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MONITOR  M670W

Monitory Cena katalogowa

netto

725,00 pln

725,00 pln

860,00 pln

Monitor głośnomówiący 

Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600 pix

Dotykowy panel sterowania 

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną.                

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)

Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)

Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy,  jasność i kolor)

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Kolor obudowy: BIAŁY

Wymiary: 241x161x23mm. 

Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy

                            

MONITOR  M670B

Monitor głośnomówiący 

Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600 pix

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną. 

Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)               

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)

Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)

Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Kolor obudowy: CZARNY

Wymiary: 241x161x23mm. 

Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy

                            

Monitor głośnomówiący

Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD

Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)

Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)

Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)  

Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy,  jasność i kolor)

Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie

Kolor obudowy: CZARNY

Wymiary: 241x161x23mm

Instalacja: 4 przewodowa  + 2 do elektrozaczepu + 2 do bramy

MONITOR  M670B S2

Monitor głośnomówiący

Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD

Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)

Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)

Dotykowy, podświetlany panel sterowania

Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy,  jasność i kolor)

Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie

Kolor obudowy: BIAŁY

Wymiary: 241x161x23mm

Instalacja: 4 przewodowa  + 2 do elektrozaczepu + 2 do bramy

MONITOR  M670W S2

BRAK PODŚWIETLENIA KLAWISZY STERUJĄCYCH

BRAK PODŚWIETLENIA KLAWISZY STERUJĄCYCH

BRAK PODŚWIETLENIA KLAWISZY STERUJĄCYCH
860,00 pln

Menu w 8 językach (Polski,Angielski,Niemiecki,Francuski,Hiszpański,Włoski,Chiński,Rosyjski)

Menu w 8 językach (Polski,Angielski,Niemiecki,Francuski,Hiszpański,Włoski,Chiński,Rosyjski)



Cena katalogowa

netto

MONITOR  M690B S2

Monitor głośnomówiący 

Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280x600 pix

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną. 

Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)               

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)

Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)

Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Kolor obudowy: CZARNY

Wymiary: 208x150x22mm. 

Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy

MONITOR  M690W S2

Monitor głośnomówiący 

Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280x600 pix

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną. 

Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)               

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)

Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)

Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Kolor obudowy: BIAŁY

Wymiary: 208x150x22mm. 

Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy

Menu w 8 językach (Polski,Angielski,Niemiecki,Francuski,Hiszpański,Włoski,Chiński,Rosyjski)

Menu w 8 językach (Polski,Angielski,Niemiecki,Francuski,Hiszpański,Włoski,Chiński,Rosyjski)

800,00 pln

800,00 pln

MONITOR  M690B

Monitor głośnomówiący 

Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280x600 pix

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną. 

Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)               

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)

Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)

Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Kolor obudowy: CZARNY

Wymiary: 208x150x22mm. 

Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy

MONITOR  M690W

680,00 pln

Monitor głośnomówiący 

Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280x600 pix

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną. 

Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)               

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)

Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)

Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Kolor obudowy: BIAŁY

Wymiary: 208x150x22mm. 

Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy

680,00 pln

Monitory



Cena katalogowa

netto

MONITOR  M320W

590,00 pln

480,00 pln

Monitor głośnomówiący

Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD 800×600

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony.

Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)

Kolor obudowy: BIAŁY

Przyciski ruchome

Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Wymiary: 245x160x18mm

Okablowanie : 4 + 2 do rygla

BRAK INTERKOMU

Monitor głośnomówiący

Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD 800×600

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony.

Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)

Kolor obudowy: CZARNY

Przyciski ruchome

Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Wymiary: 245x160x18mm

Okablowanie : 4 + 2 do rygla

BRAK INTERKOMU

Monitor głośnomówiący

Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD 800×600

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otworzenia furtki

Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane  monitory lub unifony 

( z wyjątkiem monitorów z serii 900)

Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)

Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Kolor obudowy: CZARNY

Okablowanie : 4 + 2 do rygla

Wymiary: 245x159x18,5mm

MONITOR M323B

590,00 pln

480,00 pln

Monitor głośnomówiący

Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD 800×600

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otworzenia furtki

Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane  monitory lub unifony 

( z wyjątkiem monitorów z serii 900)

Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)

Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Kolor obudowy: BIAŁY

Okablowanie : 4 + 2 do rygla

Wymiary: 245x159x18,5mm

MONITOR M323W

    

MONITOR  M320B

Monitory



Cena katalogowa

netto

980,00 pln

Monitor głośnomówiący 

Ekran kolorowy 7” panoramiczny LCD HD 1280×720

Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia -biały)

Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV ( obsługa trybu CVBS i AHD do wyboru w menu )

Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną.

Zapis zdjęć filmów na karcie microSD( karta nie jest w zestawie)
Detekcja ruchu realizowana bezpośrednio z kamer ( włącza alarm, zapisuje zdjęcie lub film) 

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 5 monitorów z tej samej serii ( 901/903/904 )

Funkcja interkomu adresowanego – połączenie z wybranym monitorem

Regulacja parametrów obrazu ze wszystkich kamer w stacjach bramowych oraz CCTV

11 melodii dzwonka. Inny dzwonek dla każdego wejścia

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Kolor obudowy: srebrny - szczotkowane aluminium / czarny-szkło, tworzywo sztuczne

Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy

Wymiary: 245x165x20mm.                         

MONITOR  M901-SH

1210,00 pln

Monitor głośnomówiący 

Ekran kolorowy 7” panoramiczny LCD HD 1280×720

Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV ( obsługa trybu CVBS i AHD do wyboru w menu )

Zapis zdjęć filmów na karcie microSD (karta nie jest w zestawie)

Detekcja ruchu realizowana bezpośrednio z kamer ( włącza alarm, zapisuje zdjęcie lub film) 

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 5 monitorów z tej samej serii ( 901/903/904 )

Funkcja interkomu adresowanego – połączenie z wybranym monitorem

Regulacja parametrów obrazu ze wszystkich kamer w stacjach bramowych oraz CCTV

11 melodii dzwonka. Inny dzwonek dla każdego wejścia

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Kolor obudowy: srebrny - szczotkowane aluminium / czarny-szkło, tworzywo sztuczne

Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy

Wymiary: 226x151x23mm.                         

MONITOR  M903-SH

565,00 pln

Monitor głośnomówiący 

Ekran kolorowy 4 "  TFT LCD

Dotykowy, podświetlany panel sterowania

Obsługa 2 stacji bramowych oraz 2 kamer CCTV

Zapis zdjęć filmów na karcie microSD (karta 4GB w zestawie)

Obsługa czujników alarmowych ( po aktywacji czujki monitor włącza alarm, zapisuje zdjęcie lub film) 

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory z tej samej serii ( 901/903/904 )

Regulacja parametrów obrazu ze wszystkich kamer w stacjach bramowych oraz CCTV

11 melodii dzwonka. Inny dzwonek dla każdego wejścia

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.

Kolor obudowy: srebrny – tworzywo sztuczne / czarny-szkło, tworzywo sztuczne

Instalacja: 4 przewodowa + 2 do elektrozaczepu + 2 do bramy

Wymiary: 117x168x20mm. 

MONITOR  M904S

Funkcja ramki cyfrowej

1080,00 pln

MONITOR  M270W S2

Monitor głośnomówiący z dodatkową słuchawką

Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD

Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi

Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski     

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną

Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony

Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy,  jasność i kolor)

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Instalacja: 4 przewodowa + 2 do elektrozaczepu + 2 do bramy

Kolor obudowy: BIAŁY

Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie

Wymiary: 282x135x23mm

958,00 pln

Monitor głośnomówiący z dodatkową słuchawką

Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD

Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)

Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)

Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)                                                  

Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną. Włączenie bramy automatycznej j

Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki

Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor)

Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie

Kolor obudowy: CZARNY

Instalacja: 4 przewodowa + 2 do elektrozaczepu + 2 do bramy

Wymiary: 282x135x23mm

    

MONITOR  M270 B

Menu w 8 językach (Polski,Angielski,Niemiecki,Francuski,Hiszpański,Włoski,Chiński,Rosyjski)

Monitory



Cena katalogowa

nettoUnifony analogowe

140,00 pln

175,00 pln

M8W  UNIFON SŁUCHAWKOWY 

Unifon słuchawkowy do systemu wideodomofonowego

Sterowanie elektrozaczepem

Interkom wewnętrzny( po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe urządzenia)

Funkcja przekazania rozmowy

Obsługa 2 stacji bramowych

Regulacja parametrów unifonu (głośność rozmowy, dzwonka).

Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Vidos

Wymiary: 90x200x50mm

M361W  UNIFON GŁOŚNOMÓWIĄCY 

Unifon głośnomówiący do systemu wideodomofonowego

Sterowanie elektrozaczepem

Funkcja przekazania rozmowy

Obsługa 2 stacji bramowych

Regulacja parametrów unifonu (głośność rozmowy, dzwonka).

Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Vidos

FUNKCJA OTWIERANIA BRAMY PRZEZ ZASTOSOWANIE MODUŁU B1

Wymiary: 160x120x42

   Wszystkie monitory i unifony z serii analogowej można dowolnie mieszać w systemie i współpracują one 

ze sobą w dowolnej konfiguracji.

Wyjątkiem są monitory o symbolach M901 / M903 / M904. Można je rozbudowywać o dodatkowe 

urządzenia wyłącznie z tej samej serii.

*



Cena katalogowa

netto

230,00 pln

S6B / S6S  JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA
Obudowa z utwardzonego stopu aluminium

Przetwornik obrazu 1/3” kolor

Obiektyw 3,6 mm, kąt widzenia ok. 87°

Rozdzielczość: 940 TVL

Podświetlenie: 4 diody LED IR (podczerwień)

Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux

Zasilanie z monitora 

Pobór prądu: Czuwanie 80mA / Praca 240mA

Montaż natynkowy

KOLOR: czarny S6B     srebrny S6S

Stopień ochrony IP65

Wymiary: 55x135x39mm

Stacje bramowe - jednoabonentowe

S20DA  JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

550,00 pln

1 abonentowa stacja bramowa

Przetwornik obrazu 1/3″ / Rozdzielczość kamery 800TVL / Obiektyw 1,8mm / kąt widzenia 110°

Podświetlenie nocne – LED IR ( podczerwień )

Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia – max 200 kodów

Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz – max 200 tagów

Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka

Obudowa : szczotkowane aluminium / ABS

Zasilanie DC12-15V

Zakres temperatur pracy : -25°C ~ +50°C

Klasa szczelności – IP65

W zestawie 2 breloki zbliżeniowe

Wymiary: 84x150x36 / Wymiary puszki : 78x142x31

230,00 pln

1 abonentowa stacja bramowa

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii

Obiektyw 3,6mm

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Zasilanie: z monitora 

Obudowa: utwardzony stop aluminium

Montaż: natynkowy

Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko

Wymiary: 97x130x43mm

S35  STACJA BRAMOWA

S50D  STACJA BRAMOWA

1 abonentowa stacja bramowa

WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI KODEM 

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii

Obiektyw 3,6mm

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Obudowa: utwardzony stop aluminium

Podświetlana klawiatura ( kolor podświetlenia niebieski )

Dedykowane wyjście na zasilenie rygla DC12V 

Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu w zakresie 1-99 sek.

Możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego

Obsługuje zwory elektromagnetyczne i rygle rewersyjne

Montaż: natynkowy

Wymiary: 78x185x60mm

380,00 pln

415,00 pln

S50A  STACJA BRAMOWA

1 abonentowa stacja bramowa

Przetwornik obrazu 1/3″ kolor / Kąt widzenia obiektywu: ok. 87° / Rozdzielczość: 940 linii

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Obudowa: utwardzony stop aluminium

Podświetlany szyld i przycisk dzwonka ( kolor podświetlenia – niebieski)

Montaż: natynkowy

WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz o pojemności czytnika – max 1000 kart

Do programowania czytnika służy pilot PL12. ( nie jest w komplecie – patrz akcesoria)

W komplecie ze stacją użytkownik otrzymuje kartę MASTER umożliwiająca  dodawanie kart.

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( przekaźnik NO/NC  1A/24V )

Możliwość pracy w trybie bistabilnym 

Klasa szczelności – IP65

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek ( wymagany pilot)

Wymiary: 78x185x60mm



Stacje bramowe jednoabonentowe
Cena katalogowa

netto

450,00 pln

S601  STACJA BRAMOWA

1 abonentowa stacja bramowa

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko

Zasilanie: z monitora 

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B1

Wymiary: 100x110x38

Wymiary puszki: 96x105x50

850,00 pln

S601D-2  STACJA BRAMOWA

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą

WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY. OTWIERANIE DWÓCH WEJŚĆ

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38

Wymiary puszki: 96x190x50

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

950,00 pln

S601A-2  STACJA BRAMOWA

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I / 10 strefa II)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Wymiary: 100x195x38

Wymiary puszki: 96x190x50

* W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania.

1270,00 pln

S601Z-2  STACJA BRAMOWA

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą

WBUDOWANY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH DO OTWIERANIA DWÓCH PRZEKAŹNIKÓW

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko ( kolor podświetlenia niebieski)

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2 

Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Wymiary: 100x195x38

Wymiary puszki: 96x190x50

* W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania.



Stacje bramowe jednoabonentowe Cena katalogowa

netto

540,00 pln

S551  STACJA BRAMOWA

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)

Podświetlany przycisk wybierania ( kolor podświetlenia niebieski) 

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy

Zasilanie z monitora

Wymiary: 150x203x55

Wymiary puszki: 130x183x50

800,00 pln

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą

WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B

Zasilanie kamery z monitora 

Zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 120x250x51

Wymiary puszki: 110x240x46

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Wyjście na timer określający czasowy dostęp

S561D  STACJA BRAMOWA

800,00 pln

1 abonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz

Pojemność czytnika – 1000 kart 

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko. Kolor podświetlenia niebieski

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 120x250x51 / Wymiary puszki: 110x240x46

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

S561A  STACJA BRAMOWA

Do programowania zaawansowanego służy pilot PL12 (nie jest w zestawie)

W komplecie użytkownik otrzymuje kartę master umożliwiająca dodawanie własnych kart

1270,00 pln

1 abonentowa stacja bramowa

WBUDOWANY POJEMNOSCIOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców

Zasilanie  z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 120x250x51 / Wymiary puszki: 110x240x46

* W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania

S561Z  STACJA BRAMOWA



Cena katalogowa

netto

430,00 pln

748,00 pln

1290,00 pln

S36  STACJA BRAMOWA

Stacje bramowe - wieloabonentowe

2 abonentowa stacja bramowa 

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Podświetlenie: 6 diod LED światło białe

Zasilanie: z monitora 

Obudowa: utwardzony stop aluminium

Montaż: natynkowy

Podświetlany szyld na nazwisko ( kolor podświetlenia - niebieski )

Wymiary: 97x130x43mm

Zasilanie : z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

2 abonentowa stacja bramowa

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)

Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia - niebieski)

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38

Wymiary puszki: 96x190x50

S602  STACJA BRAMOWA

3 abonentowa stacja bramowa 

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)

Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska ( kolor podświetlenia - niebieski)

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38

Wymiary puszki: 96x190x50

S603  STACJA BRAMOWA

S603A-2  STACJA BRAMOWA

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I / 10 strefa II)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Wymiary: 100x280x38

Wymiary puszki: 96x275x50

* W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania.

748,00 pln



Cena katalogowa

netto

1200,00 pln

1020,00 pln

850,00 pln

S603D-2  STACJA BRAMOWA

S606  STACJA BRAMOWA

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY. OTWIERANIE DWÓCH WEJŚĆ

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38

Wymiary puszki: 96x190x50

Stacje bramowe - wieloabonentowe

6 abonentowa stacja bramowa 

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)

Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x280x38

Wymiary puszki: 96x275x50

S562A  STACJA BRAMOWA

2 Abonentowa stacja bramowa 

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

Podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B

WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz 

Pojemność czytnika – max 1000 kart

Zasilanie kamery z monitora 

Zasilanie czytnika RFID z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 120x250x51

Wymiary puszki: 110x240x46

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

* Do programowania służy pilot PL12 (nie jest w zestawie)

W komplecie użytkownik otrzymuje kartę master umożliwiająca dodawanie własnych kart



Cena katalogowa

netto

850,00 pln

950,00 pln

950,00 pln

S563  STACJA BRAMOWA

Stacje bramowe - wieloabonentowe

S564  STACJA BRAMOWA

S562D  STACJA BRAMOWA

2 Abonentowa stacja bramowa

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B

Zasilanie  z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 120x250x51

Wymiary puszki: 110x240x46

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Wyjście na timer określający czasowy dostęp

3 abonentowa stacja bramowa 

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

Zasilanie  z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 120x250x51

Wymiary puszki: 110x240x46

3 abonentowa stacja bramowa 

Przetwornik obrazu 1/3”  kolor 

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii 

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)

Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

Zasilanie  z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 120x250x51

Wymiary puszki: 110x240x46



Cena katalogowa

netto

300,00 pln

ZS10  AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

Kontrola dostępu - zamki szyfrowe

Wandaloodporna metalowa, hermetyczna obudowa

Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ

Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)

Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 użytk.

Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych

Podświetlana klawiatura

Czujnik antysabotażowy

Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V

Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA

Pobór mocy w trybie pracy: 110mA

Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC  1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)

Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)

Klasa szczelności: IP65

Wymiary: 120x76x22mm

300,00 pln

92,00 pln

Obudowa z tworzywa ABS ( montaż wewnętrzny )

Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ

Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników. Obsługa 1 strefy

Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( przekaźnik NO/NC )

Obsługa WIEGAND 26 - może służyć jako manipulator w integrowanym systemie KD.

Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla

Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)

Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem

Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy

Podświetlana klawiatura

Zasilanie : 12V DC

Pobór mocy w trybie pracy : 60mA

Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA

Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC  1A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)

Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)

Klasa szczelności: IP40

Wymiary: 82x92x21mm

ZS30  AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

Wandaloodporna metalowa, hermetyczna obudowa

Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ

Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)

Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 użytk.

Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych

Podświetlana klawiatura

Czujnik antysabotażowy

Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V

Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA

Pobór mocy w trybie pracy: 110mA

Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC  1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)

Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)

Klasa szczelności: IP65

Wymiary: 120x76x34mm

ZS40B / ZS40W  

AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

Kolor obudowy: ZS40B ( czarny ) ZS40W ( biały )

196,00 pln

ZS41  AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego

Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ

Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników. Obsługa jednej strefy

Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.

Funkcja dzwonka

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( wyjście przekaźnikowe NO/NC )

Obsługa WIEGAND 26 - może służyć jako manipulator w integrowanym systemie KD

Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla

Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)

Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem

Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy

Podświetlana klawiatura

Zasilanie : 12V DC

Pobór mocy w trybie pracy : 60mA

Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA

Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC  1A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)

Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)

Klasa szczelności: IP65

Wymiary: 77x114x23mm



Cena katalogowa

nettoKontrola dostępu - zamki szyfrowe

196,00 pln

ZS43  AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego

Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ

Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników. Obsługa jednej strefy

Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.

Funkcja dzwonka

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( wyjście przekaźnikowe NO/NC )

Obsługa WIEGAND 26 - może służyć jako manipulator w integrowanym systemie KD

Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla

Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)

Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem

Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy

Podświetlana klawiatura

Zasilanie : 12V DC

Pobór mocy w trybie pracy : 60mA

Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA

Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC  1A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)

Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)

Klasa szczelności: IP65

Wymiary: 86x86x23mm

300,00 pln

ZS50  AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

Wandaloodporna metalowa, hermetyczna obudowa

Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ

Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)

Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 użytk.

Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych

Podświetlana klawiatura

Czujnik antysabotażowy

Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V

Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA

Pobór mocy w trybie pracy: 110mA

Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC  1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)

Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)

Klasa szczelności: IP65

Wymiary: 155x78x22mm

ZS52  AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

Wandaloodporna metalowa, hermetyczna obudowa

Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ

Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)

Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 użytk.

Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych

Podświetlana klawiatura

Czujnik antysabotażowy

Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V

Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA

Pobór mocy w trybie pracy: 110mA

Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC  1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)

Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)

Klasa szczelności: IP65

Wymiary: 157x44x23mm

300,00 pln

159,00 pln

ZS42  AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego

Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ

Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników. Obsługa jednej strefy

Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.

Funkcja dzwonka

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( wyjście przekaźnikowe NO/NC )

Obsługa WIEGAND 26 - może służyć jako manipulator w integrowanym systemie KD

Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla

Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)

Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem

Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy

Podświetlana klawiatura

Zasilanie : 12V DC

Pobór mocy w trybie pracy : 60mA

Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA

Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC  1A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)

Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)

Klasa szczelności: IP65

Wymiary: 58x123x22mm



Cena katalogowa

nettoKontrola dostępu - zamki szyfrowe

510,00 pln

ZS600A  AUTONOMICZNY CZYTNIK RFID

Standard pracy : Unique 125 kHz

Obsługa 2 stref  (np. furtka + brama automatyczna )

Sterowanie elektrozaczepem przy użyciu karty lub breloka

Możliwość zaprogramowania do 1010 kart użytkowników

Optyczny i mechaniczny czujnik antysabotażowy

Watchdog – automatyczny reset

Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjścia

Ustawiany czas otwarcia rygla 0-99 sek

Obudowa: szczotkowana stal kwasoodporna

Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I , 10 strefa II )

Standard RFID  – UNIQUE 125KHz

Zasięg czytnika : 5cm ( zależnie od użytego tagu )

Napięcie: 12V-15V DC

Pobór prądu w trybie czuwania:  80mA

Pobór prądu w trybie pracy:  150mA

Zakres temperatur pracy: -20C  ~  +50C

Wymiary: 110x100x30 (mm)

IP 65

W komplecie jest pilot PL 12 niezbędny do programowania

ZS600D  AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY

Otwieranie furtki za pomocą  kodu ( 2-6 cyfr )

Możliwość zastosowania 1010 unikalnych kodów ( 1000 kodów dla strefy I / 10 kodów strefa II)

Optyczny i mechaniczny czujnik antysabotażowy

Podświetlana klawiatura

Watchdog – automatyczny reset

Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjścia

Ustawiany czas otwarcia rygla 0-99 sek

Obudowa: stal kwasoodporna

Pojemność : 1010 kodów / 2 strefy

Napięcie: 12V-15V DC

Pobór prądu w trybie czuwania:  80ma

Pobór prądu w trybie pracy:  110ma

Zakres temperatur pracy: -20C  ~  +20C

Wymiary: 110x100x30 (mm)

IP 65

410,00 pln

370,00 pln

ZS70  CZYTNIK LINII PAPILARNYCH Z CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Pamięć czytnika biometrycznego – maksymalnie 200 unikalnych odcisków palców

Identyfikacja poprzez porównanie odcisku ze wzorem zapisanym w czytniku. 

Czas reakcji - do 1 sekundy

Rozdzielczość 450DPI

Programowanie za pomocą pilota dołączonego do zestawu.

Możliwość dodawania i usuwania użytkowników za pomocą odcisku palca administratora

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY (EM)

Zasilanie : DC 12V / pobór mocy w czasie pracy-80mA / w stanie czuwania - 20mA

Obsługa 1 strefy  - pojemność czytnika - 500 tagów (kart  / breloków ..etc )
Standard RFID - UNIQUE 125kHz

Zasięg czytnika - ok. 5cm

DANE OGÓLNE

Wyjścia przekaźnikowe typu NO / NC. Wyjście do rygla maks. 3A

Programowany czas otwarcia wejścia od 1-99 sekund

Optyczny czujnik antysabotażowy / wyjście na czujnik otwarcia i zamknięcia drzwi

z możliwością wysterowania sygnału alarmowego do zewnętrznego sygnalizatora.

Programowany czas otwarcia wejścia od 1-99 sekund

Zakres temperatur pracy : -20° ~ +50° / Stopień ochrony - IP65

Wymiary : 118 x 46 x26

300,00 pln

ZS82  AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

Wandaloodporna  hermetyczną, wytrzymałą obudowę wykonaną z utwardzanego stopu 

aluminium pokrytą warstwą polerowanego tworzywa sztucznego.

Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ

Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)

Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 użytk.

Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych

Podświetlana klawiatura

Czujnik antysabotażowy

Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V

Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA

Pobór mocy w trybie pracy: 110mA

Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC  1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)

Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)

Klasa szczelności: IP65

Wymiary: 150x44x23mm



Cena katalogowa

netto

165,00 pln

55,00 pln

165,00 pln

D5 B/S UCHWYT KĄTOWY 

Uchwyt do montażu kątowego dla stacji bramowych z serii S5 i S6

Dostępne kolory : srebrny / czarny
Wymiary: wys.128/szer.48/gł.28

Osłona do montażu natynkowego

DEDYKOWANA DLA STACJI BRAMOWEJ S 601 oraz kontroli dostępu ZS600A / ZS600D 

Wymiary: wys. 106mm x szer. 106mm x gł. 50mm/(78mm z daszkiem) 

110,00 pln

D561B PUSZKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

Osłona do montażu natynkowego

DEDYKOWANA DLA STACJI BRAMOWYCH Z SERII

S 561/562/563/564

 Wymiary: wys. 278 x szer.144 x gł.48 mm

D600B1 PUSZKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

Osłona do montażu natynkowego

DEDYKOWANA DLA STACJI BRAMOWEJ S 601A-2/S601D-2/S601Z-2/S602/S603

Wymiary: wys. 106mm x szer. 106mm x gł. 50mm/(78mm z daszkiem) 

D600B2 PUSZKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

132,00 pln

Osłona do montażu natynkowego

DEDYKOWANA DLA STACJI BRAMOWYCH Z SERII

S603A-2/S603D-2/S606

Wymiary: wys. 286 x szer. 106 x gł. 50/(78 z daszkiem) mm

D600B3 PUSZKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

Akcesoria - elementy montażowe



Cena katalogowa

nettoAkcesoria - przyciski wyjścia

60,00 pln

35,00 pln

OP03  PRZYCISK WYJŚCIA

Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Maksymalne obciążenie : 3A / 36V DC

Wymiary: 83 x 32 x 25 mm

68,00 pln

31,00 pln

14,00 pln

OP04  PRZYCISK WYJŚCIA

Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Maksymalne obciążenie : 3A / 36V DC

Materiał: stal szlachetna z matową powłoką 

Wymiary: 54 x 54 x 27 mm

OP05  PRZYCISK WYJŚCIA

Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Podświetlany przycisk – kolor niebieski

Maksymalne obciążenie : 3A / 36V DC

Typ styku: NO/NC/COM

Wymiary: 86 x 86 x 2 mm

Montaż podtynkowy

Materiał: stal szlachetna szczotkowana

Średnica otworu na doprowadzenie przewodów – 20mm

OP06  PRZYCISK WYJŚCIA

Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Maksymalne obciążenie : 3A / 36V DC

Wymiary: 86 x 86 x 7 mm

Montaż podtynkowy

Materiał: stop aluminiowy

OP07  PRZYCISK WYJŚCIA

Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy, wewnętrzny przycisk zwalniania rygla

Maksymalne obciążenie : 3A / 36V DC

Wymiary: 86 x 86 x 30 mm

Montaż natynkowy

Materiał: tworzywo ABS

Sterownik radiowy jednokanałowy umożliwiający sterowanie urządzeniami za pomocą 

pilota

Zasilanie 12V DC

Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM

Maksymalnie obciążenie styku przekaźnika 5A / 24VDC 

Częstotliwość 433MHz

Zasięg w terenie otwartym 65m

SR-1K  STEROWNIK RADIOWY

90,00 pln

Zasilanie 12V DC

Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM

Maksymalnie obciążenie styku przekaźnika 5A / 24VDC 

Częstotliwość 433MHz

Zasięg w terenie otwartym 65m

SR-2K  STEROWNIK RADIOWY

115,00 pln

Akcesoria - sterowniki radiowe



Cena katalogowa

nettoAkcesoria - zasilacze

62,00 pln

50,00 pln

PSU5B  ZASILACZ

Wejście: AC110-240V~ 50/60Hz

Wyjście: DC14.5V  1300 mA

Montaż: na listwę DIN

Szerokość: 85mm

Ten model zasilacza jest dostarczany w komplecie z monitorami analogowymi

Zasilacz impulsowy

Wejście: AC 230V

Wyjście: DC 12 -19V / 70W / 4A

Montaż: na listwę DIN

Szerokość: 104mm

PŁYNNA REGULACJA NAPIĘCIA!

Wejście: AC110-240V~ 50/60Hz

Wyjście: DC14.5V  800 mA

Montaż: na listwę DIN

Szerokość: 18mm  ( 1 POLE)

P15/15  ZASILACZ

P15/70  ZASILACZ

Akcesoria - elektrozaczepy

152,00 pln

Elektrozaczep symetryczny zwykły 

Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych

Zasilanie: DC 12V

Pobór prądu: 260 mA

Wymiary: 67x29x21 mm

R4  

Elektrozaczep symetryczny z pamięcią i wyłącznikiem

Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych 

Zasilanie: DC 12V

Pobór prądu: 260 mA

Wymiary: 67x29x21 mm

Pamięć: po przyciśnięciu przycisku rygla jest on zwolniony do czasu ponownego zamknięcia furtki.

Wyłącznik: na obudowie elektrozaczepu  znajduje się mechaniczny przełącznik, którym możemy zwolnić 

zaczep i umożliwić swobodne otwieranie furtki.

R5  

Elektrozaczep symetryczny z pamięcią

Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych 

Zasilanie: DC 12V

Pobór prądu: 260 mA

Wymiary: 67x29x21 mm

Pamięć: po przyciśnięciu przycisku rygla jest on zwolniony do czasu ponownego zamknięcia furtki.

R6  

Elektrozaczep symetryczny z wyłącznikiem

Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych 

Zasilanie: DC 12V

Pobór prądu: 260 mA

Wymiary: 67x29x21 mm

Wyłącznik: na obudowie elektrozaczepu  znajduje się mechaniczny przełącznik, którym możemy 

zwolnić zaczep i umożliwić swobodne otwieranie furtki.

R7  

64,00 pln

75,00 pln

75,00 pln

75,00 pln



Cena katalogowa

nettoAkcesoria - moduły specjalne

65,00 pln

B2 UNIWERSALNY MODUŁ 230V

Uniwersalny moduł umożliwiający sterowanie bramą automatyczną z monitorów 

nieposiadających takiej funkcji.

Obsługa automatu bramowego odbywa się przy wykorzystaniu jednego z wejść w monitorze 

( CN1 lub CN2 ) w związku z czym odpowiada wyłącznie instalacjom z obsługą jednej furtki.

Moduł może być użyty do sterowania dowolnym urządzeniem działającym przy wykorzystaniu 

bezpotencjałowego styku NO / NC (Rygle, zwory, zasuwy, bramy przesuwne, drzwi garażowe).  

Maksymalne obciążenie 1A / 230V

Wymiary: 95x50x36

85,00 pln

B3 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY 2X24V

Moduł funkcyjny przeznaczony do rozdzielenia sygnału sterującego bramą automatyczną 

umożliwiając wysterowanie dodatkowej bramy.

Możliwe sterowanie dwoma innymi dowolnymi urządzeniem o maksymalnym obciążeniu 

24V 1A  każde.

Możliwość podłączenia przycisku dzwonka

Możliwość podłączenia kamery CCTV

Wyjście przekaźnikowe NO / NC

Maksymalne obciążenie : 2x24V / 1A

Wymiary: 95x50x36

105,00 pln

B4 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY 230V + 2X24V

Moduł umożliwiający sterowanie dowolnymi urządzeniami o maksymalnym obciążeniu 

230V + 2x 24V / 1A

Urządzenie łączy w sobie funkcje modułów B2 i B3

Możliwość podłączenia przycisku dzwonka oraz  kamery CCTV

Wyjście przekaźnikowe  NO / NC

Maksymalne obciążenie :   1x230V 1A +2x24V / 1A

Wymiary: 95x50x36

200,00 pln

F4300 MODUŁ DODATKOWEGO WEJŚCIA

Przełącznik stacji bramowej.

Umożliwia podłączenie dodatkowej stacji bramowej lub kamery CCTV w systemie analogowym

Zasilanie: 14V pobór prądu: 2,5W

Wymiary: 80 x 90 x 25mm

96,00 pln

PL12 

Uniwersalny pilot do programowania analogowych stacji bramowych

Obsługuje : S601A-2 / S603A-2 / S561A / S562A / S561Z / S601Z-2 / ZS16 / ZS600A  

P270 

Podstawka biurkowa dedykowana dla monitora M270

Materiał : transparentna plexi

P100 

Uniwersalna podstawka biurkowa dla monitorów Vidos ( z wyjątkiem monitora M270)

Materiał : transparentna plexi

85,00 pln

70,00 pln

Akcesoria pozostałe

K120-A  DODATKOWA KAMERA CCTV 

    kamera analogowa dla systemów wideodomofonowych

    Obiektyw: 2,8mm  | 2Mpx CMOS 

    rozdzielczość: 25 kl/s 1080p  / 30kl/s  1080p

    obiektyw: 2.8mm umożliwiający obserwację szerokokątną

    mechaniczny filtr podczerwieni – ICR

    promiennik podczerwieni: zasięg do 20m

    zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 180°, rotacja: 0 – 360°

    zasilanie: 12VDC

    wymiary: 165x 62x58 mm

140,00 pln



Cena katalogowa

nettoAkcesoria - transpondery zbliżeniowe

2,00 pln

UNIQUE1

Karta zbliżeniowa ISO do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

STANDARD – UNIQUE 

Częstotliwość: 125kHz

Kodowanie: Manchester

Pamięć: 64 bity

Wymiary: 86 x 54 x 0,8mm

2,00 pln

2,00 pln

UNIQUE 3

Brelok Zbliżeniowy do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

STANDARD – UNIQUE 

Kompatybilny także z  systemami Roger i Satel.

Częstotliwość: 125kHz

Kodowanie: Manchester

Pamięć: 64 bity

UNIQUE 2

Karta typu Clamshell do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

STANDARD – UNIQUE 

Kompatybilna również z systemami Roger i Satel.

Częstotliwość: chip EM4100, 125KHz,

Kodowanie: Manchester

Pamięć: 64 bity

Wymiary: 85,6x53,98x1,8mm,

4,,00 pln

UNIQUE4

Naklejka biała samoprzylepna do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

STANDARD – UNIQUE 

Kompatybilna także z  systemami Roger i Satel.

Częstotliwość: 125kHz

Kodowanie: Manchester

Pamięć: 64 bity

Wymiary: 30 x 0,8mm

2,00 pln

MIFARE 1

Karta zbliżeniowa ISO do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Częstotliwość pracy 13.56 MHz

Chip ISO MIFARE S50 / 1K

Standard ISO 14443A

R/W – odczyt / zapis

Kolor biały

Wymiary: 86 x 54 x 0,8mm

2,00 pln

MIFARE 2

Brelok zbliżeniowy stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Częstotliwość pracy 13.56 MHz

Standard pracy MIFARE S50 / 1K

R/W – odczyt / zapis

Kolor szary

Wymiary: 41 x 32 x 4mm

12,00 pln

UNIQUE 5

Skórzany brelok zbliżeniowy dla systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

STANDARD – UNIQUE 

Kompatybilny także z  systemami Roger i Satel.

Częstotliwość: 125kHz

Kodowanie: Manchester

Pamięć: 64 bity
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