
Zmiany w cenniku z dnia 2019-07-15 (poprzednia wersja cennika 2019-04-01): 

Dodano do cennika (nowości): 

 DS-T2 Cyfrowy czujnik temperatury (montaż wpuszczany - średnica 6 mm,  

 długość kabla 3 m, interfejs 1-wire, współpracuje z GPRS-A) 80 

 BR-STD-3 Brelok z funkcją karty zbliżeniowej (125 kHz), wzór 3 11 

--- 

Usunięto z cennika: 

 ACU-120 Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA  

 (2 anteny) 314 

 ACU-270 Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA 

 (miniaturowy) 278 

 VERSA-LCDM-WRL Manipulator bezprzewodowy LCD (typ obudowy M;  

 białe podświetlenie, czytnik zbliżeniowy) 410 

 ARU-100 Retransmiter sygnałów radiowych 360 

 ARF-100 Tester poziomu sygnału radiowego 115 

 AOD-200 Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu (kolor biały,  

 wbudowany czujnik zmierzchu, bez uchwytu) 480 

 AOD-200 GY Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu (kolor szry,  

 wbudowany czujnik zmierzchu, bez uchwytu) 480 

 APD-100 Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni, wersja PET (odporna  

 na zwierzęta o masie do 15 kg) do wyboru 188 

 APMD-150 Bezprzewodowa dualna czujka ruchu 251 

 AOCD-250 Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka kurtynowa (PIR + MW,  

 uchwyt kątowy) 450 

 AOCD-CL Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela o 14 wiązkach do czujek  

 AOCD-250 (maksymalny zasięg detekcji 10 m); może być stosowana  

 także w czujkach AGATE 19 

 AMD-100 Bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała) 136 

 AMD-100 BR Bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa) 136 

 AMD-101 Dwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała) 167 

 AMD-101 BR Dwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa) 167 

 AMD-102 Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (biała) 167 

 AMD-102 BR Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (brązowa) 167 

 AMD-103 Kompaktowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała) 132 

 AMD-103 BR Kompaktowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa) 132 

 AGD-100 Bezprzewodowa czujka zbicia szyby (biała) 188 

 AGD-100 BR Bezprzewodowa czujka zbicia szyby (brązowa) 188 

 AVD-100 Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna (biała) 188 

 AVD-100 BR Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna (brązowa) 188 

 ARD-100 Bezprzewodowa czujka przemieszczenia 157 

 AFD-100 Bezprzewodowa czujka zalania wodą (biała) 157 



 AFD-100 BR Bezprzewodowa czujka zalania wodą (brązowa) 157 

 ATD-100 Bezprzewodowa czujka temperatury (biała) 136 

 ATD-100 BR Bezprzewodowa czujka temperatury (brązowa) 136 

 ASD-110 Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła 188 

 ASD-150 Bezprzewodowa czujka dymu (możliwość pracy autonomicznej),  

 certyfikat EN 14604 198 

 APT-100 Pilot dwukierunkowy 136 

 ASP-100 R Bezprzewodowy zewnętrzny  sygnalizator akustyczno-optyczny  

 (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3,6 V (BAT-ER-3,6)) 332 

 ASP-105 BL Bezprzewodowy zewnętrzny  sygnalizator akustyczno-optyczny  

 (światło niebieskie, przetw. PIEZO, zasilanie: +12 V DC) 262 

 ASP-105 O Bezprzewodowy zewnętrzny  sygnalizator akustyczno-optyczny  

 (światło pomarańczowe, przetw. PIEZO, zasilanie: +12 V DC) 262 

 ASP-105 R Bezprzewodowy zewnętrzny  sygnalizator akustyczno-optyczny  

 (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: +12 V DC) 262 

 ASP-205 BL Bezprzewodowy wewnętrzny sygnalizator z sygnalizacją optyczną  

 i akustyczną (światło niebieskie, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria  

 3 V (CR123A)) 202 

 ASP-205 O Bezprzewodowy wewnętrzny sygnalizator z sygnalizacją optyczną  

 i akustyczną (światło pomarańczowe, przetw. PIEZO, zasilanie:  bateria  

 3 V (CR123A)) 202 

 ASP-205 R Bezprzewodowy wewnętrzny sygnalizator z sygnalizacją optyczną  

 i akustyczną (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 

  3 V (CR123A)) 202 

 APS-15 Zasilacz buforowy 12 V DC / 1,5 A (obudowa na akumulator 7,2 Ah) 227 

 APS-1012 Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 10 A (obudowa z miejscem  

 na 2 akumulatory 12 V / 17 Ah w połączeniu równoległym) 512 

 APS-524 Zasilacz buforowy, impulsowy 24 V DC / 5 A (obudowa z miejscem  

 na 2 akumulatory 12 V / 17 Ah w połączeniu szeregowym) 512 

 TR 40 VA Transformator 230 V / 18 V AC, 40 VA do obudowy: OPU-3 P, OPU-4 P,  

 OPU-4 PW 76 

 TR 60 VA Transformator 230 V / 20 V AC, 60 VA do obudowy: OPU-3 P, OPU-4 P, 

 OPU-4 PW 84 

--- 

Zmiana ceny – podrożały: 

 Płyty główne central alarmowych z serii INTEGRA 

 Manipulatory bezprzewodowe i przewodowe typu LCD oraz klawiatury strefowe do central 

INTEGRA 

 Ekspandery 

 Zasilacze 

 Wybrane urządzenia komunikacyjne i anteny 

 Moduły kontroli dostępu 



 Centrale alarmowe typu VERSA 5/10/15, manipulatory LCD i LED 

 Centrale alarmowe PERFECTA z wbudowanym komunikatorem GSM/GPRS i manipulatory 

 Centrale alarmowe typu CA-10, CA-6, CA-5, CA-4V1, manipulatory i akcesoria do tych central 

 Wybrane akcesoria do systemu ABAX 2 

 Urządzenia systemu bezprzewodowego MICRA (oprócz czujki dymu ASD-350) 

 Czujki przewodowe z rodziny OPAL 

 Aktywne bariery podczerwieni ACTIVA, czujki magnetyczne (kontaktrony), czujki gazu DG-1, 

czujki z grupy „pozostałe” i wybrane akcesoria do czujek 

 Sygnalizatory przewodowe i akcesoria do sygnalizatorów 

 Sterowniki radiowe i piloty 433 MHz 

 Zasilacze 

 Baterie 

 Obudowy i akcesoria do obudów 

 Kable i pozostałe akcesoria 

 Urządzenia systemu ACCO NET i ACCO 

 Breloki zbliżeniowe i pastylki DALLAS 

 Urządzenia do budowy stacji monitoringu STAM-IRS i STAM-BOX 

 Usługi szkoleniowe i typu „POMOC” 

--- 

 


