, pracovná frekvencia 868Mhz

86,00

NEWARE 
SECURITY and 
Access Edition

Užívateľský softvér pre systém Digiplex, umožňuje ovládanie systému, on line monitoring, zmenu kódov a oprávnení, pre prístupovú časť ACCESS vytváranie prístupových 
práv, časových zón a pod. 211,50

CVT 485 Prevodník slúžiace pre pripojenie PCS250, PCS100 k ústredni dlhším káblom. Možnosť pripojenia až na vzdialenosť 300 m cez zbernicu RS485. 27,50

kryt TM50 farebný Farebný rámček pre dotykovú klávesnicu TM50. Rámček je striebornej farby. 10,00

PLASTIC 
SUPPORT GLUE

Plastová príchytka dosky elektroniky PCB so samolepkou 0,30

PCS250
Komunikátor GSM / GPRS pre radu SP / MG / EVO v plastovom puzdre so signalizačnými LED, 2x slot pre SIM karty, prenos formátov na PCO v pásme GSM i GPRS, diaľkové 
programovanie cez GPRS a WinLoad / Neware (48Kbit / s), SMS správy Užívateľovi-poplachy na zóne vrátane popisov, zapnutie, vypnutie, poruchy, umožňuje pripojiť hlasový modul
VDMP3 pre prenos hlasových správ a diaľkové užívateľské ovládanie ústredne, napájanie 12-16V = / 400mA (max.1), pripojenie cez sériový kábel (max.1, 8m), 16 tel. č. pre sms a správy,
ovládanie výstupov na ústredni až do počtu 8 cez VDMP a tónovú voľbu, integrovaná anténa , IP20, prac. tep.: 0-50°C

150,00

PCS265E
Komunikátor GSM/GPRS pre radu SP/MG/EVO v plastovom púzdre so signalizačným led, 2 x slot pre SIM karty, prenos udalostí na PCO cez 4G/3G/2G, diaľkové arm/disarm cez SMS,
programovanie cez GPRS alebo software Neware (307USB), bez podpory hlasového modulu VDMP3, vstavaná batéria, pri výpadku ústredne vyšle SMS, napájanie 12-16 VDC max. 300 mA,
pripojenie cez sériový kábel alebo RS485 (až do 100 metrov od ústredne), 16 tel. č. pre sms, možnosť pripojenia externej antény, vnútorné použitie, prac. tep.: 0-50 ° C

245,00

MZ-2 L Pomocná svorkovnica, svorkovnica (18 svoriek), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 89 x 66 x 30 mm 7,20

PCS300
PCS300 je univerzálny IP / GPRS komunikátor, umožňujúci posielať správy na PCO cez internet. Varianta IP umožňuje komunikáciu IP protokolom a možno ju rozšíriť modulom pre GPRS
komunikáciu. PCS300 možno pripojiť k akejkoľvek ústredni, ktorá má výstup na telefónnu linku a podporuje formát Ademco CID. Na strane PCO je potreba, aby bola nainštalovaná nadstavba
IPR512, ktorá zaistí príjem dát a ich odovzdanie na PCO. PCS300 má konektor RJ45 pre pripojenie do siete. Modul s GPRS môže slúžiť aj na prenos SMS správ (2 vstupy).

92,00

MZ-3 CT Pomocná svorkovnica, typ krone (39 párov), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 132 x 89 x 30 mm 11,30

MZ-3 L Pomocná svorkovnica, svorkovnica (38 svoriek), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 132 x 89 x 30 mm 12,50

Antkit GSM anténa externá prútová pre PCS250, GSM 900/1800 MHz, magnetický držiak, kábel 2m, MMCX konektor 23,00

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

VDMP3 Telefónny hlasový komunikátor pre ústredne DIGIPLEX EVO, SPECTRA SP a MAGELLAN MG, volanie cez GSM (pripája sa na PCS200), alebo pevnú linku (pripája sa priamo na dosku
ustredne), max. prúdový odber 28mA 39,00

Sirény 868MHz

Softvér

Príslušenstvo
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IP150
Modul pre komunikáciu cez INTERNET / ETHERNET pre radu SP / MG / EVO-diaľkové programovanie pomocou SW WinLoad, ovládanie užívateľom cez web prehliadač
EXPLORER alebo MOZILLA (zapnutie / vypnutie / prezeranie stavu), u systémov EVO aj pomocou uživ. SW Neware, zasielanie e-mailov používateľom (podporuje SSL kryptovanie), prenos
všetkých správ na PCO (s prijímačom IPR1024) cez INTERNET / ETHERNET

95,00

IP150 SWAN
Modul je podporovaný programom BabyWare verzie 4 a vyššie. Spojenie s ústredňou prebieha cez PMH server. Hlavnou výhodou tohto modulu je, že výrobcom je priamo Paradox, z čoho
vyplýva plná podpora zo strany výrobcu. Pomocou modulu môžete sledovať aj ovládať svoj zabezpečovací systém pomocou aplikácie Insite GOLD. Aplikácia je k dispozícii pre Android aj iOS.
Pre aplikáciu Insite GOLD je nutná verzia modulu 4.0.4 a vyššia. Táto verzia modulu nepodporuje aplikáciu iParadox.

85,00

karta PARADOX 
C702

Bezkontaktná prístupová karta určená pre RFID čítačky výrobcu PARADOX 2,90

key PARADOX 
C705BL

Bezkontaktná prístupová kľúčenka určená pre RFID čítačky výrobcu PARADOX, čierna, farby červená, zelená, modrá na dopyt 4,50

LR-3 Vymeniteľná fresnelova šošovka pre PIR, dlhý dosah do 35m, kompatibilná s Paradox snímačmi PRO, DG55, DG65, 525DM, DM50, DM60, PMD 5,97

307USB Prevodník pre pripojenie PC-USB + COM, pre priame pripojenie ústrední radov SP / MG / EVO k PC, SERIAL + USB porty, 3xindikačná LED, USB kábel nie je súčasťou balenia 47,00

COMCABLE Prepojovací kábel medzi modulom IP150 a modulom PCS250/PCS250G. Umožňuje pripojiť obidva moduly (IP150,PCS250) do ústredne na konektor SERIAL 3,20

PS817 Spínaný prídavný zdroj 1,75 A, dobíjanie akumulátora (max. 17 Ah!), Iba panel, vyžaduje zvlášť TRAFO a akumulátor! 19,90

Adaptér PA6 Napájací adaptér 230VAC/6VDC, max odber 350mA, pre napájanie bezdrôt.klávesnic K37/K32RF a dobíjanie batérie, 2m napájací kábel 11,00

PSC07510 Stabilizovaný pulzný zdroj 7,5VDC/1A, určený pre napájanie bezdrôtových klávesníc alebo ústrední Magellan, rozmery 50x48x25mm, krytie IP65, vhodný pre inštaláciu do
podomietkovej elektrikárskej krabice 12,20

TRN16/45 
TS6630

Napájací transformátor pre EZS ústredne, vstup 230VAC, výstup 16VAC, 45VA, montáž do boxu, poistka 315mA, svorkovnica, čierny plast, je náhradou TRAFO 40VA 16,80

PBOX Inštalačná skrinka pre Paradox expandéry, biely plast, rozmery 170x155x22mm 9,50

MAVS320 Štandardná inštalačná skrinka pre všetky ústredne SP/MG/EVO, otvory na osadenie plošných spojov, tamper, príprava na prístrojový zámok, bez napájacieho trafa, priestor pre
akumulátor max. TP12-18, rozmery 320x300x90mm, náhrada za AWO 238PU 20,30

MAVS320A Štandardná inštalačná skrinka pre všetky ústredne SP / MG / EVO, otvory na osadenie plošných spojov, tamper, príprava na prístrojový zámok, napájacie trafo 45 VA, priestor pre
akumulátor max. TP12-18, rozmery 320 x 300 x 90 mm, náhrada za MAVS320T 35,00

AWO200
Veľký univerzálny plechový box pre všetky ústredne SP/EVO, Satel Versa 5/10/15 a Integra 32, dvierka s nasúvacími pántami, povrchová montáž, zemniace svorky s kabelážou
podľa normy, predlisovaný otvor pre zámok alebo dvierka možno zaskrutkovať, miesto pre akumulátor max. 18 Ah (s obmedzeným priestorom), tamper, rozmery 320 x 395 x 90 mm,
vrátane trafa 40 VA, náhrada za AWO 201SK

39,00

AWO205
Kovová skrinka na povrchovú montáž so sabotážnou ochranou pred otvorením, transformátor 40 VA / 16; 18 V AC, miesto pre akumulátor 7 Ah, pre moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-
1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozmery 320 x 305 x 90 mm

55,80

AWO200PU
Veľký univerzálny plechový box pre všetky ústredne SP/EVO, Satel Versa 5/10/15 a Integra 32, dvierka-pomocou nasúvacia pántov, povrchová montáž, zemniace svorky s
kabelážou podľa normy, predlisovaný otvor pre zámok alebo dvierka možno zaskrutkovať, miesto pre akumulátor max 18Ah (s obmedzeným priestorom), TAMPER, rozmery 320x395x90mm,
bez trafa, náhrada za AWO201PU

24,90
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AWO256
Kovová skrinka na povrchovú montáž so sabotážnou ochranou pred otvorením, transformátor 50 VA / 16; 18; 20 V AC, miesto pre akumulátor 18 Ah, pre moduly INTEGRA 24,
INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, PERFECTA 16, PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-
ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1,
MST-1, rozmery 320 x 400 x 90 mm

67,80

AWO300
Veľký univerzálny plechový box pre všetky ústredne SP/EVO s vačším odberom, Satel Versa 5/10/15, Integra 32/64/128, dvierka-pomocou nasúvacia pántov, povrchová
montáž, zemniace svorky s kabelážou podľa normy, predlisovaný otvor pre zámok alebo dvierka možno zaskrutkovať, miesto pre akumulátor max 18Ah (s obmedzeným priestorom), TAMPER,
rozmery 322x397x90mm, vrátane trafa 80VA

52,00

AWO360 Nadomietkový plechový box pre LCD klávesnice s priehľadným priezorom, odnímateľné dvierka, tamper, zámok, rozmery 215x150x45mm 23,50

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

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

AWO500 Podomietkový plechový box pre všetky ústredne SP/EVO, Satel Versa 5/10/15 a Integra 32, nastaviteľná príruba na stenu, montážne otvory pre plošné spoje , odnímateľné
dvierka, zemniace svorky s kabelážou, tamper, zámok, miesto pre akumulátor max 18Ah, rozmery 300x305x100mm, vrátane trafa 16/18V, 40VA 60,00

AWO675 Box k uloženiu kľúčov pre evakuačné dvere súčasťou tamper, sklenený priezor, vnútorný rozmer pre kľúče 65 x 100 x 30 mm, povrchová montáž, červená farba 29,40

MR008 Zámok pre inštalačné skrinky k ústredniam PARADOX 3,80

VD 04-4x0,5/100 Signálny kábel pre EZS, izolované medené drôty 4x0,5 mm, farebné rozlíšenie, tienenie Alu folia + 1 CU drôt, biela PVC izolácia, značenie dĺžky na plášti, balenie 100m 24,00

VEZFI 4x0,5mm Signálny kábel pre EZS, izolované medené drôty 4x0,5 mm, farebné rozlíšenie, tienenie Alu folia + 1 CU drôt, biela PVC izolácia, značenie dĺžky na plášti, balenie 100m 24,00

VD 08-8x0,5/100 Signálny kábel pre EZS, izolované medené drôty 8x0,5 mm, farebné rozlíšenie, tienenie Alu folia + 1 CU drôt, biela PVC izolácia, značenie dĺžky na plášti, balenie 100m 39,00

VEZFI 8x0,5mm Signálny kábel pre EZS, izolované medené drôty 8x0,5 mm, farebné rozlíšenie, tienenie Alu folia + 1 CU drôt, biela PVC izolácia, značenie dĺžky na plášti, balenie 100m 45,50

DOF49 Autonómny opticko dymový hlásič, napájanie 9V batériou, integrovaná piezoelektrická siréna 94 dB/m, optická signalizácia požiaru, testovacie tlačidlo, odporúčaná výška inštalácie do
6m/pokrytie cca 35 m2, výdrž min. 5 rokov bez údržby, rozmery 110 x 36 mm, CE, CPD, EN14604 16,00

Kidde 29HD-L Kompaktné hlásič požiaru a dymu s fotoelektrického technológiou detekciou a kompaktná veľkosť s možnosťou umiestnenia v bezprostrednej blízkosti kuchyne. LED signalizácia
zariadenie, zabudovaná siréna 85 dB, funkcia TEST, napájanie - 1x 9 V alkalická batéria (súčasťou balenia), STN EN 14604, rozmery ø102 x 37 mm 19,00

Autonómne systémy

Autonómne hlásiče požiaru a plynu

Adresovateľný systém SD3
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Kidde 10SCO
Kombinovaný detektor oxidu uhoľnatého (CO) a dymového detektora s unikátnym hlasovým varovaním. Optický senzor pre detekciu požiaru, elektrochemický pre detekciu CO, LED
signalizácia zariadenia, zabudovaná siréna 85 dB, funkcia TEST, indikácia nízkeho stavu batérie, napájanie 1x 9 V alkalická batéria (súčasťou balenia), STN-EN 14604 a STN EN 50291pracovná
teplota od 4 °C do 38 °C, rozmery & oslash; 145 x 45 mm

52,00

DAACO10 Autonómny hlásič CO (oxidu uhoľnatého), napájanie 9 V batériou, integrovaná piezoelektrická siréna 85 dB/m, info displej, optická signalizácia požiaru, testovacie tlačidlo, výdrž min. 5
rokov bez údržby, rozmery 138 x 90 x 40 mm, CE, CPD, EN502914 100,00

ALPHA 4/8/12
Konvenčná ústredňa EPS, 4x otvorená linka (max 12 liniek s rozšir. kartami), max. 32 hlásičov na linku, 2x slot pre rozširujúce karty, max dĺžka linky 2500 m (2x 2,5mm2 tienený
krútený pár), LED indikácia stavov, 1x monitorovaná výstupná linka akustickej poplachovej signalizácie požiaru 24 V/450 mA, 4x programovateľný OC výstup 40 V DC/0,1 A, 1x alarmový
NC/NO výstup, 1x poruchový NC/NO výstup 30 V DC/1A, 1x programovateľný relé vstup, denný / nočný režim, napájanie 230 V AC/1A, potrebné zálohovanie 2x TP 12-7 akumulátorom,
inštalácia na omietku, rozmery 370 x 300 x 118 mm, EN54-2, EN54-4, EN12094-1, CE, CPD

287,00

EX4A4 Rozširujúca karta 4x otvorená linka, max. 2 ks, max. 32 snímačov na linku, inštalácia do slotu, napájanie z ústredne, určené pre ústredne ALPHA 107,00

REP4R Rozširujúca karta 4x NO/NC reléový výstup 30 V DC/1 A, pripája sa k programovateľným OC výstupom, inštalácia do ústredne, napájanie z ústredne, určené pre ústredne ALPHA 76,00

R12P2 Rozširujúca karta 12x NO/NC reléový výstup 30 V DC/1 A, pripája sa sériovou linkou do ústredne pre kopírovanie stavov max. 12 linkových vstupov, inštalácia do ústredne, napájanie z
ústredne, určené pre ústredne ALPHA a HEPHAIS 156,00

ALP24-KIT19 Inštalačný rám pre podomietkovú inštaláciu, určené pre ústredne ALPHA a HEPHAIS 128 422,00

OC05 Opticko dymový hlásič, konvenčný, citlivosť 0,2 dB/m, napájanie z linky/32 mA, info LED, 1x výstup paralelnej optickej signalizácie 3,3 V DC, odporúčaná výška inštalácie do 12
m/pokrytie cca 80 m2, rozmery 104 x 55 mm, biely, inštalácia do pätice (nie je súčasťou), EN54-7, CE, CPD 22,00

TRC05 Teplotný hlásič, konvenčný, termomaximálny (A1S/62 °C) alebo termodiferenciálny (A1R/62 °C, ∆T °>9 °C/min), napájanie z linky/32 mA, info LED, 1x výstup paralelnej
optickej signalizácie, odporúčaná výška inštalácie do 6 m/pokrytie cca 35 m2, rozmery 104 x 55 mm, biely, inštalácia do pätice (nie je súčasťou), EN54-5, CE, CPD 20,00

TSC05-A1S Teplotný hlásič, konvenčný, termomaximálny (A1S/62 °C), napájanie z linky/32 mA, info LED, 1x výstup paralelnej optickej signalizácie, odporúčaná výška inštalácie do 6 m/pokrytie
cca 35 m2, rozmery 104 x 55 mm, biely, inštalácia do pätice (nie je súčasťou), EN54-5, CE, CPD 20,00

TSC05-BS Teplotný hlásič, konvenčný, termomaximálny (A1S/75 °C), napájanie z linky/32 mA, info LED, 1x výstup paralelnej optickej signalizácie, odporúčaná výška inštalácie do 6 m/pokrytie
cca 35 m2, rozmery 104 x 55 mm, biely, inštalácia do pätice (nie je súčasťou), EN54-5, CE, CPD 27,00

S05SE Pätica pre hlásiče požiaru, konvenčné / adresovateľné, (rad xxx05), svorkovnica, biely plast, rozmery 122 x 22 mm 4,10

PES05 Inštalačný rámik do podhľadu pre päticu hlásičov požiaru, (rad xxx05), svorkovnica, biely plast, rozmery 122 x 46 mm 17,00

SOUND05 + 
S05SE

Pätica so zabudovanou sirénou pre hlásiče požiaru, konvenčné / adresovateľné, (rad xxx05), 98 dB/1 m, napájanie z linky/0,15 mA, biely plast, rozmery 122 x 46 mm, EN54-3, CE, CPD 49,00

R05 Reléový modul hlásiča požiaru, 1x NO kontakt 30 V DC/2 A, 1x NC kontakt 30 V DC/2 A, napájanie z linky/12 mA, inštalácia do pätice S05SE 17,00

Konvenčné systémy

Ústredne 4/8/12 zón konvenčné

Príslušenstvo ku konvenčným ústredniam

Hlásiče požiaru konvenčné

Príslušenstvo ku konvenčným hlásičom
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CS05 Ochranná krytka pätice S05SE 6,40

BRI/EM + S05SE Inštalačná krabica s päticou S05SE, určené do vlhkého prostredia, káblové prechodky, IP 47, biely plast, rozmery 122 x 46 mm 16,00

BRI + S05SE Inštalačná krabica vodotesná s päticou S05SE, určené do vlhkého prostredia, káblové prechodky, IP 65, biely plast, rozmery 122 x 46 mm 22,00

GAV Ochranná mriežka pre hlásiče požiaru (rad xxx05, xxx12), oceľ, rozmery 125 x 80 mm 57,00

BTG05-P5901 Nasávacia komora pre opticko dymový hlásič (rad xxx05) do ventilačného potrubia, (pätica a snímač nie sú súčasťou), odporúčaná rýchlosť pohybu vzduchu 1 m/s až 10 m/s,
rozmery 220 x 168 x 107 mm, IP 55 159,00

IRY2 + S95 Infračervený detektor plameňa, konvenčný, viditeľný uhol 90°, dosah 25 m, 2x IR senzor/ vyhodnotenie zmeny dvoch vlnových dĺžok, napájanie z linky/32 mA, info LED, 1x
programovateľný OC výstup 24 V DC/24 mA, rozmery 104 x 41 mm, inštalačná pätica súčasťou, vnútorné použitie, EN54-10 trieda1 a 2, CE, CPD 635,00

IRY2-IP65 Infračervený detektor plameňa, konvenčný, viditeľný uhol 90°, dosah 25 m, 2x IR senzor/ vyhodnotenie zmeny dvoch vlnových dĺžok, napájanie z linky/32 mA, info LED, 1x
programovateľný OC výstup 24 V DC/24 mA, rozmery 104 x 41 mm, inštalačná pätica súčasťou, exteriérové použitie, súčasťou plastový box, IP 65, EN54-10 trieda1 a 2, CE, CPD 898,00

DMCL05 Tlačidlový hlásič, konvenčný, manuálna signalizácia požiaru, resetovateľný kľúčikom, bez sklíčka, testovací kľúčik, napájanie z linky/30 mA, červený, inštalácia na omietku, rozmery 98 x 98
x 49 mm, bez výstupného relé, EN54-11, CE, CPD 17,00

DMCL05-J Tlačidlový hlásič, konvenčný, manuálna signalizácia požiaru, resetovateľný kľúčikom, bez sklíčka, testovací kľúčik, napájanie z linky/30 mA, žltý, inštalácia na omietku, rozmery 98 x 98 x
49mm, bez výstupného relé, EN54-11, CE, CPD 20,00

DMCL05-B Tlačidlový hlásič, konvenčný, manuálna signalizácia požiaru, resetovateľný kľúčikom, bez sklíčka, testovací kľúčik, napájanie z linky/30 mA, modrý, inštalácia na omietku, rozmery 98 x 98
x 49 mm, bez výstupného relé, EN54-11, CE, CPD 20,00

DMC05-E Tlačidlový hlásič, konvenčný,vonkajšie použitie, vodotesný, manuálna signalizácia požiaru, resetovateľný kľúčikom, bez sklíčka, testovací kľúčik, napájanie z linky/30 mA, červený,
inštalácia na omietku, odolnosť IK08, rozmery 120 x 120 x 87 mm, , EN54-11, CE, CPD 196,00

PEDM Plastový rámik pre inštaláciu tlačidlových hlásičov DM pod omietku 3,70

VPDM Priesvitný ochranný výklopný kryt tlačidlových hlásičov DM 3,90

KCTDM Resetovací kľúčik pre DMA, sada 10 ks 7,70

HEPHAIS 128

Adresovateľná interaktívna ústredňa EPS, 128 adries, 2x kruhová uzavretá slučka (max. 128 adries na slučku) alebo 4x otvorená linka (4x 32 hlásičov), max dĺžka slučky
2000 m (2x 1 mm2 tienený krútený pár), 4 riadkový LCD displej, LED indikácia stavov, 99 zón, 1000 pamať udalostí, 1x monitorovaná výstupná linka akustickej poplachovej signalizácie
požiaru 24 V/ 1A, 5x programovateľné výstupné relé, 1x RS232 výstup pre tlačiareň alebo diaľkový ovládací panel, 2x programovateľný vstup, denný/nočný režim, ovládanie ústredne cez
displej alebo pomocou softvéru TELEHEPHAIS 128, napájanie 230 V AC/1,2 A, potrebné zálohovanie 2x TP 12-7 akumulátorom, inštalácia na omietku, rozmery 370 x 300 x 120 mm, EN54-2,
EN54-4, CE, CPD

996,00

Adresovateľné systémy

Adresovateľné ústredne do 128 adries

Detektory plameňa konvenčné

Tlačidlové hlásiče požiaru konvenčné

Príslušenstvo ku konvenčným tlačidlovým hlásičom
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MINIBT05
Programátor adresovateľných hlásičov a prvkov SD3, test funkčnosti adresovateľných snímačov radu xxx05, test funkčnosti detekčnej linky/slučky, funkcia automatického
inkrementačného/manuálneho adresovania snímačov, napájanie 230 V AC / akumulátorom 12 V DC / 2 Ah, výdrž cca 6 hodín, rozmery 240 x 223 x 90 mm; nutné pre prvotné nastavenie
systému

504,00

R7P2 Rozširujúca karta 7x NO/NC reléový výstup 30 V DC/1 A, pripája sa sériovou linkou do ústredne pre kopírovanie stavov max 12 linkových vstupov, inštalácia do ústredne, napájanie z
ústredne, určené pre ústredne ALPHA a HEPHAIS 141,00

R12P2 Rozširujúca karta 12x NO/NC reléový výstup 30 V DC/1 A, pripája sa sériovou linkou do ústredne pre kopírovanie stavov max. 12 linkových vstupov, inštalácia do ústredne, napájanie z
ústredne, určené pre ústredne ALPHA a HEPHAIS 156,00

ALP24-KIT19 Inštalačný rám pre podomietkovú inštaláciu, určené pre ústredne ALPHA a HEPHAIS 128 422,00

HEPHAIS 1600 NE 
COMFORT

Adresovateľná interaktívna ústredňa EPS, 400 adries, 2x kruhová uzavretá slučka (max. 200 adries na slučke) alebo 4x otvorená linka (4x 32 hlásičov), malý box, bez
možnosti rozšírenia, max. dĺžka slučky 2000 m (2x 1 mm tienený krútený pár), 4,3" farebný TFT grafický displej s klávesnicou, LED indikácia stavov, 1000 zón, 2700 pamať udalostí, 2x 
monitorovaná výstupná linka akustickej poplachovej signalizácie požiaru 30 V/1 A/max. 1000 m, 3x programovateľné výstupné relé 50 V DC/300 mA, 4x programovateľný linkový
vstup, 1x USB pre prenos dát, 1x RS232 pre tlačiareň, 1x RS485 pre sieťovanie max. 16 prepojených ústrední, 1x slot pre kartu MGNET a alternatívne sieťovanie ústrední cez TCP/IP, 1x RS422
JBUS/MODBUS pre pripojenie OPC monitorovacieho softvéru, 1x RJ45 pre TCP/IP pripojenie PC virtuálnych diaľkových ovládacích panelov, 1x RS485 pre pripojenie diaľkových
ovládacích panelov ALPHA RE (max. 16 ks), denný/nočný režim, ovládanie ústredne cez displej alebo pomocou softvéru TELEHEPHAIS 1600, napájanie 230 V AC/5 A, potrebné zálohovanie
min. 2x TP 12-12 akumulátorom, inštalácia na omietku, rozmery 600 x 325 x 175 mm, EN54-2, EN54-4, EN54-13, CE, CPD

1740,00

MINIBT05
Programátor adresovateľných hlásičov a prvkov SD3, test funkčnosti adresovateľných snímačov radu xxx05, test funkčnosti detekčnej linky/slučky, funkcia automatického
inkrementačného/manuálneho adresovania snímačov, napájanie 230 V AC / akumulátorom 12 V DC / 2 Ah, výdrž cca 6 hodín, rozmery 240 x 223 x 90 mm; nutné pre prvotné nastavenie
systému

504,00

R7P2 Rozširujúca karta 7x NO/NC reléový výstup 30 V DC/1 A, pripája sa sériovou linkou do ústredne pre kopírovanie stavov max 12 linkových vstupov, inštalácia do ústredne, napájanie z
ústredne, určené pre ústredne ALPHA a HEPHAIS 141,00

R12P2 Rozširujúca karta 12x NO/NC reléový výstup 30 V DC/1 A, pripája sa sériovou linkou do ústredne pre kopírovanie stavov max. 12 linkových vstupov, inštalácia do ústredne, napájanie z
ústredne, určené pre ústredne ALPHA a HEPHAIS 156,00

C20R Rozširujúca karta 20x NO/NC reléový výstup 30 V DC/1 A, pripája sa sériovou linkou do ústredne pre kopírovanie stavov max. 12 linkových vstupov, inštalácia do ústredne, napájanie z
ústredne, určené pre ústredne HEPHAIS 356,00

X4EVAC Rozširujúca karta 4x monitorovaná výstupná linka, prenáša signál z monitorovaného výstupu do 4 nezávislých liniek akustickej poplachovej signalizácie požiaru, 1x vstup pre
monitorovanú linku z ústredne, 1x AUX NO vstup (nemonitorovaný), 4x 1 W výstup monitorovanej linky, inštalácia do ústredne, napájanie 24 V DC/100 mA, určené pre ústredne HEPHAIS 332,00

LOCK 1600-3 Ochrana softvérového prístupu k EPS ústredni HEPHAIS 1600, dovoľuje softvérové pripojenie k ústredni len po overení elektronického podpisu umiestneného na USB HW kľúči 3000,00

TIME BOMB 
RENEW

Licencia pre obnovenie funkčnosti ochrany softvérového prístupu k EPS ústredni HEPHAIS 1600, platnosť 12 mesiacov 300,00

HEPHAIS 1600-
400 COMFORT/S

Adresovateľná interaktívna ústredňa EPS, modulárna, malý box, 2x kruhová uzavretá slučka (max. 200 adries na slučke) alebo 4x otvorená linka (4x 32 hlásičov),
rozšíriteľná o 4x MG2B slučkovú kartu na spolu 10 slučiek, max. 1600 pripojených hlásičov, max. dĺžka slučky 2000 m (2x 1 mm tienený krútený pár), 4,3" farebný TFT
grafický displej s klávesnicou, LED indikácia stavov, 1000 zón, 2700 pamať udalostí, 2x monitorovaná výstupná linka akustickej poplachovej signalizácie požiaru 30 V/1 A/max.
1000 m, 3x programovateľné výstupné relé 50 V DC/300 mA, 4x programovateľný linkový vstup, 1x USB pre prenos dát, 1x RS232 pre tlačiareň, 1x RS485 pre sieťovanie max. 16 prepojených
ústrední cez kartu MGNET, 1x RS422 JBUS/MODBUS pre pripojenie OPC monitorovacieho softvéru, 1x RJ45 pre TCP/IP pripojenie PC virtuálnych diaľkových ovládacích panelov, 1x 
RS485 pre pripojenie diaľkových ovládacích panelov ALPHA RE (max. 16 ks), denný/nočný režim, ovládanie ústredne cez displej alebo pomocou softvéru TELEHEPHAIS 1600, napájanie 230 V
AC/5 A, potrebné zálohovanie min. 2x TP 12-12 akumulátorom, inštalácia na omietku, rozmery 600 x 325 x 175 mm, EN54-2, EN54-4, EN54-13, CE, CPD

2620,00

HEPHAIS 1600-
400 COMFORT/L

Adresovateľná interaktívna ústredňa EPS, modulárna, veľký box, 2x kruhová uzavretá slučka (max. 200 adries na slučke) alebo 4x otvorená linka (4x 32 hlásičov),
rozšíriteľná o 7x MG2B slučkovú kartu na spolu 16 slučiek, max. 1600 pripojených hlasičov, max. dĺžka slučky 2000 m (2x 1 mm tienený krútený pár), 4,3" farebný TFT
grafický displej s klávesnicou, LED indikácia stavov, 1000 zón, 2700 pamať udalostí, 2x monitorovaná výstupná linka akustickej poplachovej signalizácie požiaru 30 V/1 A/max.
1000 m, 3x programovateľné výstupné relé 50 V DC/300 mA, 4x programovateľný linkový vstup, 1x USB pre prenos dát, 1x RS232 pre tlačiareň, 1x RS485 pre sieťovanie max. 16 prepojených
ústrední cez kartu MGNET, 1x RS422 JBUS/MODBUS pre pripojenie OPC monitorovacieho softvéru, 1x RJ45 pre TCP/IP pripojenie PC virtuálnych diaľkových ovládacích panelov, 1x 
RS485 pre pripojenie diaľkových ovládacích panelov ALPHA RE (max. 20 ks), denný/nočný režim, ovládanie ústredne cez displej alebo pomocou softvéru TELEHEPHAIS 1600, napájanie 230 V
AC/5 A, potrebné zálohovanie min. 2x TP 12-18 akumulátorom, inštalácia na omietku, rozmery 600 x 625 x 175 mm, EN54-2, EN54-4, EN54-13, CE, CPD

2680,00

Príslušenstvo k adresovateľným ústredniam do 128 adries

Adresovateľné ústredne do 400 adries

Príslušenstvo k adresovateľným ústredniam do 400 adries

Adresovateľné ústredne do 1600 adries
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MINIBT05
Programátor adresovateľných hlásičov a prvkov SD3, test funkčnosti adresovateľných snímačov radu xxx05, test funkčnosti detekčnej linky/slučky, funkcia automatického
inkrementačného/manuálneho adresovania snímačov, napájanie 230 V AC / akumulátorom 12 V DC / 2 Ah, výdrž cca 6 hodín, rozmery 240 x 223 x 90 mm; nutné pre prvotné nastavenie
systému

504,00

MG2B Rozširujúca karta pre 2 kruhové slučky (max. 200 snímačov na slučke) alebo 4x otvorené linky (max. 32 snímačov na linke), pripojenie do HEPHAIS 1600 ústredne EPS,
podpora max. 7 ks, bez IE2M panela len 4 ks 307,00

IE2M Panel pre pripojenie rozširujúcich kariet, (5-7 karta MG2B) 174,00

MGNET Rozširujúca karta pre spájanie ústrední HEPHAIS cez RS485 zbernicu 648,00

R7P2 Rozširujúca karta 7x NO/NC reléový výstup 30 V DC/1 A, pripája sa sériovou linkou do ústredne pre kopírovanie stavov max 12 linkových vstupov, inštalácia do ústredne, napájanie z
ústredne, určené pre ústredne ALPHA a HEPHAIS 141,00

R12P2 Rozširujúca karta 12x NO/NC reléový výstup 30 V DC/1 A, pripája sa sériovou linkou do ústredne pre kopírovanie stavov max. 12 linkových vstupov, inštalácia do ústredne, napájanie z
ústredne, určené pre ústredne ALPHA a HEPHAIS 156,00

C20R Rozširujúca karta 20x NO/NC reléový výstup 30 V DC/1 A, pripája sa sériovou linkou do ústredne pre kopírovanie stavov max. 12 linkových vstupov, inštalácia do ústredne, napájanie z
ústredne, určené pre ústredne HEPHAIS 356,00

X4EVAC Rozširujúca karta 4x monitorovaná výstupná linka, prenáša signál z monitorovaného výstupu do 4 nezávislých liniek akustickej poplachovej signalizácie požiaru, 1x vstup pre
monitorovanú linku z ústredne, 1x AUX NO vstup (nemonitorovaný), 4x 1 W výstup monitorovanej linky, inštalácia do ústredne, napájanie 24 V DC/100 mA, určené pre ústredne HEPHAIS 332,00

IMP Tlačiareň udalostí, interná, pre zabudovanie do HEPHAIS 1600 ústrední, termo sublimačná, 80 znakov, 128 kB buffer, RS232 pripojenie, napájanie z ústredne 1084,00

IMP/E Tlačiareň udalostí, externá, pre použitie s HEPHAIS ústredňami, termo sublimačná , 80 znakov, 128 kB buffer, RS232 pripojenie, napájanie 230 V rozmery 165 x 135 x 50 mm 632,00

KCT10 Tlačiarenský papier pre IMP, IMP/E, balenie 10 ks 89,00

COMFORT 1600
Ovládací panel ústrední HEPHAIS, 4,3" farebný TFT grafický displej s klávesnicou, LED indikácia stavov, indikácia stavu 1000 zón, 2700 pamať udalostí, možnosť montáže do CO3U
konzoly, komunikácia s ústredňou cez kartu MIHMNG-EXT (RS485) na strane ústredne, max. 2 ks v systéme do vzdialenosti 1000 m, napájanie z ústredne, inštalácia do 19" racku alebo do
CO3U konzoly na omietku, rozmery 600 x 325 x 175 mm

948,00

MIHMNG-EXT Komunikačná karta pre ovládací panel ústrední HEPHAIS 1600 cez RS485 165,00

CO3U Plastová konzola/box pre ovládací panel COMFORT 1600 159,00

ALPHA RE
Indikačný LCD/akustický opakovač stavu ústrední Hephais, LCD displej 4x 40 znakov, indikácia napájania ústredne, alarmu / prealarmu / zlyhania / vypnutia ústredne, testovacie
tlačidlo, režim indikácie systémových stavov/stavov vybranej zóny, pamäť zobrazenia posledných 10 udalostí, RS485 pripojenie pre opakovanie stavových signálov na dalsich paneloch (spolu
max. 16 ks), max. dĺžka zbernice 700 m, napájanie 24 V DC/130 mA, inštalácia na omietku, rozmery 370 x 170 x 55 mm, interiérové použitie

649,00

LOCK 1600-3 Ochrana softvérového prístupu k EPS ústredni HEPHAIS 1600, dovoľuje softvérové pripojenie k ústredni len po overení elektronického podpisu umiestneného na USB HW kľúči 3000,00

TIME BOMB 
RENEW

Licencia pre obnovenie funkčnosti ochrany softvérového prístupu k EPS ústredni HEPHAIS 1600, platnosť 12 mesiacov 300,00

Príslušenstvo k adresovateľným ústredniam do 1600 adries

Ovládacie panely pre adresovateľné ústredne
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OA05
Opticko dymový hlásič, adresovateľný, interaktívny, mikroprocesor, programovateľných 8 stupňov citlivosti (0,1 dB/m–0,35 dB/m), autokorekcia zaprášenia, napájanie z linky/240 µA s
izolátorom (nie je súčasťou), info LED, 1x výstup paralelnej optickej signalizácie 24 V DC/5 mA , odporúčaná výška inštalácie do 12 m/pokrytie cca 80 m2, rozmery 104 x 55 mm, biely,
inštalácia do pätice (nie je súčasťou), EN54-7, CE, CPD

46,00

TA05
Teplotný hlásič, adresovateľný, interaktívny, mikroprocesor, termomaximálny (A1S/62 °C, A2S/68 °C, BS/75 °C) AND / OR termodiferenciálny (A1R/62 °C, A2R/68 °C,
BR/75 °C, ∆T °>3 °C/min), napájanie z linky/240 µA s izolátorom (nie je súčasťou), info LED, 1x výstup paralelnej optickej signalizácie 24 V DC/5 mA, odporúčaná výška inštalácie do 6
m/pokrytie cca 35 m2, rozmery 104 x 55 mm, biely, inštalácia do pätice (nie je súčasťou), EN54-5, CE, CPD

44,00

MA05
Kombinovaný opticko dymový a teplotný hlásič, adresovateľný, interaktívny, mikroprocesor, teplotný senzor 68 °C, pre opticko dymovú časť programovateľných 8 stupňov
citlivosti (0,1 dB/m–0,35 dB/m), napájanie z linky/240 µA s izolátorom (nie je súčasťou), info LED, 1x výstup paralelnej optickej signalizácie 24 V DC/5 mA, odporúčaná výška inštalácie do 12
m/pokrytie cca 80 m2, rozmery 104 x 55 mm, biely, inštalácia do pätice (nie je súčasťou), EN54-7, CE, CPD

54,00

OA12
Opticko dymový hlásič, adresovateľný, interaktívny, mikroprocesor, programovateľných 8 stupňov citlivosti (0,1 dB/m–0,35 dB/m), autokorekcia zaprášenia, napájanie z linky/240 µA,
integrovaný skratový izolátor, info LED, 1x výstup paralelnej optickej signalizácie 24 V DC/5 mA , odporúčaná výška inštalácie do 12 m/pokrytie cca 80 m2, rozmery 104 x 55 mm, biely,
inštalácia do pätice (nie je súčasťou), možnosť pripojiť reléový modul 30 V/2 A, EN54-7, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

51,00

TA12
Teplotný hlásič, adresovateľný, interaktívny, mikroprocesor, termomaximálny (A1S/62 °C, A2S/68 °C, BS/75 °C) AND / OR termodiferenciálny (A1R/62 °C, A2R/68 °C,
BR/75 °C, ∆T °>3 °C/min), napájanie z linky/240 µA, integrovaný skratový izolátor, info LED, 1x výstup paralelnej optickej signalizácie 24 V DC/5 mA, odporúčaná výška inštalácie do
6 m/pokrytie cca 35 m2, rozmery 104 x 55 mm, biely, inštalácia do pätice (nie je súčasťou), možnosť pripojiť reléový modul 30 V/2 A, EN54-5, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

49,00

MA12
Kombinovaný opticko dymový a teplotný hlásič, adresovateľný, interaktívny, mikroprocesor, teplotný senzor 68 °C, pre opticko dymovú časť programovateľných 8 stupňov citlivosti
(0,1 dB/m–0,35 dB/m), napájanie z linky/240 µA, integrovaný skratový izolátor, info LED, 1x výstup paralelnej optickej signalizácie 24 V DC/5 mA, odporúčaná výška inštalácie do 12
m/pokrytie cca 80 m2, rozmery 104 x 55 mm, biely, inštalácia do pätice (nie je súčasťou), možnosť pripojiť reléový modul 30 V/2 A, EN54-5, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

59,00

S05SE Pätica pre hlásiče požiaru, konvenčné / adresovateľné, (rad xxx05), svorkovnica, biely plast, rozmery 122 x 22 mm 4,10

PES05 Inštalačný rámik do podhľadu pre päticu hlásičov požiaru, (rad xxx05), svorkovnica, biely plast, rozmery 122 x 46 mm 17,00

SOUND05 + 
S05SE

Pätica so zabudovanou sirénou pre hlásiče požiaru, konvenčné / adresovateľné, (rad xxx05), 98 dB/1 m, napájanie z linky/0,15 mA, biely plast, rozmery 122 x 46 mm, EN54-3, CE, CPD 49,00

ICC05 Skratový izolátor hlásičov požiaru, konvenčné/adresovateľné, (rad xxx05), napájanie z linky/150 µA, inštalácia do pätice S05SE 17,00

R05 Reléový modul hlásiča požiaru, 1x NO kontakt 30 V DC/2 A, 1x NC kontakt 30 V DC/2 A, napájanie z linky/12 mA, inštalácia do pätice S05SE 17,00

CS05 Ochranná krytka pätice S05SE 6,40

BRI/EM + S05SE Inštalačná krabica s päticou S05SE, určené do vlhkého prostredia, káblové prechodky, IP 47, biely plast, rozmery 122 x 46 mm 16,00

BRI + S05SE Inštalačná krabica vodotesná s päticou S05SE, určené do vlhkého prostredia, káblové prechodky, IP 65, biely plast, rozmery 122 x 46 mm 22,00

GAV Ochranná mriežka pre hlásiče požiaru (rad xxx05, xxx12), oceľ, rozmery 125 x 80 mm 57,00

BTG05-P5901 Nasávacia komora pre opticko dymový hlásič (rad xxx05) do ventilačného potrubia, (pätica a snímač nie sú súčasťou), odporúčaná rýchlosť pohybu vzduchu 1 m/s až 10 m/s,
rozmery 220 x 168 x 107 mm, IP 55 159,00

IR95 + S95 Infračervený detektor plameňa, adresovateľný, viditeľný uhol 90°, dosah 25 m, 2x IR senzor / vyhodnotenie zmeny dvoch vlnových dĺžok, mikroprocesor, napájanie z linky / 8 mA, info
LED, 1x programovateľný OC výstup 24 V DC / 24 mA, rozmery 104 x 41 mm, inštalačná pätica súčasťou, EN54-10, CE, CPD 713,00

Adresovateľné detektory plameňa

Adresovateľné hlásiče požiaru

Príslušenstvo k adresovateľným hlásičom
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DMA05 Tlačidlový hlásič, adresovateľný, manuálna signalizácia požiaru, resetovateľný kľúčikom, bez sklíčka, testovací kľúčik, napájanie z linky / 110 µA, integrovaný skratový izolátor, 
červený, inštalácia na omietku, rozmery 98 x 98 x 49 mm, bez výstupného relé, EN54-11, EN54-17, EN54-18, CE, CPD 55,00

DMA05R Tlačidlový hlásič, adresovateľný, manuálna signalizácia požiaru, resetovateľný kľúčikom, bez sklíčka, testovací kľúčik, napájanie z linky / 110 µA, integrovaný skratový izolátor, 
červený, inštalácia na omietku, rozmery 98 x 98 x 49 mm, integrované výstupné relé 30 V / 1 A, EN54-11, EN54-17, EN54-18, CE, CPD 65,00

DMA05 E Tlačidlový hlásič, vonkajšie použitie, vodotesný, adresovateľný, manuálna signalizácia požiaru, resetovateľný kľúčikom, bez sklíčka, testovací kľúčik, napájanie z linky / 150 µA, bez
výstupného relé, integrovaný skratový izolátor, červený, inštalácia na omietku, odolnosť IK 08, rozmery 120 x 120 x 87 mm, EN54-11, EN54-17, CE, CPD 213,00

PEDM Plastový rámik pre inštaláciu tlačidlových hlásičov DM pod omietku 3,70

VPDM Priesvitný ochranný výklopný kryt tlačidlových hlásičov DM 3,90

KCTDM Resetovací kľúčik pre DMA, sada 10 ks 7,70

AVSA05/R Siréna piezoelektrická, adresovateľná, 95 dB/m, voliteľných 6 tónov, regulácia hlasitosti, napájanie z linky / 11 mA, integrovaný skratový izolátor, červená (na objednávku biela),
inštalácia na omietku, vnútorné použitie, rozmery 109 x 84 mm, EN54-3, EN54-17, CE, CPD 72,00

SOUND05 + 
S05SE

Pätica so zabudovanou sirénou pre hlásiče požiaru, konvenčné / adresovateľné, (rad xxx05), 98 dB/1 m, napájanie z linky/0,15 mA, biely plast, rozmery 122 x 46 mm, EN54-3, CE, CPD 49,00

MBA95
Vstupno výstupný modul, adresovateľný, pripojenie konvenčnej linky (s max. 32 snímačmi) do adresovateľnej slučky ústrední HEPHAIS, 1x vstup konvenčnej linky
alebo snímača, 1x adresovateľný výstup, napájanie 24 V DC / 400 mA, integrovaný skratový izolátor, inštalačná krabica súčasťou, rozmery 180 x 140 x 80 mm, IP 55, EN54-13,
EN54-17, EN54-18, CE, CPD

274,00

ETC05-B
Vstupno výstupný modul, adresovateľný, pripojenie reléových výstupov zariadení priamo na monitorovaný vstup HEPHAIS ústredne, 1x NO/NC monitorovaný vstup
(max. 8 prip. zariadení, max. dĺžka EOL linky 1000 m), 1x programovateľný reléový NO/NC výstup 30 V DC / 1 A, aktivovaný poplachom z ústredne alebo z relé na monitorovanom
vstupe, napájanie z linky / 800 µA, integrovaný skratový izolátor, inštalačná krabica súčasťou, rozmery 180 x 140 x 80 mm, IP 55, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

68,00

ET4C05-B
Vstupno výstupný modul, adresovateľný, pripojenie reléových výstupov zariadení priamo na monitorovaný vstup HEPHAIS ústredne, 4x NO/NC monitorovaný vstup
(max. 8 prip. zariadení, max. dĺžka EOL linky 1000 m), 4x programovateľný reléový NO/NC výstup 30 V DC / 1 A, aktivovaný poplachom z ústredne alebo z relé na monitorovanom
vstupe, napájanie z linky / 800 µA, integrovaný skratový izolátor, inštalačná krabica súčasťou, rozmery 180 x 140 x 80 mm, IP 55, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

154,00

EDL
Vstupno výstupný modul, adresovateľný, pripojenie na poplachovú slučku alebo linku ústredne, 2x monitorovaný linkový vstup pre paralelne alebo sériovo zapojené snímače
stavov, 1x napájaný monitorovaný výstup ovládania linky akustickej signalizácie polachu 24 V DC / 0,6 A, napájanie z linky alebo redundantné externé 24 V DC / 600 µA,
integrovaný skratový izolátor, použitie s HEPHAIS 1600 ústredňou, inštalačná krabica súčasťou, rozmery 185 x 240 x 90 mm, IP 55, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

114,00

ED4L
Vstupno výstupný modul, adresovateľný, pripojenie na poplachovú slučku alebo linku ústredne, 4x2 monitorovaný linkový vstup pre paralelne alebo sériovo zapojené snímače 
stavov, 4x napájaný monitorovaný výstup ovládania linky akustickej signalizácie poplachu 24 V DC / 0,6 A, napájanie z linky alebo redundantné externé 24 V DC / 600 µA,
integrovaný skratový izolátor, použitie s HEPHAIS 1600 ústredňou, inštalačná krabica súčasťou, rozmery 185 x 240 x 90 mm, IP 55, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

200,00

DLFB30 I Lineárny optický hlásič, adresovateľný, dosah 30 m, detekčná šírka cca 15 m, 940 nm, pasívny reflektor, zabudovaný laserový zameriavač, automatická kalibrácia, možnosť
diaľkového nastavenia, napájanie z linky / 33 mA, integrovaný skratový izolátor, inštalácia na omietku, rozmery 115 x 68 mm, interiérové použitie, EN54-12, EN54-17, CE, CPD 449,00

DLFB30 R
Lineárny optický hlásič, reléový, dosah 30 m, detekčná šírka cca 15 m, 940 nm, pasívny reflektor, zabudovaný laserový zameriavač, automatická kalibrácia, možnosť diaľkového
nastavenia, 1x NO/NC relé alarmový výstup, napájanie z linky / 33 mA, integrovaný skratový izolátor, inštalácia na omietku, rozmery 115 x 68 mm, interiérové použitie, EN54-12,
EN54-17, CE, CPD

385,00

Adresovateľné tlačidlové hlásiče požiaru

Príslušenstvo k adresovateľným tlačidlovým hlásičom

Adresovateľné sirény

Adresovateľné vstupno výstupné moduly

Lineárne hlásiče požiaru
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DLFBe I Lineárny optický hlásič, adresovateľný, dosah 100 m, detekčná šírka cca 14 m, 635 nm, pasívny reflektor, zabudovaný laserový zameriavač, automatická kalibrácia, možnosť
diaľkového nastavenia, napájanie z linky / 26 mA, integrovaný skratový izolátor, inštalácia na omietku, rozmery 155 x 135 x 140 mm, interiérové použitie, EN54-12, EN54-17, CE, CPD 683,00

DLFBe R
Lineárny optický hlásič, reléový, dosah 100 m, detekčná šírka cca 14 m, 635 nm, pasívny reflektor, zabudovaný laserový zameriavač, automatická kalibrácia, možnosť diaľkového
nastavenia, 1x NO/NC relé alarmový výstup, 1x NO/NC relé poruchový výstup, napájanie z linky / 25 mA, integrovaný skratový izolátor, inštalácia na omietku, rozmery 155 x 135 x
140 mm, interiérové použitie, EN54-12, EN54-17, CE, CPD

588,00

DETTEL Diaľkové ovládanie pre lineárne optické hlásiče a detektory plynu, (podporované rady DLFBe a GDxxx), pripojenie sériovým káblom RS-232 (súčasť), podsvietený info displej,
ovládacia klávesnica pre kalibráciu a nastavenie parametrov, adresácie, reset, napájanie NiMH akumulátorom 503,00

BEAM-BR Resetovacie tlačidlo pre lineárne optické hlásiče, funkcie reset / zapnutie / vypnutie, pripojenie 5 vodičom k hlásiču, inštalácia na omietku 174,00

BEAM-KIT4CC Slnečná clona pre pasívny reflektor lineárnych optických hlásičov, inštalácia pre 4 reflektory, rozmery 200 x 200 mm 79,00

BEAM-FMBOX Inštalačná krabica pod omietku pre lineárne optické hlásiče DLFB30 46,00

OA05-W
Bezdrôtový opticko dymový hlásič, mikroprocesor, programovateľných 8 stupňov citlivosti (0,1–0,35 dB/m), autokorekcia zaprášenia, napájanie 4,5 V (3 ks AA akumulátor
súčasťou), životnosť cca 4 roky, info LED, 868 MHz komunikácia (DEFNET protokol), RF dosah do 50 m, odporúčaná výška inštalácie do 12 m / pokrytie cca 80 m2, rozmery 114 x 75
mm, biely, inštalačná pätica súčasťou, EN54-7, EN 54-25, CE, CPD

347,00

DMA05-W Bezdrôtový tlačidlový hlásič, manuálna signalizácia požiaru, resetovateľný kľúčikom, bez sklíčka, testovací kľúčik, napájanie 4,5 V (3 ks AA akumulátor súčasťou), životnosť cca 4
roky, info LED, 868 MHz komunikácia (DEFNET protokol), RF dosah do 50 m, červený, inštalácia na omietku, rozmery 98 x 98 x 51 mm, EN54-11, EN54-25, CE, CPD 347,00

IND05-W Bezdrôtový optický indikátor poplachu, napájanie 4,5 V (3 ks AA akumulátor súčasťou), životnosť cca 4 roky, pozorovací uhol 180°, 868 MHz komunikácia (DEFNET protokol),
RF dosah do 50 m, rozmery 85 x 64 x 33 mm, interiérové použitie, EN54-18, EN 54-25, CE, CPD 312,00

OI05
Vstupno výstupný modul, adresovateľný, gateway pre pripojenie bezdrôtových zariadení (max. 29 ks) na kruhovú slučku ústredne HEPHAIS 1600, na slučke max. 10 ks OI05
modul / alebo max. 16 ks pre celý systém, obojsmerná 868 MHz komunikácia (DEFNET protokol), RF dosah do 50 m, programovanie pomocou sw TeleWireless, napájanie z linky / 14 mA,
integrovaný skratový izolátor, inštalačná krabica súčasťou, rozmery 192 x 121 x 105 mm, IP 64, EN54-17, EN54-18, EN54-25, CE, CPD

806,00

TELEWIRELESS Softvér pre nastavovanie bezdrôtových zariadení 624,00

DFA05-1C-B
Nasávacia jednotka pre detekciu dymu, konvenčná, pripojenie 1x potrubného vedenia (300 m), prevedenie pre 1x opticko dymový detekčný modul SSD (nie je súčasťou), LED 
indikácia 10 stupňov stavu zadymenia / alarmu / poruchy / zanesenia, 1x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupné relé alarmu, 1x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupné relé poruchy, nastaviteľný
ventilátor (životnosť 80 000 hod.), použitie pre špeciálna prostredia (skrytá montáž, dátové centrá a pod.) možnosť pripojenia výstupného reléového modulu, možnosť pripojenia pamäťového
modulu (SD karta), konfigurácia pomocou softvéru, USB pripojenie, napájanie 24 V DC / 310 mA, rozmery 265 x 348 x 146 mm, IP 54, EN54-20, CE, CPD

1703,00

DFA05-2C-B
Nasávacia jednotka pre detekciu dymu, konvenčná, pripojenie 2x potrubného vedenia (2x 300 m), prevedenie pre 2x opticko dymový detekčný modul SSD (nie sú súčasťou),
LED indikácia 10 stupňov stavu zadymenia / alarmu / poruchy / zanesenia, 2x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupné relé alarmov, 1x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupné relé poruchy, nastaviteľný
ventilátor (životnosť 80 000 hod.), použitie pre špeciálna prostredia (skrytá montáž, dátové centrá a pod.) možnosť pripojenia výstupného reléového modulu, možnosť pripojenia pamäťového
modulu (SD karta), konfigurácia pomocou softvéru, USB pripojenie, napájanie 24 V DC / 385 mA, rozmery 265 x 348 x 146 mm, IP 54, EN54-20, CE, CPD

2016,00

DFA05-1C
Nasávacia jednotka pre detekciu dymu, konvenčná, pripojenie 1x potrubného vedenia (300 m), prevedenie pre 1x opticko dymový detekčný modul SSD (nie je súčasťou), LED
indikácia alarmu / poruchy / zanesenia, 1x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupné relé alarmu, 1x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupné relé poruchy, nastaviteľný ventilátor (životnosť 80 000 hod.), použitie
pre špeciálna prostredia (skrytá montáž, dátové centrá a pod.) možnosť pripojenia výstupného reléového modulu, možnosť pripojenia pamäťového modulu (SD karta), konfigurácia pomocou
softvéru, USB pripojenie, napájanie 24 V DC / 310 mA, rozmery 265 x 348 x 146 mm, IP 54, EN54-20, CE, CPD

1415,00

DFA05-2C
Nasávacia jednotka pre detekciu dymu, konvenčná, pripojenie 2x potrubného vedenia (2x 300 m), prevedenie pre 2x opticko dymový detekčný modul SSD (nie sú súčasťou),
LED indikácia alarmu / poruchy / zanesenia, 2x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupné relé alarmu, 1x NO/NC 50 V DC / 1 A výstupné relé poruchy, nastaviteľný ventilátor (životnosť 80 000 hod.),
použitie pre špeciálna prostredia (skrytá montáž, dátové centrá a pod.) možnosť pripojenia výstupného reléového modulu, možnosť pripojenia pamäťového modulu (SD karta), konfigurácia
pomocou softvéru, USB pripojenie, napájanie 24 V DC / 310 mA, rozmery 265 x 348 x 146 mm, IP 54, EN54-20, CE, CPD

1592,00

Príslušenstvo k lineárnym hlásičom

Bezdrôtové adresovateľné hlásiče a príslušenstvo

Nasávacie systémy

Nasávacie jednotky
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SSD 535-2 Opticko dymový detekčný modul SSD, použitie s nasávacou jednotkou DFA05, nastaviteľná citlivosť alarmu 0,01–10 %/m zadymenia 441,00

SSD 535-3 Opticko dymový detekčný modul SSD, použitie s nasávacou jednotkou DFA05, nastaviteľná citlivosť alarmu 0,002–10 %/m zadymenia 621,00

RIM35 Výstupný modul relé pre nasávaciu jednotku DFA05, 5x programovateľné NO/NC relé, 30 V DC / 1 A 245,00

MCM35 Pamäťový modul pre nasávaciu jednotku DFA05, 1x SD karta (max. 8 GB), záznam 1000 udalostí 471,00

SIM 35 Sieťový modul pre zbernicové prepojenie nasávacích jednotiek DFA05, RS-485, max. 250 adries v systéme 224,00

SMM535 Modul pripojenia RS-485 zbernice nasávacích jednotiek DFA05 k počítaču, centrálne nastavenie systému, načítanie denníka udalostí, kontrola prevádzkových dát, LED indikácia
stavov, napájanie 5 V DC z USB, rozmery 82 x 85 x 55 mm 547,00

DFA05 CONFIG Softvér pre centrálne nastavenie systému cez PC, načítanie denníka udalostí, kontrola prevádzkových dát a pod. 200,00

SAMPLING PIPE 
CONFIG

Softvér pre návrh nasávacieho potrubia systému DFA05 720,00

TU25RF Nasávacie potrubie, 3 m x ø 25 mm, požiaru odolné (Qmin = 30), červené 10,00

EN25RF Priama spojka pre nasávacie potrubie, ø 25 mm, požiaru odolné (Qmin = 30) 1,90

TE25RF Odbočovacia spojka T pre nasávacie potrubie, ø 25 mm, požiaru odolné (Qmin = 30) 3,60

T 25/8 Odbočovacia spojka pre vzorkovací bod nasávacieho potrubia, z ø 25 mm na ø 8 mm, pre kapilárnu trubicu alebo vzorkovací bod, požiaru odolné (Qmin = 10) 3,30

TT25RF Spojka 90° pre nasávacie potrubie, ø 25 mm, požiaru odolné (Qmin = 5) 1,50

C90RF Spojka 90° pre nasávacie potrubie, ø 25 mm, požiaru odolné (Qmin = 5) 7,30

CF70 Spojka ohybná 12 cm pre nasávacie potrubie, ø 25 mm, požiaru odolné (Qmin = 5) 25,00

C45RF Spojka 45° pre nasávacie potrubie, ø 25 mm, požiaru odolné (Qmin = 5) 3,50

Príslušenstvo k nasávacím jednotkám

Nasávacie potrubie
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TF.10 Spojka ohybná 1 m pre nasávacie potrubie, ø 25 mm, požiaru odolné (Qmin = 5) 45,00

TC.8 Nasávacia kapilára (8 mm), balenie 100 m 113,00

ABR Montážna príchytka pre nasávacie potrubie ø 25 mm, požiaru odolné (Qmin = 50) 1,10

UTRF Montážna spojka rozoberateľná pre nasávacie potrubie ø 25 mm, požiaru odolné (Qmin = 10) 11,00

PMTU Vzorkovací bod 8 mm pre nasávacie potrubie, ø 25 mm, požiaru odolné (Qmin = 10) 7,30

PMC Kónická hlavica pre vzorkovací bod, požiaru odolné (Qmin = 10) 16,00

PMPT Plochá hlavica pre vzorkovací bod, požiaru odolné (Qmin = 10) 16,00

PMC/8 Vzorkovací bod pre nasávaciu kapiláru, požiaru odolné (Qmin = 10) 5,30

PMC/10 Sada vzorkovacích bodov, rôzne priemery otvoru, požiaru odolné (Qmin = 10) 17,00

PRPM Predĺženie pre vzorkovací bod, požiaru odolné (Qmin = 10) 6,40

TL Uzáver pre vzorkovací bod, vodotesný, požiaru odolné (Qmin = 10) 6,40

FBS 25PC Inštalačný box pre vložkový filter nečistôt, malý, prechody pre nasávacie potrubie ø 25 mm, rozmery 80 x 82 x 85 mm, vložkový filter súčasťou 203,00

Filter mat-S Vložkový filter nečistôt pre FBS 25PC, rozmery 80 x 80 x 20 mm, balenie 5 ks 35,00

FBL 25PC Inštalačný box pre vložkový filter nečistôt, veľký, prechody pre nasávacie potrubie ø 25 mm, rozmery 120 x 122 x 85, vložkový filter súčasťou 244,00

Filter mat-L Vložkový filter nečistôt pre FBL 25PC, rozmery 117 x 80 x 80 mm, balenie 5 ks 35,00

DTP 25 PC Komorový filter nečistôt, inštalácia pred vložkový filter, prechody pre nasávacie potrubie ø 25 mm, rozmery 160 x 250 x 90 mm 253,00

Príslušenstvo k nasávaciemu potrubiu
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DRB 25 PVC Cyklónový filter nečistôt, určený pre prašné prostredie, inštalácia pred vložkový filter, prechody pre nasávacie potrubie ø 25 mm, rozmery 192 x 420 x 120 mm 620,00

WRB 25 PVC Kondenzačný filter vlhkosti, určený pre prostredie s vysokou vlhkosťou, inštalácia pred komorový/vložkový filter, prechody pre nasávacie potrubie ø 25 mm, rozmery 335 x 250 x 90 mm 505,00

WRB 25 ABS Kondenzačný filter vlhkosti, ABS, antivandal, určený pre prostredie s vysokou vlhkosťou, inštalácia pred komorový/vložkový filter, prechody pre nasávacie potrubie ø 25 mm, rozmery 335
x 250 x 90 mm 1052,00

MV 25 ABS Ventil pre servisné uzatvorenie aspiračného potrubia, manuálny, guľový, PVC, prechody pre nasávacie potrubie ø 25 mm 422,00

VTEX
Teplotný hlásič, do výbušného EX prostredia, konvenčný, termomaximálny (59 °C / 70 °C / 85 °C) OR termodiferenciálny (59 °C, ∆T° > 9 °C/min), info LED, odporúčaná výška
inštalácie do 7 m / pokrytie cca 30 m2, trieda II 1G Eex ia IIC T6, pripojenie do ústredne HEPHAIS cez modul MBA95Ex a bariéru SBEX BZ1/BZ2 (max. 10 ks hlásičov), napájanie 24 V DC / 26
mA, rozmery 104 x 46 mm, vnútorné použitie, IP 32, EN54-7, CE, CPD, ATEX certifikát

135,00

DMC05EX
Tlačidlový hlásič, do výbušného EX prostredia, konvenčný, manuálna signalizácia požiaru, resetovateľný kľúčikom, bez sklíčka, testovací kľúčik, trieda II 1 G Eex ia IIC T4, pripojenie
do ústredne HEPHAIS cez modul MBA95Ex a bariéru SBEX BZ1/BZ2 (max. 10 ks hlásičov), napájanie 24 V DC, rozmery 93 x 93 x 62 mm, vnútorné použitie, EN60079-0, EN60079-11, CE, CPD,
ATEX certifikát

193,00

AVSEx Siréna piezoelektrická do výbušného EX prostredia, konvenčná, 100 dB/m, voliteľné tóny, regulácia hlasitosti, trieda II 1 G Eex ia IIC T4, pripojenie do konvenčnej ústredne ALPHA
4/8/12 cez bariéru SBEX BZ3, napájanie 24 V DC, rozmery 130 x 130 x 132 mm, vnútorné použitie, CE, CPD, ATEX certifikát 583,00

SBEX BZ1 Bezpečnostná bariéra pre pripojenie prvkov do výbušného EX prostredia, konvenčná, max. 10 ks hlásičov, trieda II (1/2) G [Eex ia/ib] IIC/IIB, pripojenie do ústredne HEPHAIS cez
modul MBA95Ex, napájanie 24 V DC / 110 mA, rozmery 104 x 70 x 12 mm, vnútorné použitie, CE, CPD, ATEX certifikát 242,00

SBEX BZ2 Bezpečnostná bariéra pre pripojenie prvkov do výbušného EX prostredia, konvenčná, max. 10 ks detektorov, optický izolátor, trieda II (1/2) G [Eex ia/ib] IIC/IIB, pripojenie do
ústredne HEPHAIS cez modul MBA95Ex, napájanie 24 V DC / 110 mA, rozmery 104 x 70 x 12 mm, vnútorné použitie, CE,CPD, ATEX certifikát 242,00

SBEX BZ3 Bezpečnostná bariéra pre pripojenie sirén do výbušného EX prostredia, konvenčná, trieda II (1) GD [Eex ia] IIC, priame pripojenie do konvenčnej ústredne, napájanie 24 V DC /
110 mA, rozmery 70 x 80 x 10, vnútorné použitie, CE,CPD, ATEX certifikát 291,00

MBA95Ex
Vstupno výstupný modul, pre výbušné EX prostredie, adresovateľný, pripojenie konvenčnej linky (s max. 10 snímačmi do EX prostredia) do adresovateľnej slučky ústrední
HEPHAIS, 1x vstup konvenčnej linky alebo snímačov (za oddelovačom SBEX), 1x adresovateľný výstup, napájanie 24 V DC / 400 mA, integrovaný skratový izolátor, inštalačná 
krabica súčasťou, rozmery 180 x 140 x 80 mm, IP 55, EN54-13, EN54-17, EN54-18, CE, CPD

361,00

EX4A4ex Rozširujúca karta pre ALPHA 4/8/12 ústredňu, pre výbušné EX prostredie, max. 2 ks kariet na ústredňu / 4x otvorená linka, max. 10 snímačov do výbušného prostredia na
linku, inštalácia do slotu, napájanie z ústredne 105,00

GD100C Detektor metánu (CH4), konvenčný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu / alarmu / napájania /
poruchy, pripojenie ku konvenčnej ústredni ALPHA, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 171,00

GD101C Detektor butánu (C4H10), konvenčný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu / alarmu / napájania /
poruchy, pripojenie ku konvenčnej ústredni ALPHA, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 171,00

Detekcia požiaru do výbušného prostredia

Konvenčné hlásiče požiaru do výbušného prostredia

Tlačidlové hlásiče požiaru do výbušného prostredia

Signalizačné zariadnia do výbušného prostredia

Príslušenstvo do výbušného prostredia

Detekcia plynu

Konvenčné detektory plynu
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GD102C Detektor benzínových pár, konvenčný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu / alarmu / napájania /
poruchy, pripojenie ku konvenčnej ústredni ALPHA, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 171,00

GD104C Detektor vodíka (H2), konvenčný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu / alarmu / napájania /
poruchy, pripojenie ku konvenčnej ústredni ALPHA, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 171,00

GD105C Detektor LPG / propán-butánu (C3H8 - C4H10), konvenčný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu
/ alarmu / napájania / poruchy, pripojenie ku konvenčnej ústredni ALPHA, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 171,00

GD106C Detektor propánu (C3H8), konvenčný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu / alarmu / napájania /
poruchy, pripojenie ku konvenčnej ústredni ALPHA, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 171,00

GD113C Detektor oxidu uhoľnatého (CO), konvenčný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu / alarmu /
napájania / poruchy, pripojenie ku konvenčnej ústredni ALPHA, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 193,00

GDREL Reléový modul pre detektor GDxxx, 3x NO/NC relé 30 V / 1 A, vložením do detektora umožňuje externú signalizáciu stavov detektora ALARM, PREALARM, PORUCHA 36,00

GD100A Detektor metánu (CH4), adresovateľný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu / alarmu / napájania /
poruchy, pripojenie k adresovateľnej ústredni HEPHAIS, integrovaný skratový izolátor, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 245,00

GD101A Detektor butánu (CH4H10), adresovateľný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu / alarmu /
napájania / poruchy, pripojenie k adresovateľnej ústredni HEPHAIS, integrovaný skratový izolátor, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 245,00

GD102A Detektor benzínových pár, adresovateľný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu / alarmu / napájania
/ poruchy, pripojenie k adresovateľnej ústredni HEPHAIS, integrovaný skratový izolátor, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 245,00

GD104A Detektor vodíka (H2), adresovateľný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu / alarmu / napájania /
poruchy, pripojenie k adresovateľnej ústredni HEPHAIS, integrovaný skratový izolátor, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 255,00

GD105A Detektor LPG / propán-butánu (C3H8 - C4H10), adresovateľný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia
prealarmu / alarmu / napájania / poruchy, pripojenie k adresovateľnej ústredni HEPHAIS, integrovaný skratový izolátor, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 245,00

GD106A Detektor propánu (C3H8), adresovateľný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu / alarmu / napájania
/ poruchy, pripojenie k adresovateľnej ústredni HEPHAIS, integrovaný skratový izolátor, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 245,00

GD113A Detektor oxidu uhoľnatého (CO), adresovateľný, programovateľný čas prealarmu/alarmu (0–240 s), programovateľná citlivosť prealarmu/alarmu, LED indikácia prealarmu / alarmu /
napájania / poruchy, pripojenie k adresovateľnej ústredni HEPHAIS, integrovaný skratový izolátor, napájanie 24 V DC / 28 mA, IP 55, rozmery 100 x 145 x 60, CE 255,00

GDREL Reléový modul pre detektor GDxxx, 3x NO/NC relé 30 V / 1 A, vložením do detektora umožňuje externú signalizáciu stavov detektora ALARM, PREALARM, PORUCHA 36,00

SD2243ME Detektor metánu (CH4), do výbušného EX prostredia, konvenčný, merací rozsah 0–100 % LEL (DMV), trieda ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C, pripojenie do ústredne
HEPHAIS cez modul MBA95Ex, napájanie 24 V DC / 130 mA, rozmery 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 537,00

SD2243VB Detektor benzínových pár, do výbušného EX prostredia, konvenčný, merací rozsah 0–100 % LEL (DMV), trieda ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C, pripojenie do ústredne
HEPHAIS cez modul MBA95Ex, napájanie 24 V DC / 130 mA, rozmery 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 537,00

Adresovateľné detektory plynu

Detektory plynu do výbušného prostredia
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SD2243BU Detektor butánu (C4H10), do výbušného EX prostredia, konvenčný, merací rozsah 0–100 % LEL (DMV), trieda ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C, pripojenie do ústredne
HEPHAIS cez modul MBA95Ex, napájanie 24 V DC / 130 mA, rozmery 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 537,00

SD2243PR Detektor propánu (C3H8), do výbušného EX prostredia, konvenčný, merací rozsah 0–100 % LEL (DMV), trieda ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C, pripojenie do ústredne
HEPHAIS cez modul MBA95Ex, napájanie 24 V DC / 130 mA, rozmery 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 537,00

SD2243GP Detektor LPG / propán-butánu (C3H8 - C4H10), do výbušného EX prostredia, konvenčný, merací rozsah 0–100 % LEL (DMV), trieda ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C,
pripojenie do ústredne HEPHAIS cez modul MBA95Ex, napájanie 24 V DC / 130 mA, rozmery 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 537,00

SD2243H2 Detektor vodíka (H2), do výbušného EX prostredia, konvenčný, merací rozsah 0–100 % LEL (DMV), trieda ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C, pripojenie do ústredne
HEPHAIS cez modul MBA95Ex, napájanie 24 V DC / 130 mA, rozmery 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 537,00

SD2244AM Detektor amoniaku (NH3), do výbušného EX prostredia, konvenčný, merací rozsah 0–100 % LEL (DMV), trieda ?x 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C, pripojenie do ústredne
HEPHAIS cez modul MBA95Ex, napájanie 24 V DC / 130 mA, rozmery 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 591,00

SD2246AM Detektor amoniaku (NH3), do výbušného EX prostredia, konvenčný, merací rozsah 0–200 ppm, trieda ?x 2GD Ex d IIC T6 IP65, pripojenie do ústredne HEPHAIS cez modul MBA95Ex,
napájanie 24 V DC / 130 mA, rozmery 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 1169,00

SD2245O2 Detektor kyslíka (O2), do výbušného EX prostredia, konvenčný, merací rozsah 0–25 % vol., trieda ?x 2GD Ex d IIC T6 IP65, pripojenie do ústredne HEPHAIS cez modul MBA95Ex,
napájanie 24 V DC / 130 mA, rozmery 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 821,00

SD2247AM Detektor amoniaku (NH3), do výbušného EX prostredia, konvenčný, merací rozsah 0–1000 ppm, trieda ?x 2GD Ex d IIC T6 IP65, pripojenie do ústredne HEPHAIS cez modul
MBA95Ex, napájanie 24 V DC / 130 mA, rozmery 180 x 66 mm, CE, ATEX certifikát 1169,00

STS3REL Reléový modul pre detektory SDx, 3x NO/NC relé 30 V / 1 A, zabudovaním do detektora umožňuje externú signalizáciu stavov detektora ALARM, PREALARM, PORUCHA 57,00

MEGAS Testovacia náplň, metán (CH4), 40%, 12 litrov 145,00

COGAS Testovacia náplň, oxid uhoľnatý (CO), 250 ppm, 12 litrov 145,00

VPGAS Testovacia náplň, benzínové pary, 40%, 12 litrov 145,00

LPGGAS Testovacia náplň LPG / propán-bután (C3H8 - C4H10), 40%, 12 litrov 275,00

HYGAS Testovacia náplň vodík (H2), 48%, 12 litrov 168,00

DETTEL Diaľkové ovládanie pre lineárne optické hlásiče a detektory plynu, (podporované rady DLFBe a GDxxx), pripojenie sériovým káblom RS-232 (súčasť), podsvietený info displej,
ovládacia klávesnica pre kalibráciu a nastavenie parametrov, adresácie, reset, napájanie NiMH akumulátorom 503,00

P7150V Testovacia sada pre detektory plynu (ventil pre pripojenie náplne/adaptér) 133,00

Príslušenstvo k detektorom plynu do výbušného prostredia

49



cena EU bez DPH 
v EUR

Platný od 5.3.2019

STS/CKD Kalibračná klávesnica pre nastavenie referenčnej nulovej úrovne detektora 209,00

ZMCAP Kalibračný adaptér pre testovaciu náplň 200,00

IND05 Optický indikátor poplachu, napájanie z linky / 10 mA, pripája sa priamo k hlásiču cez OC výstup, LED indikácia, pozorovací uhol 180°, rozmery 85 x 64 x 33 mm, interiérové použitie 6,00

IND05E Optický indikátor poplachu, napájanie z linky / 10 mA, pripája sa priamo k hlásiču cez OC výstup, LED indikácia, pozorovací uhol 180°, rozmery 85 x 64 x 33 mm, krytie IP 43 20,00

IAA Optický indikátor poplachu, napájanie z linky / 10 mA, LED indikácia, pozorovací uhol 180°, rozmery 85 x 64 x 33 mm, interiérové použitie, možnosť súčasného pripojenia viacerých
hlásičov 20,00

AVS 2000/R Siréna piezoelektrická, konvenčná, 95 dB/m, voliteľných 6 tónov, regulácia hlasitosti, napájanie 15–60 V DC / 25 mA / 24 V, červená (na objednávku biela), inštalácia na omietku,
vnútorné použitie, rozmery 109 x 84 mm, EN54-3, CE, CPD 32,00

AVSU EFP Siréna piezoelektrická, konvenčná, outdoorová IP 54, 110 dB/m, modulovaný tón 440/554 Hz, regulácia hlasitosti, napájanie 18–60 V DC / 25 mA / 24 V, béžová, inštalácia na omietku,
rozmery 101 x 101 x 132 mm, EN54-3, CE, CPD 107,00

DSF2000 Siréna piezoelektrická, konvenčná, s červeným LED blikačom, 97 dB/m, voliteľné 3 tóny, regulácia hlasitosti, napájanie 16–58 V DC / 35 mA / 24 V, rozmery 109 x 84 mm, vnútorné
použitie IP 21, EN54-23, CE, CPD 62,00

DFD 2000+base Maják LED, konvenčný, s päticou, červený, napájanie 16–58 V DC / 24 mA / 24 V, rozmery 109 x 64 mm, vnútorné použitie IP 21, EN54-23, CE, CPD 43,00

POA543-C Opticko akustický svetelný panel, konvenčný, so sirénou 94 dB/m, 5x LED, napájanie 24 V DC / 40 mA, rozmery 286 x 110 x 70 mm, vnútorné použitie IP 54, EN54-3, CE, CPD 63,00

POA543-I Opticko akustický svetelný panel, adresovateľný, so sirénou 94 dB/m, 5x LED, integrovaný skratový izolátor, napájanie 24 V DC / 1,5 mA, rozmery 286 x 110 x 70 mm, vnútorné
použitie IP 54, EN54-3, EN54-17, CE, CPD 121,00

4476-24 Požiarny zvonec, konvenčný, 93 dB/m, napájanie 24 V DC / 25 mA, rozmery ø 150 x 60 mm, vnútorné použitie IP 42, CE 52,00

SD3 MAPSVIEW 
NE

Monitorovací softvér, 3D mapové prostredie, pre ústredňu HEPHAIS 1600, TCP/IP manažment systému (max. 400 adries, bez možnosti rozšírenia), podpora SMS, emailov,
synchronizácia, CSV história udalostí, štatistiky, import Autocad výkresov a pod. 3040,00

SD3 MAPSVIEW Monitorovací softvér, 3D mapové prostredie, pre ústredne HEPHAIS 1600, TCP/IP manažment systému (1600 adries, s možnosťou rozšírenia), podpora SMS, emailov,
synchronizácia, CSV história udalostí, štatistiky, import Autocad výkresov a pod. 6589,00

SD3 MAPSVIEW 
PLUS

Licencia pre rozšírenie počtu (1x) manažovaných ústrední HEPHAIS 1600 softvérom SD MAPSVIEW 582,00

SD3OPC OPC serverové riešenie pre projektové prepojenie SD3 systémov s SW a HW 3 strán 7752,00

Signalizačné zariadenia

Monitorovací softvér
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HEPHEA 242 Napájací zdroj 24 V DC / 2 A, plechový box, toroidný transformátor 230 V AC, indikačné LED stavov, 2x istený výstup 24 V / max. 1,5 A, 2x NO/NC výstupné relé porucha/zlyhanie
dobíjania, priestor pre zálohové akumulátory 2x 12 Ah (nie sú súčasťou), vnútorné použitie IP 30, montáž na stenu, rozmery 385 x 405 x 160 mm, EN54-4, CE, CPD 355,00

HEPHEA 244 Napájací zdroj 24 V DC / 4 A, plechový box, toroidný transformátor 230 V AC, indikačné LED stavov, 2x istený výstup 24 V / max. 3 A, 2x NO/NC výstupné relé porucha/zlyhanie
dobíjania, priestor pre zálohové akumulátory 2x 24 Ah (nie sú súčasťou), vnútorné použitie IP 30, montáž na stenu, rozmery 385 x 405 x 160 mm, EN54-4, CE, CPD 431,00

HEPHEA 248B Napájací zdroj 24 V DC / 8 A, plechový box, toroidný transformátor 230 V AC, indikačné LED stavov, 2x istený výstup 24 V / max. 6,8 A, 2x NO/NC výstupné relé porucha/zlyhanie
dobíjania, priestor pre zálohové akumulátory 2x 24 Ah (nie sú súčasťou), vnútorné použitie IP 30, montáž na stenu, rozmery 390 x 405 x 165 mm, EN54-4, CE, CPD 866,00

HEPHEA 2412 Napájací zdroj 24 V DC / 12 A, plechový box, toroidný transformátor 230 V AC, indikačné LED stavov, 2x istený výstup 24 V / max. 10 A, 2x NO/NC výstupné relé porucha/zlyhanie
dobíjania, priestor pre zálohové akumulátory 2x 24 Ah (nie sú súčasťou), vnútorné použitie IP 30, montáž na stenu, rozmery 390 x 405 x 165 mm, EN54-4, CE, CPD 1353,00

HEPHEA 242/R Napájací zdroj 24 V DC / 2 A, plechový box, toroidný transformátor 230 V AC, indikačné LED stavov, 2x istený výstup 24 V / max. 1,5 A, 2x NO/NC výstupné relé porucha/zlyhanie
dobíjania, priestor pre zálohové akumulátory 2x 24 Ah (nie sú súčasťou), vnútorné použitie IP 30, montáž do rozvádzača, rozmery 19" x 3U, EN54-4, CE, CPD 388,00

HEPHEA 244/R Napájací zdroj 24 V DC / 4 A, plechový box, toroidný transformátor 230 V AC, indikačné LED stavov, 2x istený výstup 24 V / max. 3 A, 2x NO/NC výstupné relé porucha/zlyhanie
dobíjania, priestor pre zálohové akumulátory 2x 24 Ah (nie sú súčasťou), vnútorné použitie IP 30, montáž do rozvádzača, rozmery 19" x 3U, EN54-4, CE, CPD 459,00

HEPHEA 248B/R Napájací zdroj 24 V DC / 8 A, plechový box, toroidný transformátor 230 V AC, indikačné LED stavov, 2x istený výstup 24 V / max. 6,8 A, 2x NO/NC výstupné relé porucha/zlyhanie
dobíjania, priestor pre zálohové akumulátory 2x 24 Ah (nie sú súčasťou), vnútorné použitie IP 30, montáž do rozvádzača, rozmery 19" x 3U, EN54-4, CE, CPD 914,00

J-Y(st)Y 1x2x0.8 Kábel pre pripojenie požiarnych hlásičov a detektorov EPS, samozhášavý, 1 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, točený pár, 1x separačná fólia, 1x tieniaca AL fólia / CuSn drôt, PVC izolácia,
farba plášťa červená, norma VDE 0815, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 0,30

J-Y(st)Y 2x2x0.8 Kábel pre pripojenie požiarnych hlásičov a detektorov EPS, samozhášavý, 2 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, točený pár, 1x separačná fólia, 1x tieniaca AL fólia / CuSn drôt, PVC izolácia,
farba plášťa červená, norma VDE 0815, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 0,50

J-Y(st)Y 4x2x0.8 Kábel pre pripojenie požiarnych hlásičov a detektorov EPS, samozhášavý, 4 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, točený pár, 1x separačná fólia, 1x tieniaca AL fólia / CuSn drôt, PVC izolácia,
farba plášťa červená, norma VDE 0815, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 0,90

J-Y(st)Y 6x2x0.8 Kábel pre pripojenie požiarnych hlásičov a detektorov EPS, samozhášavý, 6 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, točený pár, 1x separačná fólia, 1x tieniaca AL fólia / CuSn drôt, PVC izolácia,
farba plášťa červená, norma VDE 0815, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 1,30

J-Y(st)Y 8x2x0.8 Kábel pre pripojenie požiarnych hlásičov a detektorov EPS, samozhášavý, 8 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, točený pár, 1x separačná fólia, 1x tieniaca AL fólia / CuSn drôt, PVC izolácia,
farba plášťa červená, norma VDE 0815, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 1,80

J-Y(st)Y 10x2x0.8 Kábel pre pripojenie požiarnych hlásičov a detektorov EPS, samozhášavý, 10 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, točený pár, 1x separačná fólia, 1x tieniaca AL fólia / CuSn drôt, PVC izolácia,
farba plášťa červená, norma VDE 0815, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 2,10

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

Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení EPS, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 1 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, sklosľudová páska, izolácia z
bezhalogénovej, oheň nešíriacej zmesi, obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie, sklotextilná ohňu odolná páska, tieniaca Al-polymérová fólia a plášť z bezhalogénovej, oheň nešíriacej
zmesi, farba plášťa červená, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m

1,00

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

Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení EPS, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 2 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, sklosľudová páska, izolácia z
bezhalogénovej, oheň nešíriacej zmesi, obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie, sklotextilná ohňu odolná páska, tieniaca Al-polymérová fólia a plášť z bezhalogénovej, oheň nešíriacej
zmesi, farba plášťa červená, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m

1,60

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

Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení EPS, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 4 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, sklosľudová páska, izolácia z
bezhalogénovej, oheň nešíriacej zmesi, obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie, sklotextilná ohňu odolná páska, tieniaca Al-polymérová fólia a plášť z bezhalogénovej, oheň nešíriacej
zmesi, farba plášťa červená, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m

3,10

Napájacie zdroje

Boxové prevedenie napájacích zdrojov

Rackové prevedenie napájacích zdrojov

Kabeláž pre elektrickú požiarnu signalizáciu
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JE-H(St)H 
8x2x0,8 PS60

Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení EPS, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 8 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, sklosľudová páska, izolácia z
bezhalogénovej, oheň nešíriacej zmesi, obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie, sklotextilná ohňu odolná páska, tieniaca Al-polymérová fólia a plášť z bezhalogénovej, oheň nešíriacej
zmesi, farba plášťa červená, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m

7,30

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

Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení EPS, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 10 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, sklosľudová páska, izolácia z
bezhalogénovej, oheň nešíriacej zmesi, obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie, sklotextilná ohňu odolná páska, tieniaca Al-polymérová fólia a plášť z bezhalogénovej, oheň nešíriacej
zmesi, farba plášťa červená, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m

10,20

EMERGENCY 
BUTTON GREEN

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

EMERGENCY 
BUTTON RED

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

OPPO Obslužné pole požiarnej ochrany, zariadenie pre jednotné ovládanie systémov EPS rôznych výrobcov, 7x LED optická indikácia prevádzkových stavov, 5x tlačidlové ovládanie spínaných
funkcií, napájanie 10-30 V DC, odber 18 mA/24 V DC, IP30, rozmery 255 x 185 x 58 mm, bez FAB zámku, EN 60950, EN 60721-3 200,00

KTPO Kľúčový trezor požiarnej ochrany pre monitorované uloženie kľúčov od objektu pre zásah, možnosť uloženia 3 kľúčov, vnútorné vyhrievanie, magnetický tamper, inštalácia pod omietku,
nerezové prevedenie, bez FAB zámku, rozmery 240 x 240 x 132 mm, hmotnosť 6,6 kg, min. otvor pre zabudovanie 290 x 290 x 135 mm 1040,00

Detectasmoke 
DS1

Testovaci plyn pre všetky typy detektorov dymu, v súlade s normou ČSN EN 14604 inštalovaných podľa vyhlášky č. 23 / 2008Sb., Kompatibilný pre použitie so všetkými
tyčovými testovacími systémami, veľkosť balenia 150 x 66 mm, objem 250 ml, jedno balenie stačí na otestovanie viac ako 300 detektorov 17,00

Detectagas 520 Testovaci plyn pre detektory CO, pre testovanie prevádzky schopnosti všetkých druhov detektora oxidu uhoľnatého (CO), v súlade s normou ČSN EN 50291 a UL 2034, kompatibilný
pre použitie so všetkými tyčovými testovacími systémami, veľkosť balenia 150 x 66 mm, objem 250 ml, jedno balenie stačí na otestovanie viac ako 300 detektorov 24,00

Detectadusta DD1
Stlačený vzduch pre údržbu hlásičov, odstraňuje problém falošných poplachov spôsobený prachom, špinou a pavučinami, nehorľavý, "konzervovaný vzduch" bez usadenín, ktorý
prúdom silného tlaku vzduchu odvanie všetky nechcené častice, bez toho aby došlo k poškodeniu hlásiče, údržba pomocou Detectadusta DD1 predlžuje životnosť a spoľahlivosť
hlásiča, veľkosť balenia 150 x 66 mm, objem 250 ml

24,00

SOLO 809 "STARTER" kit, obsahuje SOLO 100 teleskopickú tyč 4,5 m a SOLO 330 testovací nástavec pre dymové hlásiče 602,00

SOLO 200 Hlava na teleskopickú tyč pre demontáž hlásiča z patice 266,00

SOLO A5 SOLO A5 je skúšobná plyn pre opticko-dymové hlásiče. SOLO A5 môžete použiť aj ako ručný skúšobný plynovú nádobku. Testovacie plyn pracuje tak, že dodáva dymové častice skúšanému
detektora a zastupuje dym pri požiari bezpečným a čistým spôsobom. 30,00

DXc1 
714/001/117

Adresovateľná ústredňa EPS, 1x kruhová slučka, max. 198 prvkov v systéme, (99 ks autom. hlásičov + 99 ks ďalších adresných prvkov), max. 500 mA odber slučky, 
bez možnosti rozšírenia, max. dĺžka slučky 2000 m (2 x 1,5 mm tienený krútený pár), 6 riadkový viacjazyčný podsvietený LCD displej, LED indikácia všetkých základných stavov systému, 2x
programovateľné tlačidlá, 160 logických požiarnych zón (LED indikačný panel nie je súčasťou), 7 denný časovač, 1000 pamätí udalostí, 2x EOL monitorovaná výstupná linka akustickej
poplachovej signalizácie 24 V / 1 A, 3x NO/NC programovateľný výstup 24 V DC / 1 A (Program/Fire/Fault), 2x monitorovaný programovateľný vstup, denný/nočný režim, napájanie 230 V AC
/ 1,2 A, potrebné zálohovanie 2x TP 12-7 akumulátorom, inštalácia na omietku, rozmery 260 x 390 x 147 mm, EN 54-2, EN 54-4

687,00

DXc2 
714/001/227

Adresovateľná ústredňa EPS, 2x kruhová slučka, max. 396 prvkov v systéme, (99 ks autom. hlásičov + 99 ks ďalších adresných prvkov na jednej slučke), max. 500mA
odber slučky, bez možnosti rozšírenia, max. dĺžka slučky 2000 m (2 x 1,5 mm tienený krútený pár), 6 riadkový viacjazyčný podsvietený LCD displej, LED indikácia všetkých základných stavov
systému, 2x programovateľné tlačidlá, 160 logických požiarnych zón (LED indikačné panel nie je súčasťou), 7 dňový časovač, 1000 pamätí udalostí, 2x EOL monitorovaná výstupné linka
akustickej poplachovej signalizácie 24 V / 1 A, 3x NO/NC programovateľný výstup 24 V DC / 1 A (Program/Fire/Fault), 2x monitorovaný programovateľný vstup, denný/nočný režim, napájanie
230 V AC / 1,2 A, potrebné zálohovanie 2x TP 12-18 akumulátorom, inštalácia na omietku, rozmery 260 x 390 x 147 mm, EN 54-2, EN 54-4

850,00

Adresovateľné ústredne

Príslušenstvo EPS

52



cena EU bez DPH 
v EUR

Platný od 5.3.2019

795-102 LED indikačné panel poplachov, 40 zón, inštalácia do DXC ústredne, prevedenie plošný spoj 185,00

795-124 LED indikačné panel poplachov, 80 zón, inštalácia do DXC ústredne, prevedenie plošný spoj 189,00

795-132 Rozširujúcí I/O karta, rozhranie RS-485 pre pripojenie OPPO, výstup poruchy 182,00

795-122 Rozširujúce I/O karta, rozhranie RS-232 pre pripojenie tlačiarne a ďalších zariadení 296,00

795-118 Prístupový kľúč do ústredne DXc, sada kľúčov a el. zámok pre nahradenie prístupu do úrovne 2 heslom alebo programovateľná funkcia 148,00

020-891 Programovací kábel pre DXc ústredne, prevodník, 1,5 m USB kábel, CD s ovládačom 185,00

N79523 Spojovacia karta na zabezpečenie komunikácie medzi ústredňami DXC. Pre komunikáciu je požadována karta v každej ústredni. Štvorvodičové zapojenie s možnosťou prepojenia až
10 ks kariet. 463,00

POL-200-TS Diagnostický nástroj pre inštaláciu Morley systémov, 4,3" farebná dotyková obrazovka, napájanie 6x AA akumulátormi, hmotnosť 550 g 1122,00

FAT3000-HW.CZ Požiarny panel s displejom a mechanickými tlačidlami, rozhranie RS485, grafický displej 6 x 20 znakov, spoločné zobrazenie LED (prevádzka, alarm, porucha, vypnutie), napájanie a
komunikácia sú monitorované na skrat a prerušenie vedenia podľa EN 54-2, EN 54-13 744,00

FAT4000-HW.CZ Požiarny panel s displejom, rozhranie RS-485, grafický displej 6 x 20 znakov, spoločné zobrazenie LED (prevádzka, alarm, porucha, vypnutie), napájanie a komunikácia sú monitorované na
skrat a prerušenie vedenia podľa EN 54-2, EN 54-13 744,00

Kniha EPS Kniha EPS - elektrickej požiarnej signalizácie 8,00

781814 Vzdialený diódový indikátor, tri poplachové diódy, červená vizualizácie k hlásičom, odber 9 mA 11,00

HM/PSE
Opticko dymový hlásič, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, mikroprocesor pre nastavenie citlivosti a potlačenie falošných poplachov, 2x statusové LED, napájanie zo
slučky/max. 300 µA, 1x výstup paralelné optickej signalizácie 24 V DC / 10 mA, maximálna výška inštalácia do 11 m, polomer pokrytia 7,5 m, rozmery 102 x 52 mm, biely, inštalácia do pätice
(nie je súčasťou), EN 54-7, EN 54-17

26,00

HM/PTSE
Kombinovaný opticko dymový a teplotný hlásič, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, mikroprocesor pre nastavenie 6 st. citlivosti a potlačenie falošných poplachov,
termostatický/termodiferenciálny senzor 58 °C / A1R, 2x statusové LED, napájanie zo slučky / max. 300 µA, 1x výstup paralelné optickej signalizácie 24 V DC / 10 mA, maximálna výška
inštalácia do 8 m, polomer pokrytia 5 m, rozmery 102 x 61 mm, biely, inštalácia do pätice (MI/B501AP/IV - nie je súčasťou), EN 54-7, EN 54-5, EN 54-17, EN 54-29

40,00

HM/RHSE
Teplotný hlásič termodiferenciálny, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, mikroprocesor pre potlačenie falošných poplachov, termodiferenciálny 10 °C / min.
senzor A1R / 58 °C, umývateľný filter, 2x statusové LED, napájanie zo slučky / max. 300 µA, 1x výstup paralelné optickej signalizácie 24 V DC / 10 mA, maximálna výška inštalácia do 8 m,
polomer pokrytia 5 m, rozmery 102 x 61 mm, biely, inštalácia do pätice (MI/B501AP/IV - nie je súčasťou), EN 54-5, EN 54-17

26,00

HM/FHSE
Teplotný hlásič termomaximálny, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, mikroprocesor pre potlačenie falošných poplachov, termostatický 58 °C senzor A1S , 
umývateľný filter, 2x statusové LED, napájanie zo slučky / max. 300 µA, 1x výstup paralelné optickej signalizácie 24 V DC / 10 mA, maximálna výška inštalácia do 8 m, polomer pokrytia 5 m,
rozmery 102 x 61 mm, biely, inštalácia do pätice (MI/B501AP/IV - nie je súčasťou), EN 54 -7, EN 54-5, EN 54-17, EN 54-29

26,00

MI-LZR
Laserový opticko dymový hlásič pre nasávacie systémy FAAST-LT, extrémne vysoká citlivosť a stabilita, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, mikroprocesor pre
nastavenie citlivosti a potlačenie falošných poplachov, 9 st. citlivosti 0,07 - 6,56 &percnt;/m, 2x statusové LED, napájanie zo slučky/max. 300 µA, 1x výstup paralelné optickej signalizácie 24 V
DC / 10 mA, maximálna výška inštalácia do 11 m, maximálna vzdialenosť dvoch hlásičov je 9 m, rozmery 102 x 42 mm, biely, inštalácia do pätice (nie je súčasťou), EN 54- 7

255,00

Príslušenstvo k adresovateľným ústredniam

Adresovateľné hlásiče
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MI/B501AP/IV Pätica pre hlásiče požiaru a AV zariadení, skrutkovacie svorkovnice do 2,5 mm², biely plast, priestor pre štítok s popismi, rozmery 102 x 22 mm 4,00

SMK400AP-IV Inštalačná krabica pre päticu hlásiča požiaru, nadomietková inštalácia, kabeláž do 20 mm, rozmery 102 x 22 mm, uvedená cena je za balenie. Balenie je po 10 kusov. 71,00

DNRE
Nasávacia komora pre HM/PSE opticko dymový hlásič do ventilačného potrubia (snímač nie je súčasťou), detekovaná rýchlosť pohybu vzduchu 1,5 m/s až 20,3 m/s, možnosť
doplnenia reléovým modulom, prevádzkovej teploty od -20 °C do +70 °C, prevádzkové vlhkosti od 0 do 95 percent (bez kondenzácie), signalizácia vypnutie ochrany krytu, odber 12 mA max.,
rozmery 370 x 127 x 63,6 mm, IP 55

143,00

DST1 Dierovaná aspiračná trubica k nasávacej komore DNRE, dĺžka 0,3 m s otvormi a koncovým uzáverom 7,00

DST1.5 Dierovaná aspiračná trubica k nasávacej komore DNRE, dĺžka 0,45 m s otvormi a koncovým uzáverom 8,00

DST3 Dierovaná aspiračná trubica k nasávacej komore DNRE, dĺžka 0,92 m s otvormi a koncovým uzáverom 11,00

DST5 Dierovaná aspiračná trubica k nasávacej komore DNRE, dĺžka 1,52 m s otvormi a koncovým uzáverom 15,00

DST10 Dierovaná aspiračná trubica k nasávacej komore DNRE, dĺžka 3,25 m s otvormi a koncovým uzáverom 26,00

M5A-RP06FF-
K013-41

Tlačidlový požiarny hlásič, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, manuálna signalizácia požiaru, statusové info LED, resetovateľný kľúčikom, bez sklíčka, napájanie z linky
/ 360 µA, integrovaný skratový izolátor, červený, inštalácia pod omietku, (nadomietková inšt. krabica PS031W nie je súčasťou), osahuje transparentný kryt PS200, rozmery 89 x 93 x 59,5 mm,
bez výstupného relé, plast ABS, EN 54-11, EN 54-17

46,00

W5A-RP06SG-
K013-41

Izolovaný tlačidlový hlásič IP 67, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, adresný tlačidlový hlásič Morley-IAS, využitie vo vlhkých prostrediach alebo s vysokou
prašnosťou, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, dodávaný s krabicou pre povrchovú montáž a transparentným krytom 162,00

PS031W Nástenná inštalačná krabica pre tlačidlový hlásič symbol: M5A, rozmery 87 x 93 x 32 mm 4,00

PS200 Náhradný priehľadný kryt pre adresné tlačidlové hlásiče 4,00

SC070 Náhradné kľúče pre tlačidlové hlásiče, 10 ks v balení 10,00

MUS156 Náhradná sada krehkých skiel pre adresné tlačidlové hlásiče podľa normy EN 54-11, 10 ks 13,00

WSO-PR-I05
Adresná nástenná izolovaná siréna, červená, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, 32 predinštalovaných tónov, nízky odber max. 225 µA v kľud. stavu, 15–29 V DC,
piezoelektrický menič, inštalácia do pätice MI/B501AP/IV (nie je súčasťou) alebo do hlbokej inštalačnej krabice červené-BRR i s päticou (nie je súčasťou), prípadne WRR-hlbokej nástennej
inštalačnej krabice IP 65 červené s päticou (nie je súčasťou), EN 54-3, EN 54-17

58,00

WSS-PR-I05
Adresná nástenná izolovaná siréna so zábleskovým majákom, červená, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, 32 predinštalovaných tónov, nízky odber max. 225 µA
v kľud. stavu, 15–29 V DC, piezoelektrický menič, výkonné diódové polia LED, frekvencia zábleskov 1 kHz, inštalácia do pätice MI/B501AP/IV (nie je súčasťou) alebo do hlbokej inštalačnej
krabice červená-BRR is päticou (nie je súčasťou), prípadne WRR -hluboká nástenná inštalačnej krabice IP 65 červená s päticou (nie je súčasťou), EN 54-3, EN 54-17

111,00

Príslušenstvo k adresovateľným hlásičom

Adresovateľné tlačidlové hlásiče

Adresovateľné sirény a majáky
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WST-PR-I05
Adresný nástenný izolovaný zábleskový maják, červená, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, vysoko výkonná sústava LED, nízky odber max. 225 µA v kľud. stavu,
15–29 V DC, frekvencia zábleskov 1 kHz, inštalácia do pätice MI/B501AP/IV (nie je súčasťou) alebo do hlbokej inštalačnej krabice červená-BRR is päticou (nie je súčasťou), prípadne WRR-
hlboká nástenná inštalačnej krabice IP 65 červená s päticou (nie je súčasťou), EN 54-17

73,00

BRR Hlboká krabica, červená, pre adresné sirény Morley s bielou päticou MI/B501AP/IV 10,00

WRR Hlboká vodotesná krabica, červená, IP 65, pre adresné sirény Morley s bielou päticou MI/B501AP/IV 16,00

MI/DMMI Vstupný jednokanálový modul, možnosť inštalácie na lištu DIN, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, trojfarebná signalizácia stavu diódami LED, zásuvné konektory,
vstavané izolátory proti skratu, vstup je monitorovaný na prevádzkové podmienky otvorený obvod a poplach, max. odber 510 µA pri 24 V DC, EN 54-17, EN 54-18 52,00

MI/DMM2I
Vstupný dvojkanálový modul, je vybavený obvodom pre dva vstupy, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, vyžaduje dve adresy, možnosť inštalácie na lištu DIN,
trojfarebná signalizácia stavu diódami LED, zásuvné konektory, vstavané izolátory proti skratu, vstup je monitorovaný na prevádzkové podmienky otvorený obvod a poplach, max. odber 600
µA pri 24 V DC, EN 54-17, EN 54-18

57,00

MI/D2ICMO
Vstupno výstupný modul s dvomi vstupmi a jedným výstupom, možnosť inštalácie na lištu DIN, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, trojfarebná signalizácia stavu
diódami LED, zásuvné konektory, vstavaný izolátor proti skratu, monitorovanie stavových relé na externých zariadeniach, jeden výstup s prepínacími kontakty typu C ovládanými z riadiaceho
panelu, max. odber 660 µA pri 24 V DC, EN 54-17, EN 54-18

65,00

MI/DCMO
Výstupný jednokanálový modul, možnosť inštalácie na lištu DIN, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, trojfarebná signalizácia stavu diódami LED, zásuvné konektory,
vstavaný izolátor proti skratu, pri normálnom monitorovacom režime zariadenie vypne monitorovanie zaťaženia a zapne externý napájací zdroj pomocou dvojpólového relé, externý napájací
zdroj je monitorovaný a ak napätie klesne pod stanovený prah, otvorí chybový stav, v nemonitorovacím režime zariadenie nesleduje zaťaženie ani napájanie a možno ich využiť na prepínanie
jednej sady prepínacích kontaktov typu C - 30 V DC, 2A, max. odber modulu 510 µA pri 24 V DC, EN 54-17, EN 54-18

70,00

MI/DCZRM
Konvenčný modul pre monitorovanie oblasti, možnosť inštalácie na lištu DIN, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, pripojenie zóny neadresovaných hlásičov k
analógovému adresnímu požiarnemu systému, monitoruje otvorený obvod a skrat, zóna je napájaná z adresného vedenia alebo z externého zdroja 24 V, vzdialené resetovanie neadresnej
zóny, kompatibilný s väčšinou neadresovaných hlásičov, externý chybový vstup trojfarebná signalizácia stavu diódami LED, zásuvné konektory, rozšírený rozsah napájania už od 18 V DC 60
mA z externého zdroja, max. odber modulu 375 µA pri 24 V DC, EN 54-17, EN 54-18

107,00

MI/DISO Izolačný modul proti skratu, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, možnosť inštalácie na lištu DIN, trojfarebná signalizácia stavu diódami LED, zásuvné konektory, otvára
sa automaticky pri poklese napätia v komunikačnom vedení, max. odber modulu 200 µA pri 24 V DC, EN 54-17 28,00

MI/D240CMO Jednoduchý reléový modul 240 V AC, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, obsahuje jednoduchý dvojpólový výstupný kontakt pre 240 V DC / 5 A alebo 30 V DC / 5 A,
ochranu proti skratu a nástennou inštalačné krabicou, max. odber modulu 445 µA pri 24 V DC, rozmery 94 x 93 x 23 mm 77,00

M200SMB Inštalačná krabica pre jeden modul s polopriehľadným krytom, nástenná montáž 14,00

SMB6-V0 Inštalačná krabice pre šesť modulov s polopriehľadným krytom, nástenná montáž 34,00

M200E-DIN Držiak pre montáž na lištu DIN, používa sa na montáž jedného adresného modulu radu Morley-IAS na lištu DIN, rozmery 139 x 94 x 23 mm 7,00

MI-LPB2-S2I
Adresný lineárny hlásič, lineárne optický hlásič na princípe odrazu svetla, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, rozsah 10 až 100 m (pre rozsah 70 až 100 m vyžaduje
6500-LRK), 4 pevné úrovne citlivosti, 2 automatické variabilné režimy citlivosti, číselná indikácia pre ľahšie nastavenie paprska, princíp prerušenie paprska infračerveného svetla, indikácia
pohotovostného, poruchového a poplachového stavu diódou LED, max. odber modulu 20 mA pri 24 V DC, EN 54-12, EN 54-17

733,00

6500-LRK Reflektor s dlhým dosahom (70–100 m), obsahuje 3 reflektory (200 x 230 mm), s reflektorom s krátkym dosahom, ktorý je súčasťou paprskového hlásiča, je možné zo 4 reflektorov
zostaviť veľkú štvorcovú odraznou plochu a rozšíriť tak dosah paprska na vzdialenosť presahujúcu 70 m až do maximálnej vzdialenosti 100 m 205,00

Adresovateľné vstupno výstupné moduly

Adresovateľné lineárne hlásiče požiaru
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MI-FL2011EI

Jednokanálový nasávací dymový hlásič FAAST-LT s jedným senzorom pre inštaláciu do okruhu, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, zaznamenanie až 2240
udalostí, ultrazvukové meranie prietoku vzduchu, softvér PipeIQ pre návrh a nastavenie systému v jedinej aplikácii, relé pre signalizáciu poplachu a poruchy a voliteľne pomocné relé pre
signalizáciu ďalších stavov, kyvadlový ukazovateľ pre kontrolu priechodnosti potrubia, elektronika chránená pred prúdiacim vzduchom a pred náhodným poškodením počas inštalácie alebo
údržby, vymeniteľný opakovane použiteľný filter bez vplyvu na činnosť zvyšku hlásiča, otvory pre priechodky, prístup k súčastiam vyžadujúcim pravidelnú údržbu - filtrom alebo senzorom,
vyžaduje externý napájací zdroj 24 V DC, max. odber modulu 500 mA pri 24 V DC (bez sirén), IP 65, EN 54-20, EN 54-17

1211,00

MI-FL2022EI

Dvojkanálový nasávací dymový hlásič FAAST-LT s jedným senzorom pre inštaláciu do okruhu, manuálne adresovateľný pomocou otočného prepínača, zaznamenanie až 2240
udalostí, ultrazvukové meranie prietoku vzduchu, softvér PipeIQ pre návrh a nastavenie systému v jedinej aplikácii, relé pre signalizáciu poplachu a poruchy a voliteľne pomocné relé pre
signalizáciu ďalších stavov, kyvadlový ukazovateľ pre kontrolu priechodnosti potrubia, elektronika chránená pred prúdiacim vzduchom a pred náhodným poškodením počas inštalácie alebo
údržby, vymeniteľný opakovane použiteľný filter bez vplyvu na činnosť zvyšku hlásiča, otvory pre priechodky, prístup k súčastiam vyžadujúcim pravidelnú údržbu - filtrom alebo senzorom,
vyžaduje externý napájací zdroj 24 V DC, max. odber modulu 500 mA pri 24 V DC (bez sirén), IP 65, EN 54-20, EN 54-17

1753,00

801544.10 Vzduchový filter pre nasávacie hlásiče, použitia v oblastiach s veľkým množstvom prachu 313,00

801604 Vymeniteľné náhradné filtrové vložky, jedna jemná, jedna stredná a jedna hrubá vložka pre 801544.10 67,00

761547 Páska pre označenie vzorkovacích bodov, označovanie bodov PVC/ABS potrubia, balenie obsahuje 200 štítkov 89,00

CWST-RW-S5 Zábleskový maják EN s bielym svetlom, EN 54-23 kategória C a W, 9–29 V DC, neadresná, synchrónne spúšťanie záblesku, šírka miestnosti až 9,0 m pri nástenné montáži, priemer
miestnosti až 9,4 m pri stropnej montáži, odber majáku 26 mA pri 29 V DC 73,00

CWST-RW-W5 Zábleskový maják EN s bielym svetlom, EN 54-23 kategória C a W, IP 65, 9–29 V DC, neadresný, synchrónne spúšťanie záblesku, šírka miestnosti až 9,0 m pri nástenné montáži,
priemer miestnosti až 9,4 m pri stropnej montáži, 26 mA pri 29 V DC 92,00

CWSO-RR-W1 Siréna EN červená, EN 54-3, IP 65, 9–29 V DC, synchrónne spúšťanie zvuku, hlasitosť nastaviteľná v 2 úrovniach priamo na zariadení, 32 signalizačných tónov - 6 pin. DIP prepínač, max.
hlučnosť 107 dB, odber prúdu 31 mA pri 29 V DC (tón 8) 29,00

CWSS-RW-S5
Siréna EN so zábleskovým majákom s bielym svetlom, EN 54-3, EN 54-23, kategórie C a W, 9–29 V, konvenčné prevedenie, synchrónne spúšťanie zvuku a zábleskov, nastaviteľná
hlasitosť v 2 úrovniach priamo na zariadení, dosah signálu až do šírky miestnosti 8,9 m pri nástenné montáži, dosah signálu až do priemeru miestnosti 10,0 m pri stropnej montáži, 32
signalizačných tónov

102,00

CWSS-RW-W5
Siréna EN so zábleskovým majákom s bielym svetlom, EN 54-3, EN 54-23, IP 65, kategórie C a W, 9–29 V, konvenčné prevedenie, synchrónne spúšťanie zvuku a zábleskov,
nastaviteľná hlasitosť v 2 úrovniach priamo na zariadení, dosah signálu až do šírky miestnosti 8,9 m pri nástenné montáži, dosah signálu až do priemeru miestnosti 10 m pri stropnej montáži,
32 signalizačných tónov - 6 pin. DIP prepínač, odber prúdu 49 mA pri 29 V DC (trieda W, tón 7), s rovnou päticou

118,00

CSR Náhradná sada nízkych inštalačných krabíc, nízka inštalačná krabica pre konvenčné sirény a zábleskovej majáky EN 13,00

HLSPS25
Zdroj napájania 24 V DC, 5A, výstup 5 A (2 × 2,2 A), spĺňajúce normu EN 54, monitorovanie uzemnenia a poruchový reléový vstup k voliteľnému odpojeniu nabíjanie batérie, ak je panel v
stave poplachu (dodávka 300 mA prúdu navyše), priestor pre zálohové akumulátory 2x18 Ah (akumulátor nie je súčasťou balenia), vnútorné použitie IP 30, 5,7 kg, rozmery 408 x 377 x 92
mm

207,00

HLSPS50
Zdroj napájania 24 V DC, 5A, výstup 5 A (2 × 2,2 A), spĺňajúce normu EN 54, monitorovanie uzemnenie a poruchový reléový vstup k voliteľnému odpojenie dobíjanie batérie, ak je panel v
stave poplachu (dodávka 300 mA prúdu navyše), priestor pre zálohové akumulátory 2x18 Ah (akumulátor nie je súčasťou balenia), vnútorné použitie IP 30, 5,7 kg, rozmery 408 x 377 x 92
mm

214,00

J-Y(st)Y 1x2x0.8 Kábel pre pripojenie požiarnych hlásičov a detektorov EPS, samozhášavý, 1 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, točený pár, 1x separačná fólia, 1x tieniaca AL fólia / CuSn drôt, PVC izolácia,
farba plášťa červená, norma VDE 0815, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 0,30

J-Y(st)Y 2x2x0.8 Kábel pre pripojenie požiarnych hlásičov a detektorov EPS, samozhášavý, 2 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, točený pár, 1x separačná fólia, 1x tieniaca AL fólia / CuSn drôt, PVC izolácia,
farba plášťa červená, norma VDE 0815, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 0,50

J-Y(st)Y 4x2x0.8 Kábel pre pripojenie požiarnych hlásičov a detektorov EPS, samozhášavý, 4 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, točený pár, 1x separačná fólia, 1x tieniaca AL fólia / CuSn drôt, PVC izolácia,
farba plášťa červená, norma VDE 0815, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 0,90

Signalizačné zariadenia

Napájacie zdroje

Kabeláž pre elektrickú požiarnu signalizáciu

Adresovateľné nasávacíe systémy

56



cena EU bez DPH 
v EUR

Platný od 5.3.2019

J-Y(st)Y 6x2x0.8 Kábel pre pripojenie požiarnych hlásičov a detektorov EPS, samozhášavý, 6 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, točený pár, 1x separačná fólia, 1x tieniaca AL fólia / CuSn drôt, PVC izolácia,
farba plášťa červená, norma VDE 0815, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 1,30

J-Y(st)Y 8x2x0.8 Kábel pre pripojenie požiarnych hlásičov a detektorov EPS, samozhášavý, 8 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, točený pár, 1x separačná fólia, 1x tieniaca AL fólia / CuSn drôt, PVC izolácia,
farba plášťa červená, norma VDE 0815, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 1,80

J-Y(st)Y 10x2x0.8 Kábel pre pripojenie požiarnych hlásičov a detektorov EPS, samozhášavý, 10 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, točený pár, 1x separačná fólia, 1x tieniaca AL fólia / CuSn drôt, PVC izolácia,
farba plášťa červená, norma VDE 0815, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 2,10

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

Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení EPS, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 1 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, sklosľudová páska, izolácia z
bezhalogénovej, oheň nešíriacej zmesi, obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie, sklotextilná ohňu odolná páska, tieniaca Al-polymérová fólia a plášť z bezhalogénovej, oheň nešíriacej
zmesi, farba plášťa červená, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m

1,00

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

Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení EPS, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 2 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, sklosľudová páska, izolácia z
bezhalogénovej, oheň nešíriacej zmesi, obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie, sklotextilná ohňu odolná páska, tieniaca Al-polymérová fólia a plášť z bezhalogénovej, oheň nešíriacej
zmesi, farba plášťa červená, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m

1,60

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

Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení EPS, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 4 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, sklosľudová páska, izolácia z
bezhalogénovej, oheň nešíriacej zmesi, obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie, sklotextilná ohňu odolná páska, tieniaca Al-polymérová fólia a plášť z bezhalogénovej, oheň nešíriacej
zmesi, farba plášťa červená, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m

3,10

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

Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení EPS, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 8 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, sklosľudová páska, izolácia z
bezhalogénovej, oheň nešíriacej zmesi, obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie, sklotextilná ohňu odolná páska, tieniaca Al-polymérová fólia a plášť z bezhalogénovej, oheň nešíriacej
zmesi, farba plášťa červená, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m

7,30

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

Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení EPS, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 10 x 2 x 0,8 mm Cu drôt, sklosľudová páska, izolácia z
bezhalogénovej, oheň nešíriacej zmesi, obvodová izolácia z nehydroskopickej fólie, sklotextilná ohňu odolná páska, tieniaca Al-polymérová fólia a plášť z bezhalogénovej, oheň nešíriacej
zmesi, farba plášťa červená, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m

10,20

797-021 Náhradný kľúč k dverám ústredne 11,00

795-109-002 Náhradná základová karta, 1x kruhová slučka 741,00

795-110-002 Náhradná základová karta, 2x kruhová slučka 1000,00

795-104 Náhradné dvere 667,00

795-106 Náhradný zdroj pre 1x kruhovú slučku 333,00

795-107 Náhradný zdroj pre 2x kruhovú slučku 482,00

V354005 Nabíjačka pre POL-200-TS 87,00

Náhradné diely
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VM-3360VA CE

Riadiaca ústredňa hlasovej signalizácie požiaru, výkon 360 W / 100 V, 6 zón s individuálnou reguláciou hlasitosti, 1x ručný evakuačný mikrofón, LCD displej s voliteľnou
lokalizáciou, 4x audio vstup MIC/linka, 2x vstup BGM, 2x port pre max. 4 požiarne externé mikrofónne stanice a 4 externé stanice hlásateľa, 1x Ethernet port, prevádzkové a evakuačné logické
vstupy a výstupy, pamať pre 10 min. oznamov, dohľad nad všetkými komponentmi systému s indikáciou závady, monitorovanie 100 V liniek bez prerušenia audiosignálu, možnosť spustenia
evakuácie aj pri zlyhaní riadiacej jednotky funkcia "CPU-OFF", dvojkanálový režim s možnosťou súčasného prehrávánia evakuačnej správy z pamate a živého hlásenia požiarnym mikrofónom
do rôznych zón, PC konfigurácia cez TCP/IP, napájanie 230 V AC / 5 A / možnosť záložného zdroja 24 V DC, rozmery 482 x 132,6 x 431,2 mm, inštalácia do 19" rozvádzača, možnosť 
rozšírenia systému do 60 zón, EN 54-16

1743,00

VM-3240VA CE

Riadiaca ústredňa hlasovej signalizácie požiaru, výkon 240 W / 100 V, 6 zón s individuálnou reguláciou hlasitosti, 1x ručný evakuačný mikrofón, LCD displej s voliteľnou
lokalizáciou, 4x audio vstup MIC/linka, 2x vstup BGM, 2x port pre max. 4 požiarne externé mikrofónne stanice a 4 externé stanice hlásateľa, 1x Ethernet port, prevádzkové a evakuačné logické
vstupy a výstupy, pamať pre 10 min. oznamov, dohľad nad všetkými komponentmi systému s indikáciou závady, monitorovanie 100 V liniek bez prerušenia audiosignálu, možnosť spustenia
evakuácie aj pri zlyhaní riadiacej jednotky funkcia "CPU-OFF", dvojkanálový režim s možnosťou súčasného prehrávánia evakuačnej správy z pamate a živého hlásenia požiarnym mikrofónom
do rôznych zón, PC konfigurácia cez TCP/IP, napájanie 230 V AC / 4 A / možnosť záložného zdroja 24 V DC, rozmery 482 x 132,6 x 431,2 mm, inštalácia do 19" rozvádzača, možnosť 
rozšírenia systému do 60 zón, EN 54-16

1485,00

VM-3360E CE
Rozširujúca jednotka pre ústredňu hlasovej signalizácie požiaru, výkon 360 W / 100 V, 6 zón s individuálnou reguláciou hlasitosti, 1x port pre externú mikrofónnu stanicu,
1x Ethernet port, prevádzkové a evakuačné logické vstupy a výstupy, permanentné monitorovanie 100 V liniek bez prerušenia audiosignálu, PC konfigurácia cez TCP/IP, napájanie 230 V AC / 5
A / možnosť záložného zdroja 24 V DC, rozmery 482 x 132,6 x 407 mm, inštalácia do 19" rozvádzača, EN 54-16

1539,00

VM-3240E CE
Rozširujúca jednotka pre ústredňu hlasovej signalizácie požiaru, výkon 240 W / 100 V, 6 zón s individuálnou reguláciou hlasitosti, 1x port pre externú mikrofónnu stanicu,
1x Ethernet port, prevádzkové a evakuačné logické vstupy a výstupy, permanentné monitorovanie 100 V liniek bez prerušenia audiosignálu, PC konfigurácia cez TCP/IP, napájanie 230 V AC / 4
A / možnosť záložného zdroja 24 V DC, rozmery 482 x 132,6 x 407 mm, inštalácia do 19" rozvádzača, EN 54-16

1266,00

VP-2241
Zálohový výkonový zosilňovač 1x 240 W / 100 V, pre ústredne a rozširujúce jednotky, automatická záloha v prípade výpadku zosilňovača ústredne alebo prídavných
zosilňovačov (podľa EN normy stačí jeden na systém), pri plnej redundancii možnosť vytvoriť dvojkanálový systém (uskutočňovať hlásenia z mikrofónov do navolených zón, pričom navolená
hudba (BGM) v ostatných zónach sa nepreruší), napájanie záložným zdrojom 24 V DC, rozmery 482 x 86 x 431 mm, inštalácia do 19" rozvádzača, EN 54-16, VP-200, modul prepojenia so
zosilňovačom nie je súčasťou

579,00

VP-2421
Zálohový výkonový zosilňovač 1x 420 W / 100 V, pre ústredne a rozširujúce jednotky, automatická záloha v prípade výpadku zosilňovača ústredne alebo prídavných
zosilňovačov (podľa EN normy stačí jeden na systém), pri plnej redundancii možnosť vytvoriť dvojkanálový systém (uskutočňovať hlásenia z mikrofónov do navolených zón, pričom navolená
hudba (BGM) v ostatných zónach sa nepreruší), napájanie zálohovým zdrojom 24 V DC, rozmery 482 x 86 x 431 mm, inštalácia do 19" rozvádzača, EN 54-16, VP-200 modul prepojenia so
zosilňovačom nie je súčasťou

844,00

VP-200VX Vstupný modul riadenia zálohového zosilňovača VP-2xxx, slúži na prepojenie s ústredňou alebo rozširujúcou jednotkou, napájanie zo zosilňovača 23,00

VP-200VX BGM Vstupný modul riadenia zálohového zosilňovača VP-2xxx s BGM, slúži na prepojenie s ústredňou alebo rozširujúcou jednotkou, zlučuje signál riadiaceho systému a externého
zdroja BGM (môže byť utlmený riadiacim vstupom), nastaviteľný pomer hlasitosti, napájanie zo zosilňovača 46,00

VX-2000DS ER
Zálohový napájací zdroj, 6x výstup 24 V DC (spolu max. 25 A), nabíjač akumulátorov 2x 12 V DC (28–100 Ah, nie sú súčasťou, samost. umiestnenie), odporúčaný 1 ks pre max. 3 ks VM-
3xxx zariadenia, pri vyššom predpokladanom odbere možnosť pripojiť cez 6x 24 V DC vstup ďalšie jednotky napájacích zdrojov VX-200PS, diagnostické prepojenie s ústredňou a rozširovacími
zosilňovačmi, napájanie 230 V AC, rozmery 482 x 88 x 378 mm, inštalácia do 19" rozvádzača, EN 54-4

732,00

VX-2000PF Inštalačný rám pre jednotky napájacích zdrojov VX-200PS, max. 3 ks, rozmery 483 x 133 x 325 mm, inštalácia do 19" rozvádzača 140,00

VX-200PS ER Jednotka napájacieho zdroja, 2x výstup 29 V / 7,25 A, napájanie 230 V AC / 580 W, rozmery 135 x 119 x 334 mm, inštalácia do rámu VX-2000PF u rozměru 120 x 140 x 330 mm,
hmotnost 13,2 kg 374,00

RM-300MF Požiarna mikrofónna stanica pre evakuačné hlásenia, 3 tlačidlá, LED indikácia, max. 4 ks v systéme, napájanie 24 V DC / z VM 3000, rozmery 200 x 220 x 80 mm, inštalácia na stôl /
na stenu, EN 54-16 499,00

RM-320F Klávesnica pre rozšírenie požiarnej mikrofónnej stanice, 20 programovateľných tlačidiel pre voľbu zón, LED indikácia, rozmery 180 x 220 x 70 mm, EN 54-16 274,00

Mikrofóny

Systém VM-3000

Riadiace ústredne

Rozširujúce jednotky

Záložné zosilňovače

Napájacie zdroje
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RM-200M S Mikrofónna stanica pre všeobecné hlásenia, 10 programovatených tlačidiel pre hlásenie s možnosťou smerovania do zón, LED indikácia, max. 4 ks v systéme, napájanie 24 V DC / z VM
3000, rozmery 190 x 80 x 220 mm, EN 54-16 416,00

RM-210 S Klávesnica pre rozšírenie mikrofónnej stanice všeobecných hlásení, 10 programovateľných tlačidiel pre voľbu zón, LED indikácia, rozmery 110 x 80 x 220 mm, max. 4 ks, EN 54-16 250,00

PM-660U Mikrofón pre všeobecné hlásenia, robustné stolné prevedenie, PPT ovládacie tlačidlo s možnosťou aretácie, 2,5 m prívodný kábel, rozmery 100 x 215 x 150 mm 67,00

WA 06-165/T Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz–22 kHz, vyžarovací uhol 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm,
keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 252 x 192 x 82 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, IP 54 19,00

WA 06-165/T-
EN54

Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz–22 kHz, vyžarovací uhol 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm,
keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 252 x 192 x 82 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, IP 54-24 25,00

BS-678BSB
Skrinkový reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivosť 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 150 Hz – 18 kHz, vyžarovací uhol 135° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 250 x 190 x 110 mm, vnútorné použitie typ A, čierny, montáž na
omietku, EN 54-24

29,00

BS-678BSW
Skrinkový reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivosť 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 150 Hz – 18 kHz, vyžarovací uhol 135° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 250 x 190 x 110 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na
omietku, EN 54-24

29,00

BS-680FC
Skrinkový reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivosť 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 150 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 140° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, rozmery 190 x 310 x 100 mm, vnútorné použitie typ A, biely, univerzálna montáž
na/pod omietku, EN 54-24

52,00

DL-A 10-165/T-
EN54

Skrinkový stropný reproduktor 10 W / 100 V, s protipožiarnym krytom, odbočky 10 / 6 / 3/ 1,5 W, citlivosť 77,7 dB (1 W / 1 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 290 Hz–23,4 kHz,
vyžarovací uhol 80° (1 kHz), reproduktor 160 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 170 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na
omietku, EN 54-24

62,00

BS-1034EN
Skrinkový reproduktor dvojpásmový 10 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, citlivosť 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 135° (1
kHz), reproduktory 120 mm stredobass a 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka kovová mriežka, rozmery 210 x 330 x 80 mm, vnútorné
použitie typ A, biely, montáž na omietku, EN 54-24

46,00

MS 30-130/T-
EN54

Skrinkový stropný reproduktor 30W/100V, nárazuvzdorné UV odolné prevedenie ABS plast, odbočky 30/15/7,5/2,5W, citlivosť 90,9dB (1W/1m, 500Hz - 5kHz), frekvenčný rozsah 50Hz -
23,5kHz, vyžarovací uhol 203° (1kHz), keramická svorkovnice s tepelnou poistkou, vnútorné použitie s otočným kĺbom, biely, montáž na omietku, EN 54-24 95,00

BS-1015BSB
Skrinkový reproduktor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivosť 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 150° (1 kHz),
reproduktory 120 mm stredobass a 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka s bassreflexom, kovová mriežka, rozmery 195 x 290 x 186 mm,
vnútorné použitie typ A, čierny, montáž na omietku, EN 54-24

94,00

BS-1015BSW
Skrinkový reproduktor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivosť 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 150° (1 kHz),
reproduktory 120 mm stredobass a 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka s bassreflexom, kovová mriežka, rozmery 195 x 290 x 186 mm,
vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, EN 54-24

94,00

DL-E 06-130/T-
EN54

Stropný reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 75 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 104 Hz–17,2 kHz, vyžarovací uhol 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm,
plastová svorkovnica bez tepelnej poistky, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 181 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do podhľadu, EN 54-24 23,00

DL-E 06-130/T-
EN54 safe

Stropný reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 104 Hz–17,2 kHz, vyžarovací uhol 180° (1 kHz), reproduktor 130
mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 181 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do podhľadu, EN 54-24 24,00

PC-1869EN
Stropný reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivosť 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 100 Hz – 18 kHz, vyžarovací uhol 175° (1 kHz),
reproduktor 120 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 180 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do podhľadu, EN 54-
24

29,00

Reproduktory

Reproduktory skrinkové

Reproduktory do podhľadu
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PC-2369EN
Stropný reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivosť 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 70 Hz – 18 kHz, vyžarovací uhol 170° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 230 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do podhľadu, EN 
54-24

31,00

DL 06-130/T-
EN54

Stropný reproduktor 6 W / 100 V s protipožiarnym krytom, odbočky 6 W, 3 W, 1,5 W, citlivosť 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 350 Hz–13,8 kHz, vyžarovací uhol
180° (1 kHz), reproduktor 130 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 180 mm, vnútorné použitie typ A, biely,pružinová montáž do
podhľadu, EN 54-24

25,00

DL 06-130/T plus-
EN54

Stropný dvojpásmový reproduktor 6 W / 100 V s protipožiarnym krytom, odbočky 6 W, 3 W a 1,5 W, citlivosť 71 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 388 Hz–21,9 kHz,
vyžarovací uhol 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 180 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová
montáž do podhľadu, EN 54-24

59,00

PC-1867FC
Stropný reproduktor 6 W / 100 V s protipožiarnym krytom, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivosť 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 100 Hz – 16 kHz, vyžarovací
uhol 178° (1 kHz), reproduktor 120 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 180 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do
podhľadu, EN 54-24

43,00

DL-K 16-130/T-
EN54

Závesný reproduktor 16 W / 100 V, odbočky 16 W, 8 W a 4 W, citlivosť 73 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 130 Hz–13,3 kHz, vyžarovací uhol 196° (1 kHz), reproduktor
130 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, ABS plastová skrinka, 4,5 m prívodný kábel, rozmery 185 x 157 mm, vnútorné použitie typ A, biely, vhodný pre reč alebo
hudbu v pozadí, závesná montáž, EN 54-24, BS 5839, Part 8

93,00

PE-304
Závesný reproduktor b> dvojpásmový 30W / 100V, odbočky 20W, 15W, 10W a 5W, citlivosť 91dB (1W / 1m, 500Hz - 5kHz), frekvenčný rozsah 70Hz - 20kHz,
vyžarovací uhol 170° (1 kHz), reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, bass-reflex, zásuvná svorkovnice, plastová skrinka, kovová mriežka, 5 m dlhý prívodný
kábel, rozmery 186 x 251 mm, vnútorné použitie typ a, biely, závesná montáž, hmotnosť 2,1 kg

59,00

PE-154BS
Závesný reproduktor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, citlivosť 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 70 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 170° (1
kHz), reproduktory 120 mm stredobass a 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, 3 m požiaru odolný prívodný kábel, 
rozmery 186 x 251 mm, vnútorné použitie typ A, biely, závesná montáž, EN 54-24, BS-5839-8

97,00

PE-154EN
Závesný reproduktor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, citlivosť 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 70 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 170° (1
kHz), reproduktory 120 mm stredobass a 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, 5 m prívodný kábel, rozmery 186 x 251
mm, vnútorné použitie typ A, biely, závesná montáž, EN 54-24

68,00

BS-250AB-EB
Skrinkový reproduktor redundantný pre A/B linku, 6 W / 100 V, odbočky 3 W a 1,5 W, citlivosť 89 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyžarovací
uhol 135° (1 kHz), 2x reproduktor 100 mm / 2x transformátor, skrutkovacie keramické svorkovnice s tepelnou poistkou, plastová skrinka kovová mriežka, rozmery 200 x 250 x 85 mm,
vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, EN 54-24

56,00

PC-275AB-EB
Stropný reproduktor redundantný pre A/B linku, 6 W / 100 V, s protipožiarnym krytom, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 88 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 130
Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 175° (1 kHz), 2x reproduktor 120 mm / 2x transformátor, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 280 mm,
vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, EN 54-24

66,00

PC-245AB-EB
Stropný reproduktor redundantný pre A/B linku, 6 W / 100 V, s protipožiarnym krytom, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 88 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 150
Hz – 18 kHz, vyžarovací uhol 170° (1 kHz), 2x reproduktor 120 mm / 2x transformátor, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 245 mm,
vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do podhľadu, EN 54-24

70,00

F-1000BTWP EB-
Q

Skrinkový reproduktor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, citlivosť 87 dB (1 W/1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 85 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 90° x 90°
(1 kHz), reproduktory 100 mm stredobass a 25 mm výšky, bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 130 x 200 x 130
mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, čierny, montáž na omietku, EN 54-24

93,00

F-1000WTWP EB-
Q

Skrinkový reproduktor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, citlivosť 87 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 85 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 90° x 90°
(1 kHz), reproduktory 100 mm stredobass a 25 mm výšky, bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 130 x 200 x 130
mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, biely, montáž na omietku, EN 54-24

93,00

F-1300BTWP EB-
Q

Skrinkový reproduktor dvojpásmový 30 W / 100 V, odbočky 10 W, 3 W a 1 W, citlivosť 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 130 mm stredobass a 25 mm výšky, bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 162 x 250 x
161 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, čierny, montáž na omietku, EN 54-24

141,00

F-1300WTWP EB-
Q

Skrinkový reproduktor dvojpásmový 30 W / 100 V, odbočky 10 W, 3 W a 1 W, citlivosť 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 130 mm stredobass a 25 mm výšky, bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 162 x 250 x
161 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, biely, montáž na omietku, EN 54-24

141,00

F-2000BTWP EB-
Q

Skrinkový reproduktor dvojpásmový 60 W / 100 V, odbočky 30 W, 15 W a 3 W, citlivosť 92 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 65 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 200 mm stredobass a 25 mm výšky, bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 244 x 373 x
235 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, čierny, montáž na omietku, EN 54-24

207,00

Reproduktory závesné

Reproduktory pre A/B linku

Reproduktory exteriérové
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F-2000WTWP EB-
Q

Skrinkový reproduktor dvojpásmový 60 W / 100 V, odbočky 30 W, 15 W a 3 W, citlivosť 92 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 65 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 200 mm stredobass a 25 mm výšky, bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 244 x 373 x
235 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, biely, montáž na omietku, EN 54-24

207,00

CS-64BS Zvukový projektor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1 W, citlivosť 96 dB (1 W / 1 m, 330 Hz – 3,3 kHz), frekvenčný rozsah 130 Hz – 13 kHz, vyžarovací uhol 210° (1 kHz), reproduktor 120 mm,
skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, rozmery 233 x 224 x 208 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý, montáž na omietku, EN 54-24 55,00

CS-154BS
Zvukový projektor 15 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivosť 97 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 150 Hz – 15 kHz, vyžarovací uhol 90° (1 kHz) horizontálny / 155°
(1 kHz) vertikálny, reproduktor 120 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, rozmery 366 x 230 x 310 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý,
montáž na omietku, EN 54-24

84,00

PJ-154BS
Zvukový projektor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, citlivosť 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 70 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 170° (1 kHz),
reproduktory 120 mm stredobass a 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 186 x 251 mm, vnútorné použitie typ A,
biely, kĺbová montáž na omietku, EN 54-24, BS-5839-8

106,00

DA-P 20-130/T-
EN54

Zvukový projektor 20 W / 100 V, odbočky 20 / 10 / 5 / 2,5 W, citlivosť 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 150 Hz–20 kHz, vyžarovací uhol 252° (1 kHz), reproduktor
120 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, rozmery 145 x 222 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, EN 54-24, BS-5839-8 81,00

PJ-202DL-EB
Zvukový projektor obojsmerný 20 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivosť 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 90° (1 kHz), 2x
reproduktor 120 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, hliníková konštrukcia, rozmery 150 x 190 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý, montáž na omietku, EN 
54-24

112,00

DK 10/T-EN54 Tlakový reproduktor 10 W / 100 V, odbočky 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W, citlivosť 74,5 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 569 Hz–7 kHz, vyžarovací uhol 237° (1 kHz),
skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, kovový držiak, rozmery 142 x 208 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 66, sivý, montáž na omietku, EN 54-24 78,00

SC-610M EU Tlakový reproduktor 10 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, akustický tlak SPL 110 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 315 Hz – 12,5 kHz, vyžarovací uhol 160° (1 kHz),
prívodný kábel, kovová konštrukcia, rozmery 172 x 161 x 188 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý, montáž na omietku 44,00

DK 15/T-EN54 Tlakový reproduktor 15 W / 100 V, odbočky 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W ,citlivosť 77,3 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 677 Hz–5,4 kHz, vyžarovací uhol 130° (1 kHz),
skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, kovový držiak, rozmery 209 x 273 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 66, sivý, montáž na omietku, EN 54-24 89,00

SC-615BS Tlakový reproduktor 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, akustický tlak SPL 110 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 315 Hz – 12,5 kHz, vyžarovací uhol 90° (1 kHz),
skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová konštrukcia, rozmery 172 x 195 x 229 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, biely, montáž na omietku, EN 54-24 56,00

DK 30/T-EN54 Tlakový reproduktor 30 W / 100 V, odbočky 30/20/10/5 W, citlivosť 80 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 250 Hz–15 kHz, vyžarovací uhol 103° (1 kHz),skrutkovacia
keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, kovový držiak, rozmery 235 x 303 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 66, sivý, montáž na omietku, EN 54-24 73,00

CS-530BS-EB
Tlakový reproduktor dvojpásmový 30 W / 100 V, odbočky 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W, akustický tlak SPL 111 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyžarovací
uhol 90° (1 kHz) horizontálny / 95° (1 kHz) vertikálny, reproduktory 120 mm stredobass, 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, rozmery
315 x 215 x 355 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý, montáž na omietku, EN 54-24

153,00

CS-660BS-EB
Tlakový reproduktor dvojpásmový 60 W / 100 V, odbočky 60 / 30 / 15 / 7,5 W, akustický tlak SPL 115 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 100 Hz – 20 kHz, vyžarovací
uhol 80° (1 kHz) horizontálny / 90° (1 kHz) vertikálny, reproduktory 165 mm stredobass, 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, rozmery
418 x 332 x 391 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý, montáž na omietku, EN 54-24

201,00

HX-5B-WP EB-Q
Kompaktný reproduktorový systém, celkový výkon 200 W / 8 ohm, citlivosť 96 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 95 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 100° x 60° (1
kHz), 4 ks dvojpásmový modul 1x stredobass 120 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka kovová mriežka, rozmery 400 x
546 x 342 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, čierny, montáž na omietku, EN 54-24

563,00

HX-5W-WP EB-Q
Kompaktný reproduktorový systém, celkový výkon 200 W / 8 ohm, citlivosť 96 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 95 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 100° x 60° (1
kHz), 4 ks dvojpásmový modul 1x stredobass 120 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 400
x 546 x 342 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, biely, montáž na omietku, EN 54-24

563,00

HX-7B-WP
Kompaktný reproduktorový systém, celkový výkon 250 W / 8 ohm , citlivosť 100 dB (1 W / 1 m, 500 Hz - 5 kHz), frekvenčný rozsah 75 Hz - 20 kHz, horizontálny vyžarovací uhol
100°, vertikálny vyžarovací uhol je závislý na uhle natočenia, 4 ks dvojpásmový modul 1x středobass 150 mm / 3x výšky 25 mm / basreflex, skrutkovacie keramická svorkovnice s tepelnou
poistkou, plastová skrinka kovová mriežka, rozmery 497 x 664 x 274 mm, vonkajšie použitie typ b, IP54, čierny, montáž na omietku, EN 54-24 b>

1379,00

Zvukové projektory

Reproduktory tlakové

Reproduktory výkonové
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HX-7W-WP
Kompaktný reproduktorový systém, celkový výkon 250 W / 8 ohm , citlivosť 100 dB (1 W / 1 m, 500 Hz - 5 kHz), frekvenčný rozsah 75 Hz - 20 kHz, horizontálny vyžarovací uhol
100°, vertikálny vyžarovací uhol je závislý na uhle natočenia, 4 ks dvojpásmový modul 1x středobass 150 mm / 3x výšky 25 mm / basreflex, skrutkovacie keramická svorkovnice s tepelnou
poistkou, plastová skrinka kovová mriežka, rozmery 497 x 664 x 274 mm, vonkajšie použitie typ b, IP54, biely, montáž na omietku, EN 54-24 b>

1390,00

FB-150W Kompaktný subwoofer b>, celkový výkon 200 W / 8 ohmov, citlivosť 93 dB (1 W / 1 m, 500 Hz - 5 kHz), frekvenčný rozsah 40-400 kHz, bassreflex, skrutkovacie
svorkovnice, MDF skříňka kovová mřížka, biela, rozmery 505x528x477 mm 1129,00

HY-PF7W Závesný držák pre subwoofer a podvěšení HX systému, antikorózny, rozmery 645x50x472 mm 133,00

MT-200 Prevodový transformátor 100V pre HX-5 a HX-7 systémy 80,00

HY-MT7 Adaptér pre 100V transormátor, HX-5 a HX-7 systémy 72,00

VM-300SV Modul dohľadu funkčnosti reproduktorovej linky (detekcia pilotného tónu), detekuje prerušenie alebo skrat 100 V reproduktorovej linky, pripojenie medzi koniec reproduktorovej
linky a alarmový vstup ústredne VM-3xxx, max. záťaž 500 m linky 100 W, rozmery 70 x 18 x 45 mm 19,00

VM-300IS-EB Izolátor reproduktorovej linky, v prípade skratu alebo prerušenia linky izoluje poškodený reproduktor/úsek bez straty funkčnosti ostatných reproduktorov, max. pripojený odber 6 W,
pripojenie do modulu monitorovania linky VM-300IM, rozmery 88 x 60 x 34 mm 49,00

VM-300IM-EB Modul monitorovania reproduktorových liniek, max. 3 monitorované linky s dĺžkou 1000 m, vyhodnocuje stav skratových izolátorov, pripojenie do alarmového vstupu ústredne, rozmery
125 x 105 x 49 mm, inštalácia na DIN lištu 695,00

FE 130-EN54 Protipožiarny kovový kryt pre stropné reproduktory DL-E 06-130/T-EN54 a DL-E 06-130/T-EN54 safe 8,00

HSP kab 2x1,5 Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení, 1-CXKH-V-O 2x 1,5 RE P60-R B2ca,s1,d0,a1, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 2 x 1,5 mm, Cu drôt,
izolácia z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, farba plášťa hnedá, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 1,40

HSP kab 4x1,5 Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení, 1-CXKH-V-O 4x 1,5 RE P60-R B2ca,s1,d0,a1, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 4 x 1,5 mm, Cu drôt,
izolácia z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, farba plášťa oranžová, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 2,80

AUDIO kab Kábel pre pripojenie reproduktorov komerčného rozhlasu, JB-500-OB 2x1,5, CU lanko, izolácia s bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, farba plášťa šedá, balenie po 100 m, cena
uvedená za 1 m 0,85

SM50 Merač zrozumiteľnosti reči STIPA, EN 60268-16, farebný dotykový displej, obsahuje merací mikrofón / merač SPL (IEC 61672) a príslušenstvo, balenie v kompaktnom prepravnom kufri 1980,00

FS-3000RGUB
Multi. prehrávač USB / SD / MP3 prehrávač / rekordér, FM tuner a Bluetooth pripojenie. Vstup pre symetrický mikrofón - combo konektor: XLR a jack 6,3. Vstupy pre 4x stereo audio RCA a
1x 3,5 mm jack / 1x TAPE vstup. Výstupy sú 2x stereo výstup RCA, 1x XLR - symetrický, slúchadlový výstup. Samostatná regulácia hlasitosti prehrávača a mikrofónneho vstupu. Frekvenčný
rozsah: 20-20 000 Hz. Napájanie: 230/115 V AC, 50 W. Rozmery: 430 x 44,5 x 150 mm (1U 19 "). Hmotnosť: 1,5 kg. Príslušenstvo: 2x RCA kábel, držiaky pre 19" rackovú montáž, AM a FM
anténa, diaľkový ovládač

145,00

PCR3000RMKIII

DVD/CD/SD/USB prehrávač, podpora formátov MP3/WMA, tuner FM/DAB s RDS, bluetooth prehrávač s podporou A2DP, AVRCP a SPP, kompatibilita - Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR,
DVDRW, audio - CD 16 bitov PCM, MP3 32-320 kbps, WMA, sloty na USB (čelný a zadný panel), slot na SD kartu (čelný panel), až 9999 skladieb, veľkosť pamäťové karty až 32 GB, formát
FAT32, digitálny audio výstup S/PDIF (TOSLINK a COAX), analógový audio výstup pre CD/MP3 a pre TUNER s reguláciou výstupnej úrovne, spoločný výstup COMBI - ukončí li sa prehrávanie
média, výstup sa prepne na tuner, IR diaľkové ovládanie, sériové rozhranie RS-232 pre integráciu prehrávača do komplexných AV systémov s možnosťou externého ovládanie všetkých funkcií,
pomocou RS-232 je možné načítať aktuálne RDS informácie a odovzdávať ich do externých systémov

524,00

Príslušenstvo k reproduktorom

Kabeláž pre HSP

Akustické meranie

Príslušenstvo HSP
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A-1724 ER
Mixážny zosilňovač 240W. Dva výstupy 100V (dve zóny). Jeden priamy výstup 100V - nízko impedanční 4 ohmy. Šesť mikrofónnych symetrických vstupov (možnosť phantomového
napájania) - kombinované konektory XLR / J. Päť linkových vstupov AUX, linkový výstup REC, linkový vstup a výstup pre pripojenie externej jednotky. Nastavenie hlasitosti každého vstupu.
Tónová korekcia. Vstup pre externé ovládanie hlasitosti. Vstup pre vzdialené zapnutie zosilňovača. Frekvenčný rozsah 50Hz až 20kHz. Napájanie 230V AC. Šírka: 420mm, výška: 110mm,
hĺbka: 370mm. Hmotnosť: 13,5kg

503,00

E-VOL20 Regulátor hlasitosti, max. prenášaný výkon 20 W / 100 V, 11-stupňová regulácia úrovne útlmu, relé núteného počúvania k premosteniu prepínače 24 V, 2/4 vodičový systém, biely povrch,
rozmery: 80 x 80 x 50 mm, hmotnosť 336 g 29,00

AR30 Regulátor hlasitosti o maximálnom prenášanom výkone 30 W / 100 V, integrovaná 11-stupňová regulácia úrovne útlmu, 86 x 86 x 60 mm 21,00

EMERGENCY 
BUTTON GREEN

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

EMERGENCY 
BUTTON RED

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

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

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

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

VX-3004F
Riadiaca jednotka HSP TOA VX-3000, má v ráme 4x slot pre zosilňovače, umožňuje pripojiť 4 AB reproduktorové linky alebo 3 AB reproduktorové linky a záložný zosilňovač, max. 
možný inštalovaný výkon 500 W, 4x audio vstup, 2x RM port pre mikrofóny (na každý však max. 4 ks), 16 ovládacích vstupov, pripojenie cez LAN, napájanie 31 V DC, rozmery 483 x 133 x
345 mm, EN 54-16

2060,00

VX-3008F
Riadiaca jednotka systému HSP TOA VX-3000, má v ráme 2x slot pre zosilňovač + 1 záložný, umožňuje pripojiť 8 reproduktorových liniek, max. možný inštalovaný výkon 2x
500 W + 1x 500 W záloha, 4x audio vstup, 2x RM port pre mikrofóny (na každý max. 4 ks), 16 ovládacích vstupov, pripojenie cez LAN, napájanie 31 V DC, rozmery 483 x 133 x 345 mm,
EN 54-16

2272,00

VX-3016F Riadiaca jednotka systému HSP TOA VX-3000, má v ráme 2x slot pre zosilňovač, umožňuje pripojiť 16 reproduktorových liniek, max. možný inštalovaný výkon 2x 500 W, 4 x
audio vstup, 2x RM port pre mikrofón (na každý max. 4 ks), 16 ovládacích vstupov, pripojenie cez LAN, napájanie 31 V DC, rozmery 483 x 133 x 345 mm, EN 54-16 2545,00

VX-015DA Digitálny výkonový zosilňovač – zásuvný modul v ráme s riadiacou jednotkou VX-3000, trieda D, výkon 150 W, výstupné napájanie 100 V / 70 V / 50 V, frekv. rozsah 40 Hz–20
kHz, ventilátor s proti prachovým filtrom, napájanie 31 V DC, hmotnosť 1,3 kg, EN 54-16 364,00

VX-030DA Digitálny výkonový zosilňovač – zásuvný modul v ráme s riadiacou jednotkou VX-3000, trieda D, výkon 300 W, výstupné napájanie 100 V / 70 V / 50 V, frekv. rozsah 40 Hz–20
kHz, ventilátor s proti prachovým filtrom, napájanie 31 V DC, hmotnosť 1,3 kg, EN 54-16 485,00

VX-050DA Digitálny výkonový zosilňovač – zásuvný modul v ráme s riadiacou jednotkou VX-3000, trieda D, výkon 500 W, výstupné napájanie 100 V / 70 V / 50 V, frekv. rozsah 40 Hz–20
kHz, ventilátor s protiprachovým filtrom, napájanie 31 V DC, hmotnosť 1,3 kg, EN 54-16 606,00

VX-3150DS Zálohový napájací zdroj 1150 W, 8x výstup 31 V DC / 25 A + 3x výstup 31 V DC / 5 A + 3x výstup 24 V DC / 5 A pre dobíjanie akumulátorov 2x 12 V DC (28–100 Ah, nie sú
súčasťou, samostatné umiestnenie), diagnostické prepojenie s riadiacimi jednotkami, napájanie 230 V AC, rozmery 482 x 132 x 400 mm, inštalácia do 19“ rozvádzača, EN 54-4 1429,00

VX-3000DS CE Zálohový napájací zdroj 2300 W, 8x výstup 31 V DC / 25 A + 3x výstup 31 V DC / 5 A + 3x výstup 24 V DC / 5 A pre dobíjanie akumulátorov 2x 12 V DC (28–100 Ah, nie sú
súčasťou, samostatné umiestnenie), diagnostické prepojenie s riadiacimi jednotkami, napájanie 230 V AC, rozmery 482 x 132 x 400 mm, inštalácia do 19“ rozvádzača, EN 54-4 2858,00

Akumulátory

Systém VX-3000

Riadiace jednotky

Zosilňovače

Napájacie zdroje
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RM-300X Stanica pre mikrofóny na všeobecné hlásenie, 13 programovateľných tlačidiel, vstup pre externý mikrofón/AUX, prepojenie káblom CAT 5 STP, rozšírenie o 10 tlačidlovú jednotku
RM-210F, EN 54-16 685,00

RM-210F Klávesnica pre rozšírenie stanice mikrofónu, 10 programovateľných tlačidiel, napájanie z RM-300X, EN 54-16 222,00

RM-200SF Požiarna mikrofónová stanica, 3 x tlačidlová pre individuálne zóny alebo skupiny zón, kryté tlačidlo pre poplašný hlásič a správ digit. hlásiča, pripojenie káblom 5 STP (4 páry) do
vzdialenosti 800 m, EN 54-16 1174,00

RM-320F Klávesnica pre rozšírenie požiarnej mikrofónnej stanice, 20 programovateľných tlačidiel pre voľbu zón, LED indikácia, rozmery 180 x 220 x 70 mm, EN 54-16 274,00

WA 06-165/T Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz–22 kHz, vyžarovací uhol 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm,
keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 252 x 192 x 82 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, IP 54 19,00

WA 06-165/T-
EN54

Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz–22 kHz, vyžarovací uhol 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm,
keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 252 x 192 x 82 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, IP 54-24 25,00

BS-678BSB
Skrinkový reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivosť 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 150 Hz – 18 kHz, vyžarovací uhol 135° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 250 x 190 x 110 mm, vnútorné použitie typ A, čierny, montáž na
omietku, EN 54-24

29,00

BS-678BSW
Skrinkový reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivosť 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 150 Hz – 18 kHz, vyžarovací uhol 135° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 250 x 190 x 110 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na
omietku, EN 54-24

29,00

BS-680FC
Skrinkový reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivosť 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 150 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 140° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, rozmery 190 x 310 x 100 mm, vnútorné použitie typ A, biely, univerzálna montáž
na/pod omietku, EN 54-24

52,00

DL-A 10-165/T-
EN54

Skrinkový stropný reproduktor 10 W / 100 V, s protipožiarnym krytom, odbočky 10 / 6 / 3/ 1,5 W, citlivosť 77,7 dB (1 W / 1 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 290 Hz–23,4 kHz,
vyžarovací uhol 80° (1 kHz), reproduktor 160 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 170 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na
omietku, EN 54-24

62,00

BS-1034EN
Skrinkový reproduktor dvojpásmový 10 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, citlivosť 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 135° (1
kHz), reproduktory 120 mm stredobass a 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka kovová mriežka, rozmery 210 x 330 x 80 mm, vnútorné
použitie typ A, biely, montáž na omietku, EN 54-24

46,00

MS 30-130/T-
EN54

Skrinkový stropný reproduktor 30W/100V, nárazuvzdorné UV odolné prevedenie ABS plast, odbočky 30/15/7,5/2,5W, citlivosť 90,9dB (1W/1m, 500Hz - 5kHz), frekvenčný rozsah 50Hz -
23,5kHz, vyžarovací uhol 203° (1kHz), keramická svorkovnice s tepelnou poistkou, vnútorné použitie s otočným kĺbom, biely, montáž na omietku, EN 54-24 95,00

BS-1015BSB
Skrinkový reproduktor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivosť 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 150° (1 kHz),
reproduktory 120 mm stredobass a 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka s bassreflexom, kovová mriežka, rozmery 195 x 290 x 186 mm,
vnútorné použitie typ A, čierny, montáž na omietku, EN 54-24

94,00

BS-1015BSW
Skrinkový reproduktor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivosť 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 150° (1 kHz),
reproduktory 120 mm stredobass a 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka s bassreflexom, kovová mriežka, rozmery 195 x 290 x 186 mm,
vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, EN 54-24

94,00

DL-E 06-130/T-
EN54

Stropný reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 75 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 104 Hz–17,2 kHz, vyžarovací uhol 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm,
plastová svorkovnica bez tepelnej poistky, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 181 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do podhľadu, EN 54-24 23,00

DL-E 06-130/T-
EN54 safe

Stropný reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 104 Hz–17,2 kHz, vyžarovací uhol 180° (1 kHz), reproduktor 130
mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 181 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do podhľadu, EN 54-24 24,00

Reproduktory

Reproduktory skrinkové

Reproduktory do podhľadu

Mikrofóny
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PC-1869EN
Stropný reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivosť 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 100 Hz – 18 kHz, vyžarovací uhol 175° (1 kHz),
reproduktor 120 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 180 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do podhľadu, EN 54-
24

29,00

PC-2369EN
Stropný reproduktor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivosť 94 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 70 Hz – 18 kHz, vyžarovací uhol 170° (1 kHz),
reproduktor 160 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 230 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do podhľadu, EN 
54-24

31,00

DL 06-130/T-
EN54

Stropný reproduktor 6 W / 100 V s protipožiarnym krytom, odbočky 6 W, 3 W, 1,5 W, citlivosť 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 350 Hz–13,8 kHz, vyžarovací uhol
180° (1 kHz), reproduktor 130 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 180 mm, vnútorné použitie typ A, biely,pružinová montáž do
podhľadu, EN 54-24

25,00

DL 06-130/T plus-
EN54

Stropný dvojpásmový reproduktor 6 W / 100 V s protipožiarnym krytom, odbočky 6 W, 3 W a 1,5 W, citlivosť 71 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 388 Hz–21,9 kHz,
vyžarovací uhol 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 180 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová
montáž do podhľadu, EN 54-24

59,00

PC-1867FC
Stropný reproduktor 6 W / 100 V s protipožiarnym krytom, odbočky 3 W, 1,5 W a 0,8 W, citlivosť 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 100 Hz – 16 kHz, vyžarovací
uhol 178° (1 kHz), reproduktor 120 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 180 mm, vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do
podhľadu, EN 54-24

43,00

PE-304
Závesný reproduktor b> dvojpásmový 30W / 100V, odbočky 20W, 15W, 10W a 5W, citlivosť 91dB (1W / 1m, 500Hz - 5kHz), frekvenčný rozsah 70Hz - 20kHz,
vyžarovací uhol 170° (1 kHz), reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, bass-reflex, zásuvná svorkovnice, plastová skrinka, kovová mriežka, 5 m dlhý prívodný
kábel, rozmery 186 x 251 mm, vnútorné použitie typ a, biely, závesná montáž, hmotnosť 2,1 kg

59,00

PE-154BS
Závesný reproduktor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, citlivosť 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 70 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 170° (1
kHz), reproduktory 120 mm stredobass a 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, 3 m požiaru odolný prívodný kábel, 
rozmery 186 x 251 mm, vnútorné použitie typ A, biely, závesná montáž, EN 54-24, BS-5839-8

97,00

PE-154EN
Závesný reproduktor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, citlivosť 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 70 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 170° (1
kHz), reproduktory 120 mm stredobass a 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, 5 m prívodný kábel, rozmery 186 x 251
mm, vnútorné použitie typ A, biely, závesná montáž, EN 54-24

68,00

BS-250AB-EB
Skrinkový reproduktor redundantný pre A/B linku, 6 W / 100 V, odbočky 3 W a 1,5 W, citlivosť 89 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyžarovací
uhol 135° (1 kHz), 2x reproduktor 100 mm / 2x transformátor, skrutkovacie keramické svorkovnice s tepelnou poistkou, plastová skrinka kovová mriežka, rozmery 200 x 250 x 85 mm,
vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, EN 54-24

56,00

PC-275AB-EB
Stropný reproduktor redundantný pre A/B linku, 6 W / 100 V, s protipožiarnym krytom, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 88 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 130
Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 175° (1 kHz), 2x reproduktor 120 mm / 2x transformátor, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 280 mm,
vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, EN 54-24

66,00

PC-245AB-EB
Stropný reproduktor redundantný pre A/B linku, 6 W / 100 V, s protipožiarnym krytom, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 88 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 150
Hz – 18 kHz, vyžarovací uhol 170° (1 kHz), 2x reproduktor 120 mm / 2x transformátor, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová skrinka a mriežka, vonkajší priemer 245 mm,
vnútorné použitie typ A, biely, pružinová montáž do podhľadu, EN 54-24

70,00

F-1000BTWP EB-
Q

Skrinkový reproduktor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, citlivosť 87 dB (1 W/1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 85 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 90° x 90°
(1 kHz), reproduktory 100 mm stredobass a 25 mm výšky, bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 130 x 200 x 130
mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, čierny, montáž na omietku, EN 54-24

93,00

F-1000WTWP EB-
Q

Skrinkový reproduktor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, citlivosť 87 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 85 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 90° x 90°
(1 kHz), reproduktory 100 mm stredobass a 25 mm výšky, bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 130 x 200 x 130
mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, biely, montáž na omietku, EN 54-24

93,00

F-1300BTWP EB-
Q

Skrinkový reproduktor dvojpásmový 30 W / 100 V, odbočky 10 W, 3 W a 1 W, citlivosť 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 130 mm stredobass a 25 mm výšky, bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 162 x 250 x
161 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, čierny, montáž na omietku, EN 54-24

141,00

F-1300WTWP EB-
Q

Skrinkový reproduktor dvojpásmový 30 W / 100 V, odbočky 10 W, 3 W a 1 W, citlivosť 90 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 80 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 130 mm stredobass a 25 mm výšky, bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 162 x 250 x
161 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, biely, montáž na omietku, EN 54-24

141,00

F-2000BTWP EB-
Q

Skrinkový reproduktor dvojpásmový 60 W / 100 V, odbočky 30 W, 15 W a 3 W, citlivosť 92 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 65 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 200 mm stredobass a 25 mm výšky, bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 244 x 373 x
235 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, čierny, montáž na omietku, EN 54-24

207,00

F-2000WTWP EB-
Q

Skrinkový reproduktor dvojpásmový 60 W / 100 V, odbočky 30 W, 15 W a 3 W, citlivosť 92 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 65 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 110° x
110° (1 kHz), reproduktory 200 mm stredobass a 25 mm výšky, bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 244 x 373 x
235 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, biely, montáž na omietku, EN 54-24

207,00

Reproduktory závesné

Reproduktory pre A/B linku

Reproduktory exteriérové
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CS-64BS Zvukový projektor 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1 W, citlivosť 96 dB (1 W / 1 m, 330 Hz – 3,3 kHz), frekvenčný rozsah 130 Hz – 13 kHz, vyžarovací uhol 210° (1 kHz), reproduktor 120 mm,
skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, rozmery 233 x 224 x 208 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý, montáž na omietku, EN 54-24 55,00

CS-154BS
Zvukový projektor 15 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivosť 97 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 150 Hz – 15 kHz, vyžarovací uhol 90° (1 kHz) horizontálny / 155°
(1 kHz) vertikálny, reproduktor 120 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, rozmery 366 x 230 x 310 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý,
montáž na omietku, EN 54-24

84,00

PJ-154BS
Zvukový projektor dvojpásmový 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, citlivosť 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 70 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 170° (1 kHz),
reproduktory 120 mm stredobass a 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 186 x 251 mm, vnútorné použitie typ A,
biely, kĺbová montáž na omietku, EN 54-24, BS-5839-8

106,00

DA-P 20-130/T-
EN54

Zvukový projektor 20 W / 100 V, odbočky 20 / 10 / 5 / 2,5 W, citlivosť 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 150 Hz–20 kHz, vyžarovací uhol 252° (1 kHz), reproduktor
120 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, rozmery 145 x 222 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, EN 54-24, BS-5839-8 81,00

PJ-202DL-EB
Zvukový projektor obojsmerný 20 W / 100 V, odbočky 10 W a 5 W, citlivosť 91 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 90° (1 kHz), 2x
reproduktor 120 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, hliníková konštrukcia, rozmery 150 x 190 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý, montáž na omietku, EN 
54-24

112,00

DK 10/T-EN54 Tlakový reproduktor 10 W / 100 V, odbočky 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W, citlivosť 74,5 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 569 Hz–7 kHz, vyžarovací uhol 237° (1 kHz),
skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, kovový držiak, rozmery 142 x 208 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 66, sivý, montáž na omietku, EN 54-24 78,00

SC-610M EU Tlakový reproduktor 10 W / 100 V, odbočky 5 W, 3 W a 1 W, akustický tlak SPL 110 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 315 Hz – 12,5 kHz, vyžarovací uhol 160° (1 kHz),
prívodný kábel, kovová konštrukcia, rozmery 172 x 161 x 188 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý, montáž na omietku 44,00

DK 15/T-EN54 Tlakový reproduktor 15 W / 100 V, odbočky 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W ,citlivosť 77,3 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 677 Hz–5,4 kHz, vyžarovací uhol 130° (1 kHz),
skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, kovový držiak, rozmery 209 x 273 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 66, sivý, montáž na omietku, EN 54-24 89,00

SC-615BS Tlakový reproduktor 15 W / 100 V, odbočky 10 W, 5 W a 3 W, akustický tlak SPL 110 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 315 Hz – 12,5 kHz, vyžarovací uhol 90° (1 kHz),
skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, kovová konštrukcia, rozmery 172 x 195 x 229 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, biely, montáž na omietku, EN 54-24 56,00

DK 30/T-EN54 Tlakový reproduktor 30 W / 100 V, odbočky 30/20/10/5 W, citlivosť 80 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 250 Hz–15 kHz, vyžarovací uhol 103° (1 kHz),skrutkovacia
keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, kovový držiak, rozmery 235 x 303 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 66, sivý, montáž na omietku, EN 54-24 73,00

CS-530BS-EB
Tlakový reproduktor dvojpásmový 30 W / 100 V, odbočky 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W, akustický tlak SPL 111 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 120 Hz – 20 kHz, vyžarovací
uhol 90° (1 kHz) horizontálny / 95° (1 kHz) vertikálny, reproduktory 120 mm stredobass, 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, rozmery
315 x 215 x 355 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý, montáž na omietku, EN 54-24

153,00

CS-660BS-EB
Tlakový reproduktor dvojpásmový 60 W / 100 V, odbočky 60 / 30 / 15 / 7,5 W, akustický tlak SPL 115 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 100 Hz – 20 kHz, vyžarovací
uhol 80° (1 kHz) horizontálny / 90° (1 kHz) vertikálny, reproduktory 165 mm stredobass, 25 mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová konštrukcia, rozmery
418 x 332 x 391 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 65, sivý, montáž na omietku, EN 54-24

201,00

HX-5B-WP EB-Q
Kompaktný reproduktorový systém, celkový výkon 200 W / 8 ohm, citlivosť 96 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 95 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 100° x 60° (1
kHz), 4 ks dvojpásmový modul 1x stredobass 120 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka kovová mriežka, rozmery 400 x
546 x 342 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, čierny, montáž na omietku, EN 54-24

563,00

HX-5W-WP EB-Q
Kompaktný reproduktorový systém, celkový výkon 200 W / 8 ohm, citlivosť 96 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), frekvenčný rozsah 95 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 100° x 60° (1
kHz), 4 ks dvojpásmový modul 1x stredobass 120 mm / 3x výšky 25 mm / bassreflex, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, plastová skrinka, kovová mriežka, rozmery 400
x 546 x 342 mm, vonkajšie použitie typ B, IP 54, biely, montáž na omietku, EN 54-24

563,00

HX-7B-WP
Kompaktný reproduktorový systém, celkový výkon 250 W / 8 ohm , citlivosť 100 dB (1 W / 1 m, 500 Hz - 5 kHz), frekvenčný rozsah 75 Hz - 20 kHz, horizontálny vyžarovací uhol
100°, vertikálny vyžarovací uhol je závislý na uhle natočenia, 4 ks dvojpásmový modul 1x středobass 150 mm / 3x výšky 25 mm / basreflex, skrutkovacie keramická svorkovnice s tepelnou
poistkou, plastová skrinka kovová mriežka, rozmery 497 x 664 x 274 mm, vonkajšie použitie typ b, IP54, čierny, montáž na omietku, EN 54-24 b>

1379,00

HX-7W-WP
Kompaktný reproduktorový systém, celkový výkon 250 W / 8 ohm , citlivosť 100 dB (1 W / 1 m, 500 Hz - 5 kHz), frekvenčný rozsah 75 Hz - 20 kHz, horizontálny vyžarovací uhol
100°, vertikálny vyžarovací uhol je závislý na uhle natočenia, 4 ks dvojpásmový modul 1x středobass 150 mm / 3x výšky 25 mm / basreflex, skrutkovacie keramická svorkovnice s tepelnou
poistkou, plastová skrinka kovová mriežka, rozmery 497 x 664 x 274 mm, vonkajšie použitie typ b, IP54, biely, montáž na omietku, EN 54-24 b>

1390,00

Zvukové projektory

Reproduktory tlakové

Reproduktory výkonové
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FB-150W Kompaktný subwoofer b>, celkový výkon 200 W / 8 ohmov, citlivosť 93 dB (1 W / 1 m, 500 Hz - 5 kHz), frekvenčný rozsah 40-400 kHz, bassreflex, skrutkovacie
svorkovnice, MDF skříňka kovová mřížka, biela, rozmery 505x528x477 mm 1129,00

HY-PF7W Závesný držák pre subwoofer a podvěšení HX systému, antikorózny, rozmery 645x50x472 mm 133,00

MT-200 Prevodový transformátor 100V pre HX-5 a HX-7 systémy 80,00

HY-MT7 Adaptér pre 100V transormátor, HX-5 a HX-7 systémy 72,00

VM-300SV Modul dohľadu funkčnosti reproduktorovej linky (detekcia pilotného tónu), detekuje prerušenie alebo skrat 100 V reproduktorovej linky, pripojenie medzi koniec reproduktorovej
linky a alarmový vstup ústredne VM-3xxx, max. záťaž 500 m linky 100 W, rozmery 70 x 18 x 45 mm 19,00

VM-300IS-EB Izolátor reproduktorovej linky, v prípade skratu alebo prerušenia linky izoluje poškodený reproduktor/úsek bez straty funkčnosti ostatných reproduktorov, max. pripojený odber 6 W,
pripojenie do modulu monitorovania linky VM-300IM, rozmery 88 x 60 x 34 mm 49,00

VM-300IM-EB Modul monitorovania reproduktorových liniek, max. 3 monitorované linky s dĺžkou 1000 m, vyhodnocuje stav skratových izolátorov, pripojenie do alarmového vstupu ústredne, rozmery
125 x 105 x 49 mm, inštalácia na DIN lištu 695,00

FE 130-EN54 Protipožiarny kovový kryt pre stropné reproduktory DL-E 06-130/T-EN54 a DL-E 06-130/T-EN54 safe 8,00

HSP kab 2x1,5 Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení, 1-CXKH-V-O 2x 1,5 RE P60-R B2ca,s1,d0,a1, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 2 x 1,5 mm, Cu drôt,
izolácia z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, farba plášťa hnedá, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 1,40

HSP kab 4x1,5 Kábel pre pripojenie požiarno technických zariadení, 1-CXKH-V-O 4x 1,5 RE P60-R B2ca,s1,d0,a1, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiari 60 min, 4 x 1,5 mm, Cu drôt,
izolácia z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, farba plášťa oranžová, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m 2,80

AUDIO kab Kábel pre pripojenie reproduktorov komerčného rozhlasu, JB-500-OB 2x1,5, CU lanko, izolácia s bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, farba plášťa šedá, balenie po 100 m, cena
uvedená za 1 m 0,85

SM50 Merač zrozumiteľnosti reči STIPA, EN 60268-16, farebný dotykový displej, obsahuje merací mikrofón / merač SPL (IEC 61672) a príslušenstvo, balenie v kompaktnom prepravnom kufri 1980,00

IES-2042FX-MM-
SC

Priemyselný switch, 4x 10/100-TX (RJ-45) + 2x 100-FX (Multi-Mode/SC), O-Ring 10 ms, web management, ring kruhová topológia, 1x alarmový výstup NC, ochrana před prepätím 2 kV,
napájanie 48 V DC, pracovná teplota od -40 °C do +70 °C, rozmery 54 x 106 x 145 mm, záložné napájanie z akumulátorov 12 V DC, zdroj nie je súčasťou balenia 499,00

FS-3000RGUB
Multi. prehrávač USB / SD / MP3 prehrávač / rekordér, FM tuner a Bluetooth pripojenie. Vstup pre symetrický mikrofón - combo konektor: XLR a jack 6,3. Vstupy pre 4x stereo audio RCA a
1x 3,5 mm jack / 1x TAPE vstup. Výstupy sú 2x stereo výstup RCA, 1x XLR - symetrický, slúchadlový výstup. Samostatná regulácia hlasitosti prehrávača a mikrofónneho vstupu. Frekvenčný
rozsah: 20-20 000 Hz. Napájanie: 230/115 V AC, 50 W. Rozmery: 430 x 44,5 x 150 mm (1U 19 "). Hmotnosť: 1,5 kg. Príslušenstvo: 2x RCA kábel, držiaky pre 19" rackovú montáž, AM a FM
anténa, diaľkový ovládač

145,00

PCR3000RMKIII

DVD/CD/SD/USB prehrávač, podpora formátov MP3/WMA, tuner FM/DAB s RDS, bluetooth prehrávač s podporou A2DP, AVRCP a SPP, kompatibilita - Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR,
DVDRW, audio - CD 16 bitov PCM, MP3 32-320 kbps, WMA, sloty na USB (čelný a zadný panel), slot na SD kartu (čelný panel), až 9999 skladieb, veľkosť pamäťové karty až 32 GB, formát
FAT32, digitálny audio výstup S/PDIF (TOSLINK a COAX), analógový audio výstup pre CD/MP3 a pre TUNER s reguláciou výstupnej úrovne, spoločný výstup COMBI - ukončí li sa prehrávanie
média, výstup sa prepne na tuner, IR diaľkové ovládanie, sériové rozhranie RS-232 pre integráciu prehrávača do komplexných AV systémov s možnosťou externého ovládanie všetkých funkcií,
pomocou RS-232 je možné načítať aktuálne RDS informácie a odovzdávať ich do externých systémov

524,00

Kabeláž pre HSP

Akustické meranie

Príslušenstvo HSP

Príslušenstvo k reproduktorom
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A-1724 ER
Mixážny zosilňovač 240W. Dva výstupy 100V (dve zóny). Jeden priamy výstup 100V - nízko impedanční 4 ohmy. Šesť mikrofónnych symetrických vstupov (možnosť phantomového
napájania) - kombinované konektory XLR / J. Päť linkových vstupov AUX, linkový výstup REC, linkový vstup a výstup pre pripojenie externej jednotky. Nastavenie hlasitosti každého vstupu.
Tónová korekcia. Vstup pre externé ovládanie hlasitosti. Vstup pre vzdialené zapnutie zosilňovača. Frekvenčný rozsah 50Hz až 20kHz. Napájanie 230V AC. Šírka: 420mm, výška: 110mm,
hĺbka: 370mm. Hmotnosť: 13,5kg

503,00

E-VOL20 Regulátor hlasitosti, max. prenášaný výkon 20 W / 100 V, 11-stupňová regulácia úrovne útlmu, relé núteného počúvania k premosteniu prepínače 24 V, 2/4 vodičový systém, biely povrch,
rozmery: 80 x 80 x 50 mm, hmotnosť 336 g 29,00

AR30 Regulátor hlasitosti o maximálnom prenášanom výkone 30 W / 100 V, integrovaná 11-stupňová regulácia úrovne útlmu, 86 x 86 x 60 mm 21,00

EMERGENCY 
BUTTON GREEN

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

EMERGENCY 
BUTTON RED

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

RM-200RJ Rozhranie pre pripojenie mikrofónnej stanice, inštalácia na strane mikrofónnej stanice - prevodník medzi rozhraním RJ-45 a klasickú svorkovnicou, rozmery 116 x 84 x 25,7 mm 135,00

M-9000M2 CE

Maticová digitálna mixážna jednotka s digitálnym signálovým procesorom (DSP) 8x8, plne konfigurovateľný počet vstupov a výstupov pomocou zásuvných modulov, ktoré nie sú
súčasťou. Typy modulov: analógové vstupy D-001T (R), analógové výstupy T-001T, hlásenia z telefónnej linky ZP-001T, logické vstupy a výstupy C-001T, modul pre pripojenie ovládacích
panelov na stenu RC-001T - komunikácia po zbernici RS- 485, regulácia hlasitosti signálu v závislosti na hluku prostredia AN-001T. Všetky audio kanály možno naprogramovať ako vstupy pre
hlásenia a možno im priradiť úroveň priority 1-3. Konfigurácia pomocou menu na čelnom paneli s veľkým displejom alebo pomocou grafického konfiguračného softvéru na PC, sériové
rozhranie RS-232, počet presetov 32. Dva výstupy na zadnej strane M9000.

440,00

MA-725F-EB
Digitálna maticová jednotka so zosilňovačom 4x 250 W / 100 V triedy D, 6 vstupov z toho 4 vstupy LINE plus 2 MIC / LINE na 4 výstupné kanály 100 V, digitálna zvuková kvalita 24
bit / 48 kHz, každý vstup môže byť diaľkovo ovládaný modulom WP-700 pripojeným pomocou ethernetového kábla, WP-700 zahŕňa ovládanie hlasitosti a výber jedného zo štyroch vstupov MA-
725F-EB, bezdrôtové ovládanie hlasitosti a výber vstupov cez webové rozhranie na mobilnom zariadení alebo počítači, pripojenie paging mikrofónu RM-9012

1439,00

DA-250FH CE301
Koncový digitálny zosilňovač zvuku 4x 250 W / 100 V (výstup 40 Ω), trieda D, symetrické vstupy a klasické svorkovnice, signál privedený na kanál č. 1 je možné tlačidlom poslať aj
do zostávajúcich kanálov, indikácia signálu na vstupe a výstupe, indikácia PEAK, PROTECT, pripojením výstupného transformátora MT-251H (voliteľné) môže byť elektricky izolovaný od
systému s vysokou impedanciou, 1U, 230 V AC

1154,00

DA-500FH CE301
Koncový digitálny zosilňovač zvuku 4x 500 W / 100 V (výstup 20 Ω), trieda D, symetrické vstupy typu XLR a klasické svorkovnice, signál privedený na kanál č. 1 je možné tlačidlom
poslať aj do zostávajúcich kanálov, indikácia signálu na vstupe a výstupe, indikácia PEAK, PROTECT, svorky Control / Monitor umožňujú ovládanie jednotlivých kanálov na ON / OFF a
sledovanie stavu pre zapnutie / vypnutie napájania na každom kanáli, ochranu na každom kanáli a prevádzka ventilátora, pripojením výstupného transformátora MT- 251H (voliteľné) môže byť
elektricky izolovaný od systému s vysokou impedanciou, 2U, 230 V AC

1723,00

DA-250DH CE301
Dvojkanálový digitálny zosilňovač zvuku 2x 250 W / 100 V (výstup 40 Ω), trieda D, symetrické vstupy typu XLR a klasické svorkovnice, signál privedený na kanál č. 1 je možné
tlačidlom poslať aj do ďalšieho kanála alebo ponechať stereo, indikácia signálu na vstupe a výstupe, indikácia PEAK, PROTECT, pripojením výstupného transformátora MT-251H (voliteľné)
môže byť elektricky izolovaný od systému s vysokou impedanciou, 1U, 230 V AC

748,00

MT-251H Externý oddeľovací transformátor 250 W / 100 V, určené primárne pre galvanické oddelenie 100 V výstupu digitálnych zosilňovačov rady DA-250/500. Frekvenčný rozsah: 30 Hz - 18
kHz 119,00

D-001T Vstupný modul k M-9000M2 CE s 2 kanály a DSP (digitálny signálový procesor) 2x MIC / LINE (svorkovnice), 9 úrovní nastavenia citlivosti vstupov, možnosť aktivácie phantomového
napájania 24 V. Do audio matice radu 9000 je možné nainštalovať maximálne 4 vstupné moduly D-001T (R). 107,00

D-001R Modul s 2 vstupnými kanálmi a DSP (digitálny signálový procesor) k M-9000M2 CE pre matice radu 9000, 2x LINE (CINCH), jeden pár konektorov CINCH na jeden kanál - oba
kanály sú interne zlúčené, 9 úrovní citlivosti vstupov. Do audio matice radu 9000 je možné inštalovať maximálne 4 vstupné moduly D-001T (R). 114,00

ZP-001T Vstupný modul k M-9000M2 CE pre hlásenie z telefónu, výber zón cez tónovú voľbu DTMF, dva prevádzkové režimy - RING SIGNAL a PAGING PORT. Do audio matica radu 9000 je
možné nainštalovať maximálne 1 modul ZP-001T. 95,00

AN-001T
Modul s 2 vstupnými kanálmi pre dva meracie mikrofóny k M-9000M2 CE, zapojenie cez svorkovnicu. Modul je určený pre reguláciu hlasitosti reprodukovaného signálu v závislosti na
hluku prostredia, typ mikrofónu AN-9001, s možnosti aktivácie phantomového napájania pre prípad ruchového mikrofónu kondenzátorového typu. Do audio matice radu 9000 je možné
nainštalovať maximálne 2 moduly tohto typu.

166,00

Audio systémy

Komerčné audio

Matice

Zosilňovače

Vstupné moduly
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T-001T Dvojkanálový výstupný modul s DSP (digitálny signálový procesor) k M-9000M2 CE matica radu 9000, 2x LINE pripojené na svorkovnice, symetrické audio výstupy. Do audio
matica radu 9000 je možné nainštalovať maximálne 3 výstupné moduly. 83,00

C-001T I/O rozširujúci modul audio matice radu 9000 s 8+8 logickými vstupy / výstupy. 4x I/O sú na zadnej strane M9000 59,00

RC-001T Modul s možnosťou pripojenie maximálne 2x8 panelov k M-9000M2 CE pre ovládanie typu ZM-900x, komunikácia po zbernici RS-485 s maximálnou dĺžkou 800 m. Na jeden modul je
možné pripojiť maximálne 16 ovládacích panelov. 157,00

UP-MV-206 Trojrámeček so vstupom pre mikrofón (XLR) a AUX vstup, možnosť voľby fantomového napätie, samostatná regulácia hlasitosti pre mikrofón a pre AUX. 371,00

ZM-9001 Nástenný ovládací panel, 6 tlačidiel k voľbe presetov alebo ovládanie hlasitosti, pripojenie k zadnej časti M-9000M2 alebo C-001T, montážna krabica nie je súčasťou, môže byť
namontovaný do SMB-1G alebo WB- 1U 36,00

ZM-9002 Nástenný ovládací panel, 4 tlačidlá k voľbe presetov a otočný regulátor pre hlasitosť, pripojenie k zadnej časti M-9000M2 alebo C-001T, montážna krabica nie je súčasťou, môže byť
namontovaný do SMB-1G alebo WB-1U 38,00

ZM-9003 Nástenný ovládací panel analógový, 6 tlačidiel z toho 4 s aretáciou, pripojenie k zadnej časti M-9000M2 alebo C-001T, montážna krabica nie je súčasťou, môže byť namontovaný do
SMB-2G alebo WB- 2U 50,00

ZM-9011 Nástenný ovládací panel k RC-001T, 4 tlačidlá s LED indikáciou, pripojenie káblom LAN (CAT5-STP), RS-485, montážna krabica nie je súčasťou, môže byť namontovaný do SMB-1G alebo
WB-1U 182,00

ZM-9012 Nástenný ovládací panel k RC-001T, otočný regulátor hlasitosti s LED indikáciou hlasitosti, pripojenie káblom LAN (CAT5-STP), RS-485, montážna krabica nie je súčasťou, môže byť
namontovaný do SMB- 1G alebo WB-1U 182,00

ZM-9013 Nástenný ovládací panel k RC-001T, 8 tlačidiel s LED indikáciou, pripojenie káblom LAN (CAT5-STP), RS-485, montážna krabica nie je súčasťou, môže byť namontovaný do SMB-2G alebo
WB-2U 196,00

ZM-9014 Nástenný ovládací panel k RC-001T, 4 tlačidlá s LED indikáciou a otočný regulátor hlasitosti s LED indikáciou hlasitosti, pripojenie káblom LAN (CAT5-STP), RS-485, montážna krabica nie
je súčasťou, môže byť namontovaný do SMB-2G alebo WB-2U 196,00

WP-700-AM
Nástenný diaľkový ovládač určený k diaľkovému ovládaniu zosilňovačov maticového mixéra MA-725F, vyberte vstupný zdroj a nastavte úroveň hlasitosti pripojeného výstupu,
do jednej jednotky MA-725F je možné pripojiť až 4 jednotky (1x WP-700 na každý výstupný kanál), jeden kábel CAT5 / 5e / 6 STP je vyžadovaný pre každé pripojenie (max. 90 m), montážna
krabica nie je súčasťou, môže byť namontovaný do SMB-1G alebo WB-1U

67,00

SMB-1G 1G krabica pre povrchovú montáž pre diaľkové ovládanie a panely. 70,00

SMB-2G 2G krabica pre povrchovú montáž pre diaľkové ovládanie a panely. 76,00

WB-1U 1U krabice pre podpovrchovú montáž pre diaľkové ovládanie a panely. 22,00

WB-2U 2U krabice pre podpovrchovú montáž pre diaľkové ovládanie a panely. 24,00

Ovládacie prvky

Výstupné moduly

Vstupno výstupné moduly
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RM-9012 EB
Mikrofónna stanica pre M-9000M2 CE, až 12 zón pre hlásenie, pripojenie cez RJ-45, logické kontakty (výstup s otvoreným kolektorom), tlačidlá výberu zón 1-12, ALL, CANCEL, TALK,
možno vysielať správy do všetkých zón alebo jednotlivých zón, tlačidlo CANCEL vymaže všetok výber jediným stlačením, LED vedľa každého tlačidla zobrazuje stav každej zóny, smerový
kondenzátorový mikrofón, regulácia hlasitosti, galvanicky oddelený symetrický linkový výstup, napájanie 24 V DC.

298,00

RM-9012C-EB
Mikrofónna stanica pre MA-725F-EB, až 12 zón pre hlásenie, 1 tónový zvonček, funkcia zvonenie s nastavením spínača, pripojenie cez RJ-45, logické kontakty (výstup s otvoreným
kolektorom), tlačidlá výberu zón 1-12, ALL, CANCEL, TALK, možno vysielať správy do všetkých zón alebo jednotlivých zón, tlačidlo CANCEL vymaže všetok výber jediným stlačením, LED vedľa
každého tlačidla zobrazuje stav každej zóny, smerový kondenzátorový mikrofón, regulácia hlasitosti, galvanicky oddelený symetrický linkový výstup, napájanie 24 V DC.

298,00

AD-246 ER Napájací adaptér pre RM-9012 EB a RM-9012C EB, 24V DC, 1A, dĺžka DC kábla 1,5 m, dĺžka AC kábla 2 m 56,00

S4.04-HDX-EB Ručný mikrofón radu S4.04 je k dispozícii na kanáli 70 so štyrmi prepínateľnými licenčnými frekvenciami a plne syntetizovanej technológií PLL quartz tuning. Mikrofón je na jednu AA
batériu s výdržou až 10 hodín. 111,00

S4.04-HD-EB Systém bezdrôtového ručného mikrofónu s bezdrôtovým prijímačom UHF. K dispozícii na kanáli 70 sa 4 prepínateľnými licenčnými frekvenciami a plne syntetizovanej technológií PLL
quartz tuning. Mikrofón je na jednu AA batériu s výdržou až 10 hodín. 231,00

AN-9001 Kondenzátorový mikrofón určený na detekciu okolného šumu. Používa sa v spojení so vstupným modulom snímača okolného šumu AN-001T v systéme radu 9000. Môže byť
namontovaný na strope alebo na stene. 36,00

PE-304
Závesný reproduktor b> dvojpásmový 30W / 100V, odbočky 20W, 15W, 10W a 5W, citlivosť 91dB (1W / 1m, 500Hz - 5kHz), frekvenčný rozsah 70Hz - 20kHz,
vyžarovací uhol 170° (1 kHz), reproduktory 120 mm středobass a 25 mm výšky, bass-reflex, zásuvná svorkovnice, plastová skrinka, kovová mriežka, 5 m dlhý prívodný
kábel, rozmery 186 x 251 mm, vnútorné použitie typ a, biely, závesná montáž, hmotnosť 2,1 kg

59,00

WA 06-165/T Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz–22 kHz, vyžarovací uhol 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm,
keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 252 x 192 x 82 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, IP 54 19,00

DA-P 20-130/T Zvukový projektor 20 W / 100 V, odbočky 20 / 10 / 5 / 2,5 W, citlivosť 91,5 dB (1 W / 1 m), frekvenčný rozsah 150 Hz - 20 kHz, vyžarovací uhol 360°, reproduktor 120 mm, plastová
skrinka, vnútorné použitie typ A, biely, rozmery ø 140 x 195 mm, hmotnosť 1,25 kg, montáž na omietku, IP 56 57,00

DL 06-130/T Stropný reproduktor 6 W / 100 V s odbočkami 3 W a 1,5 W, frekvenčný rozsah 90 Hz - 15 kHz, citlivosť 87,3 dB (1 W / 1 m), priemer reproduktora 130 mm, rozmery ø 180 x 98mm,
hmotnosť 0,86 kg 18,00

BS-1030W Skriňový 2-pásmový basreflexový reproduktor 30 W / 100 V, odbočky 20 / 15 / 10 / 5 W, rozsah 80 Hz - 20 kHz, rozmery 196 × 290 × 150 mm, hmotnosť 2,5 kg, materiál ABS a
kovová mriežka, konštrukcia odolná proti striekajúcej vode, IPX4 86,00

TS-C 10-300/T-
EN54

Skriňový reproduktor 10 W / 100 V, odbočky 6 / 3 / 1,5 W, rozsah 210 Hz - 17,700 kHz, hliníkový obal, rozmery 100 × 296 × 92 mm, hmotnosť 1,7 kg, odolný proti poveternostným
vplyvom, kĺbové otočné uchytenie, IP 66, EN 54-24 b> 106,00

F-2352C Stropný reproduktor dvojpásmový s uzavretou bas-reflex ozvučnicou, 30 W / 100 V odbočky 10 / 3 / 1 W, voľba impedancie a výkonu otočným prepínačom prístupným z prednej strany
nainštalovaného reproduktora po sňatí krycej mriežky, frekvenčný rozsah 70 Hz - 20 kHz (-10dB), citlivosť 90 dB (1 W / 1 m), oceľový zadný kryt, priemer 230 mm, hmotnosť 3,7 kg 124,00

H-3WP Nástenný dvojpásmový reproduktor 30 W / 100 V odbočky 15 a 7,5 W, biely, vonkajšie prevedenie, frekvenčný rozsah 100 Hz - 20 kHz (-10dB), citlivosť 89 dB (1 W / 1 m), materiál ABS
a kovová mriežka, rozmery 295 × 318 × 129 mm, hmotnosť 3,3 kg, montáž pomocou krabice WB-2U alebo SMB-2G 289,00

HB-1 Plochý subwoofer pre zapustenú montáž do stropu alebo steny, 240 / 80 W, impedancia 8 Ohm (100 V s voliteľným transformátorom MT-S0601), frekvenčný rozsah 45 - 200 Hz, 20
cm reproduktor 91 dB, rozmery 430 x 544 x 135 mm, hmotnosť 11 kg. 303,00

Mikrofóny

Reproduktory

Reproduktory bez EN54-24

Reproduktory komerčné
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MT-S0601 Prevodný transformátor, vstup 60 W / 100 V, odbočky 30 W a 15 W, výstupná impedancia 8 ohm. Pre pripojenie 8 ohmových reproduktorov na 100 V rozvod, hmotnosť 1,2 kg 85,00

H-1 Nástenný dvojpásmový reproduktor 12 W / 100 V, odbočky 6 W a 3 W, frekvenčný rozsah 120 Hz - 20 kHz, uhol natočenia je nastaviteľný až o 90 stupňov pre efektívne smerovanie
zvuku bez narušenia vzhľadu inštalácie reproduktora, rozmery 312 × 126 × 90 mm, hmotnosť 1,5 kg, montáž pomocou špeciálneho adaptéra HY-H1. 113,00

HY-H1 HY-H1 je voliteľný rám adaptéra pre reproduktor H1 15,00

AUDIO kab Kábel pre pripojenie reproduktorov komerčného rozhlasu, JB-500-OB 2x1,5, CU lanko, izolácia s bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, farba plášťa šedá, balenie po 100 m, cena
uvedená za 1 m 0,85

FS-3000RGUB
Multi. prehrávač USB / SD / MP3 prehrávač / rekordér, FM tuner a Bluetooth pripojenie. Vstup pre symetrický mikrofón - combo konektor: XLR a jack 6,3. Vstupy pre 4x stereo audio RCA a
1x 3,5 mm jack / 1x TAPE vstup. Výstupy sú 2x stereo výstup RCA, 1x XLR - symetrický, slúchadlový výstup. Samostatná regulácia hlasitosti prehrávača a mikrofónneho vstupu. Frekvenčný
rozsah: 20-20 000 Hz. Napájanie: 230/115 V AC, 50 W. Rozmery: 430 x 44,5 x 150 mm (1U 19 "). Hmotnosť: 1,5 kg. Príslušenstvo: 2x RCA kábel, držiaky pre 19" rackovú montáž, AM a FM
anténa, diaľkový ovládač

145,00

PCR3000RMKIII

DVD/CD/SD/USB prehrávač, podpora formátov MP3/WMA, tuner FM/DAB s RDS, bluetooth prehrávač s podporou A2DP, AVRCP a SPP, kompatibilita - Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR,
DVDRW, audio - CD 16 bitov PCM, MP3 32-320 kbps, WMA, sloty na USB (čelný a zadný panel), slot na SD kartu (čelný panel), až 9999 skladieb, veľkosť pamäťové karty až 32 GB, formát
FAT32, digitálny audio výstup S/PDIF (TOSLINK a COAX), analógový audio výstup pre CD/MP3 a pre TUNER s reguláciou výstupnej úrovne, spoločný výstup COMBI - ukončí li sa prehrávanie
média, výstup sa prepne na tuner, IR diaľkové ovládanie, sériové rozhranie RS-232 pre integráciu prehrávača do komplexných AV systémov s možnosťou externého ovládanie všetkých funkcií,
pomocou RS-232 je možné načítať aktuálne RDS informácie a odovzdávať ich do externých systémov

524,00

PMR4000RMKII
Multimediálny prehrávač internetových rádií s možnosťou streamovania hudby z UPnP serverov alebo lokálnej hudby z USB flash disku s podporou formátov MP3 (32-20 kbps), WAV,
WMA a FLAC, podpora tagov ID3, veľkosť USB pamäte až 128 GB s formátmi FAT a FAT32, FM tuner s podporou RDS, Wi-Fi 2,4 GHz 802.11g k ovládaniu z mobilných zariadení pomocou
bezplatnej užívateľské aplikácie, LAN port pre integráciu prehrávača do audio systémov s možnosťou externého ovládania prostredníctvom riadiacich príkazov, analógový výstup RCA s
reguláciou výstupnej úrovne, optický výstup S/PDIF, balenie obsahuje: IR diaľkové ovládanie, WI-FI anténu, FM anténu, napájací kábel

538,00

PCS250
Komunikátor GSM / GPRS pre radu SP / MG / EVO v plastovom puzdre so signalizačnými LED, 2x slot pre SIM karty, prenos formátov na PCO v pásme GSM i GPRS, diaľkové 
programovanie cez GPRS a WinLoad / Neware (48Kbit / s), SMS správy Užívateľovi-poplachy na zóne vrátane popisov, zapnutie, vypnutie, poruchy, umožňuje pripojiť hlasový modul
VDMP3 pre prenos hlasových správ a diaľkové užívateľské ovládanie ústredne, napájanie 12-16V = / 400mA (max.1), pripojenie cez sériový kábel (max.1, 8m), 16 tel. č. pre sms a správy,
ovládanie výstupov na ústredni až do počtu 8 cez VDMP a tónovú voľbu, integrovaná anténa , IP20, prac. tep.: 0-50°C

150,00

PCS265E
Komunikátor GSM/GPRS pre radu SP/MG/EVO v plastovom púzdre so signalizačným led, 2 x slot pre SIM karty, prenos udalostí na PCO cez 4G/3G/2G, diaľkové arm/disarm cez SMS,
programovanie cez GPRS alebo software Neware (307USB), bez podpory hlasového modulu VDMP3, vstavaná batéria, pri výpadku ústredne vyšle SMS, napájanie 12-16 VDC max. 300 mA,
pripojenie cez sériový kábel alebo RS485 (až do 100 metrov od ústredne), 16 tel. č. pre sms, možnosť pripojenia externej antény, vnútorné použitie, prac. tep.: 0-50 ° C

245,00

GSM LT-1 SK
GSM/GPRS/SMS komunikátor, simulácia telefónnej linky pomocou GSM, zasielanie údajov na PCO (SMS/GPRS/CSD) prostredníctvom RS-232 portu (je potrebný kábel RJ/PIN5),
konvertovanie správ typu PAGER (DTMF) na SMS, programovanie cez DLOAD10, vzdialené programovanie ústrední INTEGRA cez GPRS, pre vzdialené programovanie ústrední cez GPRS
je potrebný kábel RJ/PIN5, sabotážna ochrana pred otvorením, max. prúdový odber 350 mA, rozmery krytu 126 x 158 x 47 mm, bez GSM antény, odporúčaná anténa ANT-GSM-I
alebo ANT-OBU-Q

67,50

GSM-X

GSM/GPRS/SMS/Ethernet* komunikátor, obsluha Dual Path Reporting zhodne s DP4 podľa EN 50136*, konvertovanie telefónneho monitoringu na formáty audio / SMS / Ethernet* /
GPRS, zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel, oznamovanie: audio / SMS / PUSH / CLIP, konvertovanie správ PAGER na SMS, simulácia telefónnej linky pomocou telefónu GSM - brána
GSM, prepínanie na GSM pri poruche telefónnej linky, kompatibilita s ústredňami INTEGRA a INTEGRA Plus: rýchly prenos dát cez RS-232 (je potrebný kábel RJ/PIN5), konvertovanie
monitoringu RS-232 / TCP/IP, automatické zostavovanie obsahu oznamovania (INTEGRA Plus), možnosť diaľkového spojenia s programami DLOADX a GUARDX ; prijímač SMS a CLIP pre PCO
STAM-2, 4 programovateľné vstupy (NO, NC), 4 výstupy (OC) ovládané pomocou SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft, 2x slot na SIM (nano), možnosť overenia stavu konta karty
typu pre-paid a oznamovanie o prekročení limitu prostriedkov, konfigurácia nastavení modulu: lokálne - počítač s programom GX Soft pripojený na port USB modulu, diaľkovo - počítač s
programom GX Soft spájajúci sa s modulom cez Ethernet* alebo GPRS; spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL, možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru, možnosť pripojenia
zdroja APS-612, možnosť rozšírenia o ethernetový modul GSM-X-ETH, *pri spolupráci s GSM-X-ETH, zaťažiteľnost výstupov 50 mA, max. prúdový odber 275 mA, rozmery krytu 126 x 158 x 45
mm, anténa ANT-GSM-I súčasťou balenia

104,00

USB modul Modul pre programovanie GSM komunikátoru pomocou PC cez USB, kompatibilné zariadenia Easy 21, Pro 41 a Pro 21 Line, USB kábel súčasťou, softvér pre správu a nastavenie
súčasťou 28,00

GSM-X-ETH Ethernetový modul pre GSM-X komunikátor, určený na rozšírenie komunikačných možností modulu GSM-X o ethernetový kanál, možnosť konfigurácie priority (GPRS/Ethernet), max.
odber prúdu 25 mA, rozmery 61 x 51 mm 83,00

GPRS-A
GPRS univerzálny komunikačný modul určený na realizáciu GPRS monitoringu PCO a SMS oznamovanie z ústredne ľubovoľného výrobcu pomocou telefónneho dialéra
alebo pomocou vstupov, 8 vstupov na oznamovanie udalostí, možnosť pripojiť 8 digitálnych detektorov teploty DS-T1, 4 výstupy (2x relé, 2x OC) ovládaných diaľkovo (SMS/CLIP/PUSH),
IoT (MQTT, JSON, MODBUS RTU cez GPRS), automatické prepínanie na SMS pri vypadku GPRS, signalizácia poruchy spojenia, možnosť overenia stavu kreditu na SIM, možnosť ovládať cez
mobilnú aplikáciu GX CONTROL, max. odber prúdu 220 mA, rozmery 83 x 65 x 23 mm, anténa ANT-OBU-Q súčasťou

90,00

DS-T1 Digitálny detektor teploty pre komunikátor GPRS-A, určený k meraniu teploty v rozsahu od -35 °C do +60 °C, zbernica 1-Wire, dĺžka kábla 3 m 16,60

Kabeláž pre HSP

Príslušenstvo HSP

71



Technická podpora:     HOTLINE        +421 32 32 12345
▪  EZS Paradox, Satel, GSM  |  Ľuboš Bagín, bagin@tssgroup.sk, mob.: +421 911 101 347, tel.: +421 32 770 42 16

▪  EZS Paradox, Satel, GSM  |  Pavel Grieš, gries@tssgroup.sk, mob.: +421 915 831 768, tel.: +421 32 770 42 79

▪  EPS SD3, Morley, HSP TOA  |  Martin Petřík, petrik@tssgroup.sk, tel.: +420 514 514 281

Obchod:

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

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

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

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

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

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

Centrála:

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

Pobočky:

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

Reklamácie:

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

www.tssgroup.sk

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

Doručenie do druhého dňa
u objednávok do 14 hod.

 Doprava zadarmo
zmluvným partnerom

Technická podpora
zadarmo

Sme 17 rokov
na trhu

24h 17

Centrála: Pobočky:




