Audio & videovrátniky COMMAX
Platný od 25.11.2008
Cena EU:
Cena D:
Typ

Koncový užívateľ bez DPH
Registrovaný partner bez DPH
Foto

HOME NETWORK SYSTEM

Cena EU / EUR

Cena EU

CDP-1020H

Videosystém farebný handsfree 10,2" TFT LCD, monitoring volajúceho a
komunikácia, odomykanie dverí, možnosť pripojenia rôznych čidiel (plyn, svetlo, PIR,
1 837,95 EUR
požiarny senzor...), možnosť pripojenia prenosného telefóonu CBH-100, pripojenie
telefónnej linky, pripojenie cez LAN, napájanie 14,5 VDC, rozmery 363x246x65mm

55 370 Sk

CDP-700H

Videosystém farebný handsfree 7" TFT LCD, monitoring volajúceho a komunikácia,
odomykanie dverí, možnosť pripojenia rôznych čidiel (plyn, svetlo, PIR, požiarny
1 650,40 EUR
senzor...), možnosť pripojenia prenosného telefóonu CBH-100, pripojenie telefónnej
linky, pripojenie cez LAN, napájanie 14,5 VDC, rozmery 363x246x65mm

49 720 Sk

CBH-100

Prenosný videotelefón bluetooth 2,2" TFT LCD, pripojiteľný k monitoru CDP1020H / 700H, monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, dosah 100 m,
napájanie 4,2 VDC / 1,2 A (Li-ion batéria), rozmery 194x53x28mm

585,21 EUR

17 630 Sk

DRC-500LC

Kamerová jednotka farebná pre monitory CDP-1020H a CDP-700H,
numerická klávesnica, možnosť horizontálneho aj vertikálneho nastavenia pohľadu
kamery, pri zazvonení prisvetlenie snímaného priestoru, spínacie relé pre zámok
(vhodný externý zdroj pre zámok), PIN pre otvorenie zámku, napájanie 230 VAC, 18W,
možnosť pripojenia telefónu pre strážnu službu (CDS-MV - na dopyt), rozmery
250x276x12 (61) mm, prepojenie 8+2 vodiče + 1 koaxiálny vodič k monitoru, 2-vodiče
k zámku, montáž pod omietku

618,40 EUR

18 630 Sk

HOME AUTOMATION SYSTEM

Cena EU / EUR

Cena EU

330,28 EUR

9 950 Sk

431,19 EUR

12 990 Sk

Typ

CAV-71B

CAV-72B

Foto

Videosystém farebný 7" TFT LCD, drôtové slúchadlo, monitoring volajúceho a
komunikácia, odomykanie dverí, pamäť na 128 obrázkov, pripojenie 4 kamerových
jednotiek, podpora CCTV kamery, OSD menu, možnosť komunikácie aj handsfree,
pripojenie až 20 videojednotiek, interkomová komunikácia medzi jednotlivými stanicami,
nutné montovať s riadiacou jadnotkou CDS-4CM, napájanie 100-240VAC / 17W
(možnosť prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 314x173x53mm, 6-vodičov medzi riadiacou
jednotkou a medzi jednotkami, 4-vodiče medzi každou kamerou a riadiacou jednotkou
Videosystém farebný 7" TFT LCD, rozšíriteľný o 4 bezdrôtové telefóny CDP180, monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, pamäť na 128
obrázkov, pripojenie 4 kamerových jednotiek, podpora CCTV kamery, OSD menu,
možnosť komunikácie aj handsfree, pripojenie až 20 videojednotiek, interkomová
komunikácia medzi jednotlivými stanicami, možnosť pripojenia telefónnej linky, nutné
montovať s riadiacou jadnotkou CDS-4CM, napájanie 100-240VAC / 17W (možnosť
prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 314x173x53mm, 6-vodičov medzi riadiacou
jednotkou a medzi jednotkami, 4-vodiče medzi každou kamerou a riadiacou jednotkou,
pripojenie CDP-180 bezdrôtovo

CDT-180

Bezdrôtový telefón k videomonitoru CAV-72B, audio komunikácia s volajúcim,
otváranie zámku, možnosť pripojenia až 4 telefónov k jednotke CAV-72B, možné
použiť aj pre telefónovanie cez pevnú linku (ak je linka pripojená k CAV-72B)

132,44 EUR

3 990 Sk

CDS-4CM

Riadiaca jednotka pre systém CAV-71B, CAV-72B možnosť pripojenia 4
kamier, výstup na 20 monitorov, komunikuje s CAV-71B/72B, videotelfóny sa môžu
kombinovať, napájanie 100-240VAC, rozmery 300x200x51mm, 4-vodiče ku kamerám, 6vodičov ku monitorom

328,29 EUR

9 890 Sk

CDV-71BQ

Videosystém farebný 7" TFT LCD, montáž bez riadiacej jednotky CDS-4CM,
monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, pripojenie 4 kamerových
jednotiek, podpora CCTV kamery, možnosť zobraziť v režime QUAD, pamäť na
58 obrázkov v režime quad, OSD menu, interkomová komunikácia medzi
jednotlivými stanicam, rozšíriteľný na 3 monitory (1x CDV-71BQ + 2x CDV-71BQS),
napájanie 100-240VAC / 17W (možnosť prerobenia na 14,5 VDC), rozmery
314x173x53mm, 4-vodiče ku kamerám, 6 vodičov k podružným monitorom

514,51 EUR

15 500 Sk

CDV-71BQS

Videosystém farebný 7" TFT LCD - podružný monitor k videosystému CDV71BQ, zapojenie max. na 3 monitory (1x CDV-71BQ + 2x CDV-71BQS), monitoring
volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, možnosť zobraziť v režime QUAD,
pamäť na 58 obrázkov v režime quad, OSD menu, napájanie 100-240VAC / 17W
(možnosť prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 314x173x53mm, 6-vodičov medzi
monitormi

297,09 EUR

8 950 Sk

CDV-71BE

Videosystém farebný 7" TFT LCD, montáž bez riadiacej jednotky CDS-4CM,
možnosť pripojenia interkomového audioslúchadla DP-4VR, k systému je možné pripojiť
viac monitorov bez možnosti interkomu medzi videojednotkami, monitoring volajúceho a
komunikácia, odomykanie dverí, pamäť na 128 obrázkov, pripojenie 4 kamerových
jednotiek, podpora CCTV kamery, OSD menu, napájanie 100-240VAC / 17W (možnosť
prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 314x173x53mm, 4-vodiče medzi každou kamerou a
videotelefónom, 4-vodiče k audio slúchadlu

383,39 EUR

11 550 Sk

CDV-72BE

Videosystém farebný 7" TFT LCD, montáž bez riadiacej jednotky CDS-4CM,
možnosť pripojenia až 4 ks bezdrôtových telefónov CDT-180, k systému je
možné pripojiť viac monitorov bez možnosti interkomu medzi videojednotkami, drôtové
slúchadlo, monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, pamäť na 128
obrázkov, pripojenie 4 kamerových jednotiek, podpora CCTV kamery, OSD menu,
interkomová komunikácia medzi stanicami, napájanie 100-240VAC / 17W (možnosť
prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 314x173x53mm, 4-vodiče medzi každou kamerou a
videotelefónom, 4-vodiče k audio slúchadlu

516,17 EUR

15 550 Sk

CDT-180

Bezdrôtový telefón k videomonitoru CDV-72BE, audio komunikácia s volajúcim,
otváranie zámku, možnosť pripojenia až 4 telefónov k jednotke CDV-72BE, možné
použiť aj pre telefónovanie cez pevnú linku (ak je linka pripojená k CDV-72BE)

132,44 EUR

3 990 Sk
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Videosystém farebný 7" TFT LCD, montáž bez riadiacej jednotky CDS-4CM,
možnosť pripojenia interkomového audioslúchadla DP-4VR, k systému je možné pripojiť
viac monitorov bez možnosti interkomu medzi videojednotkami, drôtové slúchadlo,
monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, pamäť na 128 obrázkov,
pripojenie 4 kamerových jednotiek, podpora CCTV kamery, OSD menu, možnosť
použitia ako handsfree, interkomová komunikácia medzi stanicami
Kamerová jednotka DRC-4CH farebná, liatinové prevedenie, možnosť
horizontálneho aj vertikálneho nastavenia pohľadu kamery, pri zazvonení prisvetlenie
snímaného priestoru, nepodsvietená menovka, spínacie relé pre zámok (vhodný externý
zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja), napájanie 12 VDC (z monitora)

544,38 EUR

16 400 Sk

Videosystém farebný 7" TFT LCD, montáž bez riadiacej jednotky CDS-4CM,
možnosť pripojenia interkomového audioslúchadla DP-4VR, k systému je možné pripojiť
viac monitorov bez možnosti interkomu medzi videojednotkami, drôtové slúchadlo,
monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, pamäť na 128 obrázkov,
pripojenie 4 kamerových jednotiek, podpora CCTV kamery, OSD menu, možnosť
použitia ako handsfree, interkomová komunikácia medzi stanicami
Kamerová jednotka farebná DRC-4CG ANTIVANDAL, liatinové prevedenie, skrytá
pinhole kamera, bez menovky, uhol pohľadu 50°horizontálne, 40°vertikálne, pri
zazvonení prisvetlenie snímaného priestoru, spínacie relé pre zámok (vhodný externý
zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja), napájanie 12 VDC (z monitora)

494,59 EUR

14 900 Sk

DPV-nA

Videotelefón čiernobiely 4" CRT, monitoring volajúceho a komunikácia, komunikácia
medzi videotelefónmi, pamäť na 64 snímkov, OSD menu odomykanie dverí, možnosť
pripojenia 3 kamier, podpora CCTV kamery, možnosť rozšírenia systému na 5
monitorov (1 DPV-nA + 4 DPV-nAS), pamäť pre 64 obrázkov, OSD menu, napájanie
100-240 VAC / 19W (možnosť prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 240x208x47mm

263,89 EUR

7 950 Sk

DPV-nAS

Videotelefón čiernobiely 4" CRT - podružný k videomonitoru DPV-nA, monitoring
volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, komunikácia medzi videotelefónmi,
pamäť pre 64 obrázkov, OSD menu, napájanie 100-240 VAC / 14W (možnosť
prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 240x208x47mm

164,31 EUR

4 950 Sk

ODPORÚČAME
CDV-71BE
+
DRC-4CH

ODPORÚČAME
CDV-71BE
+
DRC-4CG

FAREBNÉ VIDEOTELEFÓNY

Cena EU / EUR

Cena EU

CDV-50P

Videosystém farebný 5" TFT LCD, monitoring volajúceho a komunikácia,
odomykanie dverí, možnosť pripojenia 2 dverných jednotiek, možnosť pripojenia
interkomového audioslúchadla DP-4VR, k systému je možné pripojiť viac monitorov bez
možnosti interkomu medzi videojednotkami, napájanie 100-240VAC (možnosť
prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 258x159x51mm, 4-vodiče ku každej kamere, 8vodičov k monitoru, 4-vodiče k interkomu

184,23 EUR

5 550 Sk

CDV-50A

230 VAC

Videosystém farebný 5" TFT LCD, handsfree komunikácia, monitoring volajúceho
a komunikácia, odomykanie dverí, možnosť pripojenia 2 dverných jednotiek,
možnosť pripojenia interkomového audioslúchadla DP-4VR, k systému je možné pripojiť
viac monitorov bez možnosti interkomu medzi videojednotkami, napájanie 100-240VAC /
10W (možnosť prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 245x175x45mm, 4-vodiče ku každej
kamere, 8-vodičov k monitoru, 4-vodiče k interkomu

250,61 EUR

7 550 Sk

24 VDC

Typ

Videosystém farebný 5" TFT LCD, handsfree komunikácia, monitoring volajúceho
a komunikácia, odomykanie dverí, možnosť pripojenia 2 dverných jednotiek,
možnosť pripojenia interkomového audioslúchadla DP-4VR, k systému je možné pripojiť
viac monitorov bez možnosti interkomu medzi videojednotkami, napájanie 24 VDC, zdroj
nie je súčasťou (RF-2A), rozmery 245x175x45mm, 4-vodiče ku každej kamere, 8vodičov k monitoru, 4-vodiče k interkomu

240,66 EUR

7 250 Sk

Videosystém farebný 5" TFT LCD s pamäťou na 128 snímkov, handsfree
komunikácia, monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, možnosť
pripojenia 2 dverných jednotiek, možnosť pripojenia interkomového audioslúchadla
DP-4VR, k systému je možné pripojiť viac monitorov bez možnosti interkomu medzi
videojednotkami, napájanie 100-240VAC / 10W (možnosť prerobenia na 14,5 VDC),
rozmery 245x175x45mm, 4-vodiče ku každej kamere, 8-vodičov k monitoru, 4-vodiče k
interkomu

346,88 EUR

10 450 Sk

Videosystém CDV-50A farebný 5" TFT LCD, handsfree komunikácia, možnosť
pripojenia 2 dverných jednotiek, pripojenie videotelefónov CDV-50Abez možnosti
interkomu medzi monitormi, napájanie 100-240VAC / 10W (možnosť 17-30VDC – kód
produktu CDV-50AD), rozmery 245x175x45mm
Kamerová jednotka DRC-4CH farebná, liatinové prevedenie, možnosť
horizontálneho aj vertikálneho nastavenia pohľadu kamery, pri zazvonení prisvetlenie
snímaného priestoru, nepodsvietená menovka, spínacie relé pre zámok (vhodný externý
zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja), napájanie 12 VDC (z
monitora), rozmery 116x169x42,4mm, 4-vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku

411,60 EUR

12 400 Sk

Videosystém CDV-50A farebný 5" TFT LCD, handsfree komunikácia, možnosť
pripojenia 2 dverných jednotiek, pripojenie videotelefónov CDV-50Abez možnosti
interkomu medzi monitormi, napájanie 100-240VAC / 10W (možnosť 17-30VDC – kód
produktu CDV-50AD), rozmery 245x175x45mm
Kamerová jednotka farebná DRC-4CG ANTIVANDAL, liatinové prevedenie, skrytá
pinhole kamera, bez menovky, uhol pohľadu 50°horizontálne, 40°vertikálne, pri
zazvonení prisvetlenie snímaného priestoru, spínacie relé pre zámok (vhodný externý
zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja), napájanie 12 VDC (z
monitora), rozmery 87x120x18mm, 4-vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku

361,81 EUR

10 900 Sk

CDV-50AD

CDV-50AM

ODPORÚČAME
CDV-50A
+
DRC-4CH

ODPORÚČAME
CDV-50A
+
DRC-4CG

Cenník platný od 25.11.2008

Foto
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Typ

Foto

Č/B VIDEOTELEFÓNY

Cena EU / EUR

Cena EU

DPV-4LH

Videotelefón čiernobiely 4" CRT, handsfree komunikácia, monitoring volajúceho
a komunikácia, odomykanie dverí, možnosť pripojenia 2 dverných jednotiek,
možnosť pripojenia interkomového audiosluchátka DP-4VR, paralelné pripojenie
viacerých videotelefónov bez možnosti interkomu medzi videojednotkami, napájanie
100-240 VAC, rozmery 211x226x56 mm, 4-vodiče ku každej kamere, 8-vodičov medzi
monitormi, 4-vodiče k interkomu

107,88 EUR

3 250 Sk

DPV-4PM2

Videotelefón čiernobiely 4" CRT, monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie
dverí, možnosť pripojenia 2 dverných jednotiek, možnosť pripojenia interkomového
audiosluchátka DP-4VR, možnosť pripojenia pamäte VM-64P, paralelné pripojenie
viacerých videotelefónov bez možnosti interkomu medzi videojednotkami, napájanie
100-240 VAC / 32VA (možnosť prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 220x196x62mm, 4vodiče ku každej kamere, 8-vodičov medzi monitormi, 4-vodiče k interkomu, 8-vodičov k
pamäti

111,20 EUR

3 350 Sk

185,89 EUR

5 600 Sk

209,12 EUR

6 300 Sk

Cena EU / EUR

Cena EU

160,99 EUR

4 850 Sk

97,92 EUR

2 950 Sk

Videotelefón DPV-4PM2 čiernobiely 4" CRT, možnosť pripojenia 2 dverných
jednotiek, možnosť pamäte VM-64P, pripojenie viac videotelefónov bez možnosti
interkomu medzi videojednotkami, rozmery 220x196x62mm
Kamerová jednotka DRC-4BG čiernobiela ANTIVANDAL, liatinové prevedenie,
skrytá pinhole kamera, bez menovky pri zazvonení prisvetlenie snímaného priestoru,
spínacie relé pre zámok, napájanie 12 VDC (z monitora), rozmery 87x120x18mm, 4vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku
Videotelefón DPV-4PM2 čiernobiely 4" CRT, možnosť pripojenia 2 dverných
jednotiek, možnosť pamäte VM-64P, pripojenie viac videotelefónov bez možnosti
interkomu medzi videojednotkami, rozmery 220x196x62mm
Kamerová jednotka DRC-4BH čiernobiela, liatinové prevedenie, možnosť
horizontálneho aj vertikálneho nastavenia pohľadu kamery, prisvetlenie snímaného
priestoru, nepodsvietená menovka, spínacie relé pre zámok (treba externý zdroj),
napájanie 12 VDC (z monitora), rozmery 116x169x42,4mm, 4-vodiče k monitoru, 2vodiče k zámku

ODPORÚČAME
DPV-4PM2
+
DRC-4BG
ODPORÚČAME
DPV-4PM2
+
DRC-4BH

Typ
DRC-4CH

DRC-4BH

Foto

DVERNÉ KAMEROVÉ JEDNOTKY
Kamerová jednotka farebná v liatinovom prevedení, možnosť horizontálneho aj
vertikálneho nastavenia pohľadu kamery, pri zazvonení prisvetlenie snímaného
priestoru, nepodsvietená menovka, spínacie relé pre zámok (vhodný externý zdroj pre
zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja), montáž na omietku, napájanie 12
VDC (z monitora), rozmery 116x169x42,4mm, 4-vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku
Kamerová jednotka čiernobiela v liatinovom prevedení, možnosť horizontálneho
aj vertikálneho nastavenia pohľadu kamery, pri zazvonení prisvetlenie snímaného
priestoru, nepodsvietená menovka, spínacie relé pre zámok (vhodný externý zdroj pre
zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja), montáž na omietku, napájanie 12
VDC (z monitora), rozmery 116x169x42,4mm, 4-vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku

DRC-4CAN

Kamerová jednotka farebná, uhol pohľadu 50°horizontálne, 38°vertikálne,
nastaviteľná kamera, pri zazvonení prisvetlenie snímaného priestoru, spínacie relé
pre zámok, podsvietená menovka, napájanie 12 VDC (z monitora), rozmery
124x186x50mm, 4-vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku, montáž pod omietku,
(vhodný externý zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja).

144,39 EUR

4 350 Sk

DRC-4CP

Kamerová jednotka farebná ANTIVANDAL v liatinovom prevedení, úzky
dizajn, skrytá pinhole kamera, bez menovky, uhol pohľadu 50°horizontálne,
40°vertikálne, pri zazvonení prisvetlenie snímaného priestoru, spínacie relé pre zámok
(vhodný externý zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja), montáž na
omietku, napájanie 12 VDC (z monitora), rozmery 50,2x118x52mm, 4-vodiče k
monitoru, 2-vodiče k zámku

118,17 EUR

3 560 Sk

DRC-4CG

Kamerová jednotka farebná ANTIVANDAL v liatinovom prevedení, skrytá
pinhole kamera, bez menovky, uhol pohľadu 50°horizontálne, 40°vertikálne, pri
zazvonení prisvetlenie snímaného priestoru, spínacie relé pre zámok (vhodný externý
zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja), montáž na omietku,
napájanie 12 VDC (z monitora), rozmery 87x120x18mm, 4-vodiče k monitoru, 2-vodiče
k zámku

111,20 EUR

3 350 Sk

DRC-4BG

Kamerová jednotka čiernobiela ANTIVANDAL v liatinovom prevedení, skrytá
pinhole kamera, bez menovky, uhol pohľadu 50°horizontálne, 40°vertikálne, pri
zazvonení prisvetlenie snímaného priestoru, spínacie relé pre zámok (vhodný externý
zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja), montáž na omietku,
napájanie 12 VDC (z monitora), rozmery 87x120x18mm, 4-vodiče k monitoru, 2-vodiče
k zámku

74,69 EUR

2 250 Sk

DRC-2AC1

Kamerová jednotka farebná, pre 2 nezávislých účastníkov, nastaviteľná
kamera, prisvetlenie snímaného priestoru, podsvietená menovka, spínacie relé pre
zámok (vhodný externý zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja),
montáž pod omietku, napájanie 12VDC z monitora, rozmery 210x125x50 mm, 4vodiče ku každému monitoru zvlášť
Pripojiteľné telefóny: všetky 4-žilové monitory, napr. CDV-50A, CDV-50AD, CDV50AM, CDV-50P, CDV-71BE, CDV-72BE, CKV-71N, CDV-50, DPV-4PM2, DPV-4LH, DPV4PN

144,39 EUR

4 350 Sk

DRC-4AC

Kamerová jednotka farebná, pre 4 nezávislých účastníkov, nastaviteľná
kamera, prisvetlenie snímaného priestoru, podsvietená menovka, spínacie relé pre
zámok (vhodný externý zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja),
montáž pod omietku, napájanie 12VDC nie z monitora (vhodný zdroj RF-1A/1AS),
rozmery 315x125x50 mm, 4-vodiče ku každému monitoru zvlášť (spolu 4x4 žily)
Pripojiteľné telefóny: všetky 4-žilové monitory, napr. CDV-50A, CDV-50AD, CDV50AM, CDV-50P, CDV-71BE, CDV-72BE, CKV-71N, CDV-50, DPV-4PM2, DPV-4LH, DPV4PN

160,99 EUR

4 850 Sk

Adresný systém len pre videotelefóny CDV-50A, CDV-50AD, CDV-71BE, DPV-4AE
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DRC-2AB1

Kamerová jednotka čiernobiela, pre 2 nezávislých účastníkov, nastaviteľná
kamera, prisvetlenie snímaného priestoru, podsvietená menovka, spínacie relé pre
zámok (vhodný externý zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja),
montáž pod omietku, napájanie 12VDC z monitora, rozmery 210x125x50 mm, 4vodiče ku každému monitoru zvlášť
Pripojiteľné telefóny: všetky 4-žilové monitory, napr. CDV-50A, CDV-50AD, CDV50AM, CDV-50P, CDV-71BE, CDV-72BE, CKV-71N, CDV-50, DPV-4PM2, DPV-4LH, DPV4PN

104,56 EUR

3 150 Sk

DRC-4AB

Kamerová jednotka čiernobiela, pre 4 nezávislých účastníkov, nastaviteľná
kamera, prisvetlenie snímaného priestoru, podsvietená menovka, spínacie relé pre
zámok (vhodný externý zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja),
montáž pod omietku, napájanie 12VDC nie z monitora (vhodný zdroj RF-1A/1AS),
rozmery 315x125x50 mm, 4-vodiče ku každému monitoru zvlášť (spolu 4x4 žily)
Pripojiteľné telefóny: všetky 4-žilové monitory, napr. CDV-50A, CDV-50AD, CDV50AM, CDV-50P, CDV-71BE, CDV-72BE, CKV-71N, CDV-50, DPV-4PM2, DPV-4LH, DPV4PN

117,84 EUR

3 550 Sk

187,55 EUR

5 650 Sk

195,51 EUR

5 890 Sk

Kamerová jednotka farebná, pre 6 nezávislých účastníkov, nastaviteľná
kamera, prisvetlenie snímaného priestoru, podsvietená menovka, spínacie relé pre
zámok (vhodný externý zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja),
montáž pod omietku, napájanie 12VDC nie z monitora (vhodný zdroj RF-1A/1AS),
rozmery 315x125x50 mm, 4-vodiče ku každému monitoru zvlášť (spolu 6x4 žily)
Pripojiteľné telefóny: všetky 4-žilové monitory, napr. CDV-50A, CDV-50AD, CDV50AM, CDV-50P, CDV-71BE, CDV-72BE, CKV-71N, CDV-50, DPV-4PM2, DPV-4LH, DPV4PN
Kamerová jednotka farebná, pre 8 nezávislých účastníkov, nastaviteľná
kamera, prisvetlenie snímaného priestoru, podsvietená menovka, spínacie relé pre
zámok (vhodný externý zdroj pre zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja),
montáž pod omietku, napájanie 12VDC nie z monitora (vhodný zdroj RF-1A/1AS),
rozmery 315x125x50 mm, 4-vodiče ku každému monitoru zvlášť (spolu 8x4 žily)
Pripojiteľné telefóny: všetky 4-žilové monitory, napr. CDV-50A, CDV-50AD, CDV50AM, CDV-50P, CDV-71BE, CDV-72BE, CKV-71N, CDV-50, DPV-4PM2, DPV-4LH, DPV4PN

DRC-6AC

DRC-8AC

2-VODIČOVÉ SYSTÉMY

Cena EU / EUR

Cena EU

24 VDC

Dvojvodičový videosystém farebný hlavný 5" TFT LCD, handsfree
komunikácia, monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, možnosť
pripojenia 2 dverných jednotiek, možnosť pripojenia interkomového audioslúchadla
DP-4VR, k systému je možné pripojiť podružný monitor CDV-52ASD, napájanie 24
VDC, adaptér je súčasťou, rozmery 245x175x45mm, 2-vodiče ku každej kamere, 4vodičov k monitoru, 4-vodiče k interkomu

298,41 EUR

8 990 Sk

24 VDC

Dvojvodičový videosystém farebný podružný 5" TFT LCD, handsfree
komunikácia, monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, možnosť
pripojenia 2 dverných jednotiek, možnosť pripojenia interkomového audioslúchadla
DP-4VR, pripojiteľné k hlavnému monitoru CDV-52AM, napájanie 24 VDC, adaptér je
súčasťou, rozmery 245x175x45mm, 2-vodiče ku každej kamere, 4-vodiče k monitoru,
4-vodiče k interkomu

295,09 EUR

8 890 Sk

DRC-22CS

Kamerová jednotka farebná dvojvodičová, uhol pohľadu 75°horizontálne,
55°vertikálne, vertikálne nastaviteľná kamera, pri zazvonení prisvetlenie
snímaného priestoru, spínacie relé pre zámok, bez menovky, napájanie 12 VDC (z
monitora), rozmery 99,5x141,5x37mm, 2-vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku (nutný
externý zdroj RF-1A/AS), montáž na omietku

141,07 EUR

4 250 Sk

DRC-22CAN

Kamerová jednotka farebná dvojvodičová, uhol pohľadu 50°horizontálne,
38°vertikálne, nastaviteľná kamera, pri zazvonení prisvetlenie snímaného
priestoru, spínacie relé pre zámok, podsvietená menovka, napájanie 12 VDC (z
monitora), rozmery 124x186x50mm, 2-vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku (nutný
externý zdroj RF-1A/AS), montáž pod omietku

165,64 EUR

4 990 Sk

DPV-22LHM

24 VDC

Dvojvodičový videotelefón čiernobiely hlavný 4" CRT, handsfree
komunikácia, monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, možnosť
pripojenia 2 dverných jednotiek, možnosť pripojenia interkomového audiosluchátka
DP-4VR, možné pripojiť podružný videotelefónov DPV-22LHS, napájanie 24 VDC,
adaptér je súčasťou, rozmery 211x226x56 mm, 2-vodiče ku každej kamere, 4-vodiče
medzi monitormi, 4-vodiče k interkomu

184,23 EUR

5 550 Sk

24 VDC

Typ

Dvojvodičový videotelefón čiernobiely podružný 4" CRT, handsfree
komunikácia, monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, možnosť
pripojenia 2 dverných jednotiek, možnosť pripojenia interkomového audiosluchátka
DP-4VR, pripojiteľné k hlavnému videotelefónu DPV-22LHM, napájanie 24 VDC,
adaptér je súčasťou, rozmery 211x226x56 mm, 2-vodiče ku každej kamere, 4-vodiče
medzi monitormi, 4-vodiče k interkomu

174,27 EUR

5 250 Sk

DRC-22BS

Kamerová jednotka čiernobiela dvojvodičová, uhol pohľadu 75°horizontálne,
55°vertikálne, vertikálne nastaviteľná kamera, pri zazvonení prisvetlenie
snímaného priestoru, spínacie relé pre zámok, bez menovky, napájanie 12 VDC (z
monitora), rozmery 99,5x141,5x37mm, 2-vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku (nutný
externý zdroj RF-1A/AS), montáž na omietku

104,56 EUR

3 150 Sk

DRC-22BAN

Kamerová jednotka čiernobiela dvojvodičová, uhol pohľadu 50°horizontálne,
38°vertikálne, nastaviteľná kamera, pri zazvonení prisvetlenie snímaného
priestoru, spínacie relé pre zámok, podsvietená menovka, napájanie 12 VDC (z
monitora), rozmery 124x186x50mm, 2-vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku (nutný
externý zdroj RF-1A/AS), montáž pod omietku

132,44 EUR

3 990 Sk

CDV-52AM

CDV-52ASD

DPV-22LHS

Typ

Foto

ADRESNÝ SYSTÉM - Digitálny

Cena EU / EUR

Cena EU

DRC-MSC

Kamerová jednotka farebná, automatické prisvetlenie, nastaviteľná kamera,
voľba stanice pomocou numerickej klávesnice, otváranie zámku pomocou klávesnice,
spínacie relé pre zámok, napájanie 24 VDC, rozmery 140x341x44mm, 8-vodičov (pri
napájaní z CCU-BS) / 6-vodičov (pri napájaní z RF-2A) ku distribútoru, montáž pod
omietku, dizajnované pre UTP kábel
Pripojiteľné telefóny: CAV-51M, CAV-51AM, APV-4PM, AP-5HM

396,67 EUR

11 950 Sk

DRC-6SC

Kamerová jednotka farebná, 6 tlačidiel, nastaviteľná kamera, automatické
prisvetlenie, spínacie relé pre zámok, napájanie 24 VDC, rozmery 140x341x44mm, 8vodičov (pri napájaní z CCU-BS) / 6-vodičov (pri napájaní z RF-2A) ku distribútoru,
montáž pod omietku, dizajnované pre UTP kábel, max. počet tlačidiel 32 na systém
(potom musí byť hláska s numerickou klávesnicou)
Pripojiteľné telefóny: CAV-51M, CAV-51AM, APV-4PM, AP-5HM

330,28 EUR

9 950 Sk

DRC-2SC

Kamerová jednotka farebná, 2 tlačidlá, nastaviteľná kamera, automatické
prisvetlenie, spínacie relé pre zámok, napájanie 24 VDC, rozmery 140x341x44mm, 8vodičov (pri napájaní z CCU-BS) / 6-vodičov (pri napájaní z RF-2A) ku distribútoru,
montáž pod omietku, dizajnované pre UTP kábel, max. počet tlačidiel 32 na systém
(potom musí byť hláska s numerickou klávesnicou)
Pripojiteľné telefóny: CAV-51M, CAV-51AM, APV-4PM, AP-5HM

283,81 EUR

8 550 Sk

DRC-6SB

Kamerová jednotka čiernobiela, 6 tlačidiel, nastaviteľná kamera, automatické
prisvetlenie, spínacie relé pre zámok, napájanie 24 VDC, rozmery 140x341x44mm, 8vodičov (pri napájaní z CCU-BS) / 6-vodičov (pri napájaní z RF-2A) ku distribútoru,
montáž pod omietku, dizajnované pre UTP kábel, max. počet tlačidiel 32 na systém
(potom musí byť hláska s numerickou klávesnicou)
Pripojiteľné telefóny: CAV-51M, CAV-51AM, APV-4PM, AP-5HM

217,42 EUR

6 550 Sk

DRC-2SB

Kamerová jednotka čiernobiela, 2 tlačidlá, nastaviteľná kamera, automatické
prisvetlenie, spínacie relé pre zámok, napájanie 24 VDC, rozmery 140x341x44mm, 8vodičov (pri napájaní z CCU-BS) / 6-vodičov (pri napájaní z RF-2A) ku distribútoru,
montáž pod omietku, dizajnované pre UTP kábel, max. počet tlačidiel 32 na systém
(potom musí byť hláska s numerickou klávesnicou)
Pripojiteľné telefóny: CAV-51M, CAV-51AM, APV-4PM, AP-5HM

197,50 EUR

5 950 Sk

DR-8SB

Audio jednotka, 8 tlačidiel, automatické prisvetlenie, spínacie relé pre zámok,
napájanie 24 VDC, rozmery 140x341x44mm, 8-vodičov (pri napájaní z CCU-BS) / 6vodičov (pri napájaní z RF-2A) ku distribútoru, montáž pod omietku, dizajnované pre
UTP kábel, max. počet tlačidiel 32 na systém (potom musí byť hláska s numerickou
klávesnicou)
Pripojiteľné telefóny: AP-5HM

197,50 EUR

5 950 Sk
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DR-4SB

Audio jednotka, 4 tlačidlá, automatické prisvetlenie, spínacie relé pre zámok,
napájanie 24 VDC, rozmery 140x341x44mm, 8-vodičov (pri napájaní z CCU-BS) / 6vodičov (pri napájaní z RF-2A) ku distribútoru, montáž pod omietku, dizajnované pre
UTP kábel, max. počet tlačidiel 32 na systém (potom musí byť hláska s numerickou
klávesnicou)
Pripojiteľné telefóny: AP-5HM

164,31 EUR

4 950 Sk

DR-12MS

Rozširujúci modul, 12 tlačidiel, napájanie z kamerovej jednotky alebo audio
jednotky, max. počet tlačidiel 32, rozmery 140x341x44mm

138,42 EUR

4 170 Sk

DR-8MS

Rozširujúci modul, 8 tlačidiel, napájanie z kamerovej jednotky alebo audio jednotky,
max. počet tlačidiel 32, rozmery 140x341x44mm

116,51 EUR

3 510 Sk

DR-4MS

Rozširujúci modul, 4 tlačidlá, napájanie z kamerovej jednotky alebo audio jednotky,
max. počet tlačidiel 32, rozmery 140x341x44mm

92,28 EUR

2 780 Sk

CAV-51AM

24 VDC

Videotelefón farebný 5" TFT LCD, dizajn najpredávanejšieho modelu CDV50A, monitoring volajúceho a komunikácia, možnosť volania medzi stanicami vrámci
bytu, max. 3 stanice / účastník, odomykanie dverí, napájanie 24 VDC (hlavný monitor v
byte je napájaný z distribútoru, podružné musia mať externé napájanie), rozmery
245x175x45mm, 6-vodičov k distribútoru, dizajnované pre UTP kábel

263,89 EUR

7 950 Sk

24 VDC

Videotelefón farebný 5" TFT LCD, monitoring volajúceho a komunikácia, možnosť
volania medzi stanicami vrámci bytu, max. 3 stanice / účastník, odomykanie dverí,
napájanie 24 VDC (hlavný monitor v byte je napájaný z distribútoru, podružné musia
mať externé napájanie), rozmery 280x165x50mm, 6-vodičov k distribútoru, dizajnované
pre UTP kábel

263,89 EUR

7 950 Sk

24 VDC

Videotelefón čiernobiely 4" CRT, monitoring volajúceho a komunikácia, možnosť
volania medzi stanicami vrámci bytu, max. 3 stanice / účastník, odomykanie dverí,
napájanie 24 VDC (hlavný monitor v byte je napájaný z distribútoru, podružné musia
mať externé napájanie), rozmery 202x207x67mm, 6-vodičov k distribútoru, dizajnované
pre UTP kábel

116,51 EUR

3 510 Sk

24 VDC

Audiotelefón, možnosť volania medzi stanicami vrámci bytu, max. 3 stanice / účastník,
odomykanie dverí, napájanie 24 VDC (hlavný monitor v byte je napájaný z distribútoru,
podružné musia mať externé napájanie), nemá bezdrôtové slúchadlo, rozmery
90x255x53mm, 5-vodičov k distribútoru, dizajnované pre UTP kábel

48,46 EUR

1 460 Sk

CCU-BS

Hlavný distribútor, slúži na spojenie viacerých kamerových a audio jednotiek a
distribúciu signálu na poschodové distribútory, pripojenie max. 4 dverných panelov,
použitie 1 hlavný distribútor na systém, 6 vodičov pre každé zariadenie, upevnenie na
DIN lištu, napájanie 24 VDC, rozmery 157x86x59mm, 8-vodičov k distribútoru, 6 / 8vodičov k dvernej jednotke, UTP kábel

186,55 EUR

5 620 Sk

CCU-FS

Poschodový distribútor, slúži na distribúciu signálu na jednotlivé poschodia a stanice,
1 distribútor napája 4 byty, 6 vodičov pre každé zariadenie, upevnenie na DIN lištu,
napájanie 24 VDC, rozmery 157x86x59mm, 8-vodičov k distribútoru, 6 / 5-vodičov k
monitoru / audio jednotke, UTP kábel

66,06 EUR

1 990 Sk

CAV-51M

APV-4PM

AP-5HM

Typ

AUDIOTELEFÓNY

Cena EU / EUR

Cena EU

DP-20H

Audiotelefón, šnúrové slúchadlo, komunikácia s volajúcim, komunikuje s DR-2AN,
DR-2A2N, DR2A3N, DR-2G, možnosť pripojiť viac telefónov bez možnosti interkomu
medzi nimi, max. 1 dverná jednotka, montáž na omietku, napájanie 230 VAC (možnosť
prerobenia na 12 VDC), rozmery 90x255x53 mm, 2-vodiče k dvernej jednotke, 2-vodiče
k zámku (treba externý zdroj pre zámok, napr. RF-1A)

16,27 EUR

490 Sk

DP-2K

Audiotelefón, komunikácia s volajúcim, komunikuje s DR-2AN, DR-2A2N, DR2A3N, DR2G, možnosť pripojiť viac telefónov bez možnosti interkomu medzi nimi, max. 1 dverná
jednotka, montáž na omietku, napájanie 230 VAC (možnosť prerobenia na 12 VDC),
rozmery 90x215x42 mm, 2-vodiče k dvernej jednotke, 2-vodiče k zámku (treba externý
zdroj pre zámok, napr. RF-1A)

18,26 EUR

550 Sk

Audiotelefón DP-20H, komunikácia s volajúcim, rozšíriteľné, nemá bezdrôtové
slúchadlo, rozmery 90x255x53 mm, 2-vodiče k dvernej jednotke, 2-vodiče k zámku
Audio jednotka DR-2G, antivandal prevedenie, tlačidlo pre 1 učatníka, napájanie z
audiotelefónu, rozmery 88x120x18 mm, 2-vodiče k audio jednotke

31,53 EUR

950 Sk

Audiotelefón DP-2K, komunikácia s volajúcim, komunikuje s DR-2AN, DR-2A2N,
DR2A3N, DR-2G, rozšíriteľné, 2-vodiče k dvernej jednotke, 2-vodiče k zámku
Audio jednotka DR-2G, antivandal prevedenie, tlačidlo pre 1 učatníka, napájanie z
audiotelefónu, rozmery 88x120x18 mm, 2-vodiče k audio jednotke

33,53 EUR

1 010 Sk

ODPORÚČAME
DP-20H
+
DR-2G
ODPORÚČAME
DP-2K
+
DR-2G
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DR-2AN

Audio jednotka, menovka, tlačidlo pre 1 účastníka, napájanie z audiotelefónu,
kompatibliné s DP-2K, DP-20H, rozmery 123x187x40 mm, 2-vodiče k audio jednotke,
montáž pod omietku, podsvietená menovka

33,03 EUR

995 Sk

DR-2G

Audio jednotka, antivandal prevedenie, tlačidlo pre 1 učatníka, napájanie z
audiotelefónu, DR-2G je kompatibliné s DP-2K, DP-20H, rozmery 88x120x18 mm, 2vodiče k audio jednotke, montáž na omietku, bez menovky

15,27 EUR

460 Sk

Adresný systém len pre audio telefóny DP-20H a DP-2K
DR-2A2N

Audio jednotka, menovky, tlačídlá pre 2 účastníkov, napájanie z audiotelefónu,
kompatibliné s DP-2K, DP-20H, rozmery 123x210x40 mm, 1 + 1-vodiče ku audio
jednotke (spolu 3 vodiče k 2 audio jednotkám), montáž pod omietku, podsvietené
menovky

44,81 EUR

1 350 Sk

DR-2A3N

Audio jednotka, menovky, tlačídlá pre 3 účastníkov, napájanie z audiotelefónu,
kompatibliné s DP-2K, DP-20H, rozmery 123x233x40 mm, 1 + 1-vodiče ku audio
jednotke (spolu 4 vodiče k 3 audio jednotkám), montáž pod omietku, podsvietené
menovky

51,45 EUR

1 550 Sk

Cena EU / EUR

Cena EU

Typ

Foto

TELEFÓNY PRE INTERKOM

TP-12AC

Audio interkom, 12 kanálov, volania medzi stanicami, možnosť pripojenia audio
jednotky DR-DW2N, napájanie 12 VDC, rozmery 114x220x66 mm, 4-vodiče medzi
jednotkami, 4-vodiče k dvernej audio jednotke

27,38 EUR

825 Sk

TP-6AC

Audio interkom, 6 kanálov, volania medzi stanicami, možnosť pripojenia audio
jednotky DR-DW2N, napájanie 12 VDC, rozmery 114x220x66 mm, 4-vodiče medzi
jednotkami, 4-vodiče k dvernej audio jednotke

25,23 EUR

760 Sk

DR-DW2N

Audio jednotka, pre systémy TP-12AC, TP-6AC, spínacie relé pre zámok, rozmery
120x184x51 mm, 4-vodiče k jednotke, 2-vodiče k zámku

28,55 EUR

860 Sk

Cena EU / EUR

Cena EU

463,06 EUR

13 950 Sk

Cena EU / EUR

Cena EU

363,47 EUR

10 950 Sk

SADY

Cena EU / EUR

Cena EU

DP-201R/DR-2K

Audiovrátnik sada, komunikácia a otváranie dverí, napájanie audiojednotky 100-240
VAC (možnosť prerobenia na 12 VDC), rozmery 88x230x70mm, nie je možné rozšíriť o
ďalšie audio stanice, napájanie audiohlásky z audio telefónu, zapojenie z audio telefónu
2-vodiče ku dvernej jednotke, 2-vodiče k zámku (treba externý zdroj, napr. RF-1A /
1AS)

32,86 EUR

990 Sk

DPV-4PN/DRC403DF

Videovrátnik čiernobiely sada, monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie
dverí, možnosť pripojenia pamäťovej jednotky, rozšíriteľný o videotelefón bez interkomu
a interkomové slúchadlo DPV-4VR, max. 1 dverná jednotka, pripojenie pamäťového
modulu VM-64P, napájanie 100-240VAC / 21W (možnosť prerobenia na 14,5 VDC),
rozmery 188x208x56mm, 4-vodiče ku kamere, 4-vodiče k interkomu, 7-vodičov k pamäti
Kamerová jednotka, bez menovky, spínacie relé pre zámok, montáž pod omietku,
rozmery 99x165x40mm, 4-vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku

161,32 EUR

4 860 Sk

DPV-4PN/DRC40P

Videovrátnik čiernobiely sada, monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie
dverí, možnosť pripojenia pamäťovej jednotky, rozšíriteľný o videotelefón bez interkomu
a interkomové slúchadlo DPV-4VR, max. 1 dverná jednotka, pripojenie pamäťového
modulu VM-64P, napájanie 100-240VAC / 21W (možnosť prerobenia na 14,5 VDC),
rozmery 188x208x56mm, 4-vodiče ku kamere, 4-vodiče k interkomu, 7-vodičov k pamäti
Kamerová jednotka z liatiny, bez menovky, spínacie relé pre zámok, montáž pod
omietku, rozmery 51x99x46mm, 4-vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku

142,73 EUR

4 300 Sk

CDV-50/DRC-4CG

Videovrátnik farebný sada, 5,6" TFT LCD, monitoring volajúceho a komunikácia,
odomykanie dverí, možnosť pripojenia videotelefónu bez interkomu a interkomového
audioslúchadlo DP-4VR, max. 1 dverná jednotka, napájanie 100-240VAC / 10W
(možnosť prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 283x137x50mm, 4-vodiče ku kamere, 4vodiče k interkomu
Kamerová jednotka farebná ANTIVANDAL, liatinové prevedenie, skrytá pinhole
kamera, uhol pohľadu 50°horizontálne, 40°vertikálne, bez menovky, pri zazvonení
prisvetlenie snímaného priestoru, spínacie relé pre zámok (vhodný externý zdroj pre
zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja), napájanie 12 VDC (z monitora),
montáž na omietku,
87x120x18mm,
4-vodiče k volajúceho
monitoru, 2-vodiče
k zámku
Videovrátnik
farebnýrozmery
sada, 5,6"
TFT LCD, monitoring
a komunikácia,

215,76 EUR

6 500 Sk

230,70 EUR

6 950 Sk

260,57 EUR

7 850 Sk

Typ

Foto

CKV-71N

Typ

Foto

Foto

odomykanie dverí, možnosť pripojenia videotelefónu bez interkomu a interkomového
audioslúchadlo DP-4VR, max. 1 dverná jednotka, napájanie 100-240VAC / 10W
(možnosť prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 283x137x50mm, 4-vodiče ku kamere, 4vodiče k interkomu
Kamerová jednotka, uhol pohľadu 50°horizontálne, 38°vertikálne, pri zazvonení
prisvetlenie snímaného priestoru, spínacie relé pre zámok (vhodný externý zdroj pre
zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja), napájanie 12 VDC (z monitora),
montáž pod omietku, rozmery 124x186x50mm, 4-vodiče k monitoru, 2-vodiče k
zámku
Videovrátnik farebný sada, 5" TFT LCD, možnosť pripojiť až 2 dverné jednotky,
monitoring volajúceho a komunikácia, odomykanie dverí, možnosť pripojenia
videotelefónu bez interkomu a interkomového audioslúchadla DP-4VR s možnosťou
interkomu, napájanie 100-240VAC (možnosť prerobenia na 14,5 VDC), rozmery
258x159x51mm, 4-vodiče ku kamere, 4-vodiče k interkomu, 8-vodičov k ďalšiemu
monitoru
Kamerová jednotka, prisvetlenie snímaného priestoru, bez menovky, možnosť
vertikálneho natočenia kamery, spínacie relé pre zámok (vhodný externý zdroj pre
zámok / pripojenie zámku EFP-511 bez zdroja), napájanie 12 VDC (z monitora),
montáž na omietku, 4-vodiče k monitoru, 2-vodiče k zámku

CDV-50/DRC4CAN

CDV-50P/DRC40CK

Typ

DVERNÉ ZÁMKY
Elektronický dverný zámok, možnosti otvárania RD ID kartou / pomocou kódu /
kľúčom, možnosť dvojitého zamykania, ochrana proti násilnému vniknutiu, na
objednávku možnosť diaľkového ovládania, vhodný pre systém CDP-1020H / 700H,
možnosť samostaného fungovania, rozmery 75x300x38mm

CDL-100R

Typ

TV VIDEOTELEFÓNY
Videotelefón s TV, 7" farebný TFT LCD, monitoring volajúceho a komunikácia,
odomykanie dverí, TV tuner, AM/FM rádio, priame pripojenie 2 kamier, pripojenie
telefónnej linky, ideálny na zabudovanie do kuchynskej linky, napájanie 110-240
VAC / 20W (možnosť prerobenia na 14,5 VDC), rozmery 420x89,8x289, 4-vodiče ku
každej kamere

Foto

PRÍSLUŠENSTVO

Cena EU / EUR

Cena EU

CR-411CDN

Commax CCTV farebná DOME kamera v norme NTSC vhodná pre
videovrátniky CDV-50A, CDV-50P - 1/3" SONY CCD čip, 480 TV riadkov, citlivosť
0,3Lux / F1.2, objektív fixný f=8mm, napájanie 12 VDC, prevádzková teplota -10 až +50
st. C, rozmery priemer 118mm, výška 73mm, farba čierna

107,88 EUR

3 250 Sk

CRN-41SN

Commax CCTV farebná kamera v norme NTSC vhodná pre videovrátniky CDV50A, CDV-50P - 1/3" SONY CCD čip, 550 TV riadkov, citlivosť 0,1Lux / F1.4 (30IRE,
AGC on), AGC, BLC, napájanie 12 VDC, prevádzková teplota -20 až +60 st. C, rozmery
priemer 63,6x54x94,1mm, bez objektívu, farba strieborná

131,12 EUR

3 950 Sk

RF-1A

Zdroj 230V/12V 1A, vstup 230V AC/50Hz, výstup 12V DC/1A

21,58 EUR

650 Sk
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RF-1AS

Zdroj na DIN lištu 230V/12V 1A, vstup 230V AC/50Hz, výstup 12V DC/1A

21,58 EUR

650 Sk

RF-2A

Zdroj 230V/24V 1A, vstup 230V AC/50Hz, výstup 24V DC/1A

21,58 EUR

650 Sk

RF-2AS

Zdroj na DIN lištu 230V/24V 1A, vstup 230V AC/50Hz, výstup 24V DC/1A

21,58 EUR

650 Sk

P100-24

Napájací spínaný zdroj v kryte 24 VDC/4,5 A - 100W (vstup 230V~ AC/ 50Hz),
možnosť nastavenia výstupu od 19,5 - 28 VDC, vhodný pre napájanie viacerých
monitorv CDV-50AD, napájanie digitálneho adresného systému

33,00 EUR

994 Sk

Small rainshield

Protidažďový kryt malý pre dverné jednotky DRC-4CG/BG, DRC-40CK, DRC22CS/BS, DR-2K, DR-2G, rozmery 109,8 x 152,6 x 50 mm

16,27 EUR

490 Sk

Middle rainshield

Protidažďový kryt stredný pre dverné jednotky DRC-4CH/BG, DRC-4CAN,
DRC-22CAN/BAN, DRC-40P, DRC-403DF, DR-2AN, rozmery 135,4 x 205,6 x 50
mm

16,27 EUR

490 Sk

DP-4VR

Interkomové audio slúchadlo, napájanie z videojednotky, rozmery 88x230x70mm,
4-vodiče k monitoru

13,94 EUR

420 Sk

VM-64P

Videopamäť pre DPV-4PN, DPV-4PM2 na 64 snímkov, automatické alebo manuálne
nahrávanie snímkov, napájanie 12V z monitora, rozmery 65x205x48 mm, 7-vodičov k
monitoru

87,96 EUR

2 650 Sk

EFP 511

Elektrický zámok s nízkym odberom vhodný pre zapojenie bez nutnosti
externého zdroja, napájanie 8VAC/220mA, 12VAC/230mA, 12VDC 360mA, rozmery:
90x20x28 mm

44,81 EUR

1 350 Sk
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