Cennik detaliczny domofonów
- Analogowe
- Cyfrowe
- Interkomy

1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany
jedynie dla celów informacyjnych.
2. Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje.
3. Ceny, specyﬁkacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Aktualizacja z dn. 2023.01.06

Cennik domofonów

DOMOFONY ANALOGOWE
Zestawy domofonowe

Kod produktu Cena netto

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 525/321

Cena brutto

6124

323,00 zł

397,29 zł

8838

323,00 zł

397,29 zł

8112

323,00 zł

397,29 zł

8114

366,00 zł

450,18 zł

7241

449,00 zł

552,27 zł

0639

499,00 zł

613,77 zł

5135

539,00 zł

662,97 zł

5134

570,00 zł

701,10 zł

7350

579,00 zł

712,17 zł

4271

670,00 zł

824,10 zł

Zestaw dla domu jednorodzinnego 525/321 w skład zestawu wchodzą: 1x panel 525/1D 1x
unifon 1132 1x zasilacz 18A1 wymiary: płyta czołowa: 152 x 56 x 23-35mm unifon: 220 x 90 x
69mm panel z daszkiem przystosowany do montażu natynkowego opcjonalny montaż
podtynkowy wymaga ramki 525/RP1 gwarancja: 12 miesięcy

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 525/311
Zestaw dla domu jednorodzinnego 525/311 w skład zestawu wchodzą: 1x panel 5025/1D 1x
unifon 1131 1x zasilacz 18A1 panel z daszkiem przystosowany do montażu natynkowego
montaż podtynkowy wymaga ramki 525/RP1 wymiary: płyta czołowa: 152 x 56 x 23-35mm
unifon: 218 x 77 x 56mm gwarancja: 12 miesięcy

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 1122/321
Zestaw dla domu jednorodzinnego 1122/321 w skład zestawu wchodzą: 1x panel MIKRA
1122/11 1x unifon SCAITEL 1132 1x zasilacz 18A1 panel przystosowany do montażu
natynkowego lub podtynkowego puszką podtynkową 1122/50 (9740) gwarancja: 12 miesięcy

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 1122/401
Zestaw dla domu jednorodzinnego 1122/401 w skład zestawu wchodzą: 1x panel MIKRA nr ref.
1122/11 1x unifon SIGNO nr ref. 1140/1 1x zasilacz nr ref. 18A1 panel przystosowany do
montażu natynkowego lub podtynkowego z puszką podtynkową 1122/50 (9740) gwarancja: 12
miesięcy

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 1122/31
Zestaw dla domu jednorodzinnego 1122/31 w skład zestawu wchodzą: 1x
panel MIKRA 1122/31-P 1x unifon UTOPIA 1122/31-U 1x zasilacz DIN 9000/230 system: 2
przewodowy możliwość rozbudowy o 4 unifony 1129/52 montaż: natynkowy lub podtynkowy
(wymagana puszka 1122/50) zasilanie: 12V DC klasa odporności: IP44 gwarancja: 12 miesięcy

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego SET-1-MIRO
Zestaw dla domu jednorodzinnego SET 1 MIRO w skład zestawu wchodzą: 1x unifon MIRO
1150 1x płyta rozmówna SINTHESI S2 1148/21 1x moduł rozmówny SINTHESI 1145/500 1x
ramka frontowa SINTHESI S2 1148/61 1x zasilacz 18K1 gwarancja: 12 miesięcy

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 6025/401-RF-N
Zestaw dla domu jednorodzinnego 6025 401 RF / 6025 401 RF N w skład zestawu wchodzą: 1x
panel ELITE 6025/PR1-RF w wersji: 6025/401-RF - 1x puszka podtynkowa 6025/RP-OP-M
6025/401-RF-N - 1x puszka natynkowa 6025/OND-M 1x unifon SIGNO 1140/1 2x brelok
zbliżeniowy RFID Unique 125kHz 1052/KZ 1x zasilacz 18A2 gwarancja: 12 miesięcy

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 6025/401-RF
Zestaw dla domu jednorodzinnego 6025 401 RF / 6025 401 RF N w skład zestawu wchodzą: 1x
panel ELITE 6025/PR1-RF w wersji: 6025/401-RF - 1x puszka podtynkowa 6025/RP-OP-M
6025/401-RF-N - 1x puszka natynkowa 6025/OND-M 1x unifon SIGNO 1140/1 2x brelok
zbliżeniowy RFID Unique 125kHz 1052/KZ 1x zasilacz 18A2 gwarancja: 12 miesięcy

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 1122/61
Zestaw dla domu jednorodzinnego 1122/61 w skład zestawu wchodzą: 1x panel
MIKRA 1122/61-P 1x unifon UTOPIA 1122/62 1x zasilacz 9000/230 panel przystosowany do
montażu natynkowego z puszką podtynkową 1122/50 (9740) 2 przewodowy gwarancja: 12
miesięcy zasilanie: 12V DC klasa odporności: IP44

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 5025/401-ZK-RF
Zestaw dla domu dwurodzinnego 5025/402-ZK-RF w skład zestawu wchodzą: 1x panel MIWUS
5025/2D-ZK-RF 1x unifon SIGNO 1140/1 1x zasilacz 18A2 panel przystosowany do montażu
natynkowego lub podtynkowego opcjonalny montaż podtynkowy wymaga ramki 525/RP2
gwarancja: 12 miesięcy
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Zestaw domofonowy do domu dwurodzinnego 525/322

7519

363,00 zł

446,49 zł

8113

367,00 zł

451,41 zł

8837

373,00 zł

458,79 zł

8115

439,00 zł

539,97 zł

4264

765,00 zł

940,95 zł

3331

267,00 zł

328,41 zł

Zestaw dla domu dwurodzinnego 525/322 w skład zestawu wchodzą: 1x panel 5025/2D 2x
unifon Scaitel 1132 1x zasilacz 18A2 panel z daszkiem przystosowany do montażu
natynkowego montaż podtynkowy wymaga ramki 525/RP1 gwarancja: 12 miesięcy

Zestaw domofonowy do domu dwurodzinnego 1122/322
Zestaw dla domu dwurodzinnego 1122/322 w skład zestawu wchodzą: 1x panel MIKRA
1122/11 2x unifon SCAITEL 1132 1x zasilacz 18A1 panel przystosowany do montażu
natynkowego lub podtynkowego gwarancja: 12 miesięcy

Zestaw domofonowy do domu dwurodzinnego 525/312
Zestaw dla domu dwurodzinnego 525/312 w skład zestawu wchodzą: 1x panel 5025/2D 2x
unifon 1131 1x zasilacz 18A2 panel przystosowany do montażu natynkowego lub
podtynkowego z ramką 525/RP1 gwarancja: 12 miesięcy

Zestaw domofonowy do domu dwurodzinnego 1122/402
Zestaw dla domu dwurodzinnego 1122/402 w skład zestawu wchodzą: 1x panel MIKRA
1122/11 2x unifon SIGNO 1140/1 1x zasilacz 18A2 panel przystosowany do montażu
natynkowego lub podtynkowego z puszką podtynkową 1122/50 (9740) gwarancja: 12 miesięcy

Zestaw domofonowy do domu dwurodzinnego 5025/402-ZK-RF
Zestaw dla domu dwurodzinnego 5025/402-ZK-RF w skład zestawu wchodzą: 1x panel MIWUS
5025/2D-ZK-RF 2x unifon SIGNO 1140/1 1x zasilacz 18A2 panel przystosowany do montażu
natynkowego lub podtynkowego z ramką 525/RP2 gwarancja: 12 miesięcy

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 1129/341
Zestaw dla domu jednorodzinnego 1129/341 w skład zestawu wchodzą: 1x panel 1129/1 1x
unifon 1134/1 1x zasilacz 18A1 (obudowa DIN 6 modułów) 1x moduł rozmówny 1128/501
panel przystosowany do montażu natynkowego wymiary: płyta czołowa 185 x 100 x 25mm
unifon 220 x 90 x 69mm gwarancja: 12 miesięcy

Kasety zewnętrzne

Kod produktu Cena netto
Kaseta domofonu zewnętrzna KEN1

Cena brutto

1437

64,00 zł

78,72 zł

1476

70,00 zł

86,10 zł

1469

69,00 zł

84,87 zł

liczba przycisków wywołania: 1x materiał: plastik, aluminium montaż: natynkowy, podtynkowy
wymiary: 88 x 152 x 30mm (szerokość ramki 12,5mm) kolor: szary gwarancja: 24 miesiące

Kaseta domofony zewnętrzna KEN1BR
Panel rozmówny do domofonu z 1 przyciskiem KEN 1 BR liczba przycisków wywołania: 1x
materiał: plastik, aluminium montaż: natynkowy, podtynkowy wymiary: 88 x 152 x 30mm
(szerokość ramki 12,5mm) kolor: brązowy

Kaseta domofonu zewnętrzna KEN2
liczba przycisków wywołania: 2x tworzywo: plastik, aluminium montaż: natynkowy,
podtynkowy wymiary: 88 x 152 x 30mm (szerokość ramki 12,5mm) kolor: szary gwarancja: 24
miesiące
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Kaseta domofonu zewnętrzna KEN2BR

1505

75,00 zł

92,25 zł

1481

72,00 zł

88,56 zł

1522

79,00 zł

97,17 zł

1475

65,00 zł

79,95 zł

1501

71,00 zł

87,33 zł

6379

84,00 zł

103,32 zł

Panel rozmówny do domofonu z 2 przyciskiami KEN 2 BR liczba przycisków wywołania: 2x
materiał: plastik, aluminium montaż: natynkowy, podtynkowy wymiary: 88x152x30mm
(szerokość ramki 12,5mm) kolor: brązowy

Kaseta domofonu zewnętrzna KEN3
liczba przycisków wywołania: 3x materiał: plastik, aluminium montaż: natynkowy, podtynkowy
wymiary: 88x152x30mm (szerokość ramki 12,5mm) kolor: szary gwarancja: 24 miesiące

Kaseta domofonu zewnętrzna KEN3BR
Panel rozmówny do domofonu z 3 przyciskami KEN 3 BR liczba przycisków wywołania: 3x
materiał: plastik, aluminium montaż: natynkowy, podtynkowy wymiary: 88x152x30mm
(szerokość ramki 12,5mm) kolor: brązowy

Kaseta domofonu zewnętrzna BKM1
liczba przycisków wywołania: 1x materiał: tworzywo sztuczne montaż: natynkowy wymiary:
50x100x35mm kolor: szary

Kaseta domofonu zewnętrzna BKM2
Panel rozmówny do domofonu z 2 przyciskami BKM 2 liczba przycisków wywołania: 2x
materiał: tworzywo sztuczne montaż: natynkowy wymiary: 50x100x35mm kolor: szary

Kaseta domofonowa analogowa KDO-1
liczba przycisków wywołania: 1x podświetlany przycisk oraz wizytownik mikrofon oraz głośnik
zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi materiał: tworzywo sztuczne, aluminium
montaż: natynkowy wymiary: 81 x 154 x 25mm kolor: srebrny gwarancja: 24 miesiące
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Kaseta domofonowa analogowa KDO-1A

7457

89,00 zł

109,47 zł

6380

89,00 zł

109,47 zł

6428

93,00 zł

114,39 zł

7775

125,00 zł

153,75 zł

6185

129,00 zł

158,67 zł

6747

111,00 zł

136,53 zł

6450

42,00 zł

51,66 zł

liczba przycisków wywołania: 1x podświetlany duży przycisk oraz wizytownik mikrofon oraz
głośnik zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi materiał: tworzywo sztuczne,
aluminium montaż: natynkowy wymiary: 80 x 153 x 25mm kolor: srebrny gwarancja: 24
miesiące

Kaseta domofonowa anologowa KDO-2
liczba przycisków wywołania: 2x podświetlane przyciski oraz wizytówki mikrofon oraz głośnik
zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi materiał: tworzywo sztuczne, aluminium
montaż: natynkowy wymiary: 81 x 154 x 25mm kolor: srebrny gwarancja:24 miesiące

Kaseta domofonowa anologowa KDO-3
liczba przycisków wywołania: 3x podświetlane przyciski oraz wizytówki mikrofon oraz głośnik
zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi materiał: tworzywo sztuczne, aluminium
montaż: natynkowy wymiary: 81 x 154 x 25mm kolor: srebrny gwarancja: 24 miesiące

Panel domofonowy z 1 przyciskiem 925/101
Panel bramowy 925/101 liczba przycisków wywołania: 1x miejsce na moduł rozmówny MR-2
materiał: tworzywo sztuczne, aluminium montaż: natynkowy, podtynkowy klasa szczelności:
IP33 napięcie zasilania: AC 12V wymiary: panelu: 240x113mm obudowy podtynkowej:
225x102x43.5mm gwarancja: 12 miesięcy

Panel domofonowy SMYLE 1129/1
Panel przyciskowy z miejscem na moduł 1129/1 Smyle panel z miejscem na moduł rozmówny
liczba przycisków wywołania: 1x (możliwość rozbudowy do 2) podświetlany przycisk oraz
wizytownik materiał: ABS, aluminium montaż: natynkowy, podtynkowy współpraca: moduł
1128/500, 1128/501, 1128/510 wymiary: 185 x 99 x 35mm gwarancja: 12 miesięcy

Moduł rozmówny 1128/500
Moduł rozmówny 1128/500 przystosowany jest do systemów analogowych wbudowany układ
regulacji wzmocnienia mikrofonu i głośnika współpraca: panele GENYA 1128, SMYLE 1129
współpraca: 18K1, 19K1 gwarancja: 12 miesięcy

Moduł rozmówny 1128/501
Moduł rozmówny 1128/501 przystosowany jest do systemów analogowych wbudowany układ
regulacji wzmocnienia mikrofonu i głośnika współpraca: panel zewnętrzny mod. 1129/1
współpraca: zasilacze 18A2, 18L1, 19A2, 19L1 gwarancja: 12 mieisęcy
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Panel domofonowy MIKRA 1122/11

8162

181,00 zł

222,63 zł

9740

217,00 zł

266,91 zł

8116

192,00 zł

236,16 zł

0796

217,00 zł

266,91 zł

0541

299,00 zł

367,77 zł

7501

329,00 zł

404,67 zł

0539

349,00 zł

429,27 zł

Panel wywołania Mikra liczba przycisków wywołania: 1 podwójny podświetlanie: zielone diody
LED materiał: aluminium (front) montaż: natynkowy, podtynkowy (wykorzystanie puszki z
ramką nr ref. 1122/50) współpraca: 18A1, 18L1, 19A, 19L1 klasa szczelności: IP44 zasilanie:
12V AC temperatura pracy: -10ºC ~ +50ºC wymiary: 99x20x185mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 12 miesięcy

Puszka podtynkowa 1122/50 do panelu MIKRA
Ramka z puszką podtynkową 1122/50 podtynkowa współpraca: 1122/1, 1122/11 wymiary:
puszki: 215x120x45mm ramki: 220x140x5mm gwarancja: 12 miesięcy

Płyta domofonowa z 1 przyciskiem ELITE 6025/PR1
Płyta rozmówna do domofonu ELITE 6025/PR1 liczba przycisków wywołania: 1x podświetlanie:
diody LED materiał: stal nierdzewna/plexi montaż: natynkowy, podtynkowy stopień ochrony:
IK07 wymiary z obudową: 6025/OND-M: 157x67x23-35mm 6025/RP-OP-M: 176x87x23mm
napięcie zasilania: 12V AC gwarancja: 12 miesięcy

Płyta domofonowa z 2 przyciskami ELITE 6025/PR2
Płyta rozmówna do domofonu ELITE 6025/PR2 liczba przycisków wywołania: 2x podświetlanie:
diody LED materiał: stal nierdzewna/plexi montaż: natynkowy, podtynkowy stopień ochrony:
IK07 wymiary z obudową: 6025/OND-M: 157x67x23-35mm 6025/RP-OP-M: 176x87x23mm
napięcie zasilania: 12V AC gwarancja: 12 miesięcy

Płyta domofonowa z 1 przyciskiem ELITE 6025/PR1-RF
Płyta rozmówna do domofonu z czytnikiem ELITE 6025/PR1-RF liczba przycisków
wywołania: 1x wbudowany czytnik zbliżeniowy podświetlanie: diody LED materiał: stal
nierdzewna/plexi montaż: natynkowy (wymagana obudowa 6025/OND-M), podtynkowy
(wymagana puszka 6025/RP-OP-M) stopień ochrony: IK07 wymiary z obudową: 6025/OND-M:
157x67x23-35mm 6025/RP-OP-M: 176x87x23mm napięcie zasilania: 12V AC gwarancja: 12
miesięcy

Płyta domofonowa z 2 przyciskami ELITE 6025/PR2-RF
Płyta rozmówna do domofonu z czytnikiem ELITE 6025/PR2-RF liczba przycisków
wywołania: 2x wbudowany czytnik zbliżeniowy podświetlanie: diody LED materiał: stal
nierdzewna/plexi montaż: natynkowy (wymagana obudowa 6025/OND-M), podtynkowy
(wymagana puszka 6025/RP-OP-M) stopień ochrony: IK07 wymiary z obudową: 6025/OND-M:
157x67x23-35mm 6025/RP-OP-M: 176x87x23mm napięcie zasilania: 12V AC gwarancja: 12
miesięcy

Płyta domofonowa z 3 przyciskami ELITE 6025/PR3-RF
Płyta rozmówna do domofonu z czytnikiem ELITE 6025/PR3-RF liczba przycisków wywołania:
3x wbudowany czytnik zbliżeniowy podświetlanie: diody LED materiał: stal nierdzewna/plexi
montaż: natynkowy (wymagana 6025/OND-M), podtynkowy (wymagana 6025/RP-OP-M)
stopień ochrony: IK07 wymiary z obudową: 6025/OND-M: 157x67x23-35mm 6025/RP-OP-M:
176x87x23mm napięcie zasilania: 12V AC gwarancja: 12 miesięcy
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Obudowa natynkowa 6025/OND-M do panelu ELITE

3829

65,00 zł

79,95 zł

3963

97,00 zł

119,31 zł

9027

112,00 zł

137,76 zł

1540

171,00 zł

210,33 zł

1547

175,00 zł

215,25 zł

1554

182,00 zł

223,86 zł

Obudowa z daszkiem 6025 OND-M natynkowa współpraca: 6025/PR1, 6025/PR2, 6025/PR3,
6025/PR1-RF, 6025/PR2-RF, 6025/PR3-RF materiał: stal nierdzewna wymiary: bez daszka:
157x67x23mm z daszkiem: 157x67x35mm gwarancja: 12 miesięcy

Puszka podtynkowa 6025/RP-OP-M do panelu ELITE
Ramka z puszką podtynkową 6025 RP-OP-M podtynkowa współpraca: 6025/PR1, 6025/PR2,
6025/PR3, 6025/PR1-RF, 6025/PR2-RF, 6025/PR3-RF materiał: stal nierdzewna wymiary:
176x87x23mm gwarancja: 12 miesięcy

Płyta domofonowa z 1 przyciskiem Miwus 5025/PR1
Płyta rozmówna do domofonu Miwus 525/PR1 liczba przycisków wywołania: 1x podświetlanie:
diody LED materiał: stal nierdzewna montaż: natynkowy, podtynkowy do montaż wymagana
obudowa 5025/OP(D)1! współpraca: 18A1, 18L1, 19A, 19L1 zasilanie: AC 12V wymiary:
30x13mm (szer./wys.) gwarancja: 12 miesięcy

Panel domofonowy z 1 przyciskiem MIWUS 5025/1D
Panel rozmówny do domofonu z 1 przyciskiem 5025/1D liczba przycisków wywołania: 1x płyta
czołowa: 1 modułowa podświetlanie: diody LED materiał: stal nierdzewna montaż: natynkowy,
podtynkowy (wykorzystanie puszki z ramką nr ref. 525/RP1)
współpraca: 18A1, 18L1, 19A, 19L1 napięcie zasilania: 12V AC wymiary: 56x152x23-35mm
gwarancja: 12 miesięcy

Panel domofonowy z 2 przyciskami MIWUS 5025/2D
Panel rozmówny do domofonu z 2 przyciskami 5025/2D liczba przycisków wywołania: 2x płyta
czołowa: 1 modułowa podświetlanie: diody LED materiał: stal nierdzewna montaż: natynkowy,
podtynkowy (wykorzystanie puszki z ramką nr ref. 525/RP1)
współpraca: 18A1, 18L1, 19A, 19L1 wymiary: 56 x 152 x 23-35mm napięcie zasilania: 24V AC
gwarancja: 12 miesięcy

Panel domofonowy z 3 przyciskami MIWUS 5025/3D
Panel rozmówny do domofonu z 3 przyciskami MIWUS 5025/3D1 liczba przycisków
wywołania: 3x płyta czołowa: 1 modułowa podświetlanie: diody LED materiał: stal nierdzewna
montaż: natynkowy, podtynkowy (wykorzystanie puszki z ramką nr ref. 525/RP1)
współpraca: 18A1, 18L1, 19A, 19L1 wymiary: 56 x 152 x 23-35mm napięcie zasilania: 24V AC
gwarancja: 12 miesięcy
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Panel domofonowy z 4 przyciskami MIWUS 5025/4D

2678

255,00 zł

313,65 zł

8218

270,00 zł

332,10 zł

5183

280,00 zł

344,40 zł

5234

285,00 zł

350,55 zł

1755

291,00 zł

357,93 zł

5413

306,00 zł

376,38 zł

Panel rozmówny do domofonu z 4 przyciskami MIWUS 5025/4D liczba przycisków
wywołania: 4x podświetlanie: diody LED materiał: stal nierdzewna montaż: natynkowy,
podtynkowy montaż: natynkowy, podtynkowy (wykorzystanie puszki z ramką nr ref. 525/RP2)
współpraca: 18A1, 18L1, 19A, 19L1 wymiary: 110 x 152 x 23-35mm napięcie zasilania: 12V AC
gwarancja: 12 miesięcy

Panel domofonowy z 5 przyciskami MIWUS 5025/5D
Panel rozmówny do domofonu z 5 przyciskami MIWUS 5025/5D liczba przycisków
wywołania: 5x płyta czołowa: 2 modułowa podświetlanie: diody LED materiał: stal nierdzewna
montaż: natynkowy, podtynkowy (wykorzystanie puszki z ramką nr ref. 525/RP2) współpraca:
18A1, 18L1, 19A, 19L1 wymiary: 110 x 152 x 23-35mm napięcie zasilania: 12V AC gwarancja:
12 miesięcy

Panel domofonowy z 6 przyciskami MIWUS 5025/6D
Panel rozmówny do domofonu z 6 przyciskami MIWUS 5025/6D liczba przycisków
wywołania: 6x płyta czołowa: 2 modułowa podświetlanie: diody LED materiał: stal nierdzewna
montaż: natynkowy, podtynkowy (wykorzystanie puszki z ramką nr ref. 525/RP2) współpraca:
18A1, 18L1, 19A, 19L1 wymiary: 110 x 152 x 23-35mm napięcie zasilania: 12V AC gwarancja:
12 miesięcy

Panel domofonowy z 7 przyciskami MIWUS 5025/7D
Panel rozmówny do domofonu z 7 przyciskami MIWUS 5025/7D liczba przycisków
wywołania: 7x płyta czołowa: 2 modułowa podświetlanie: diody LED materiał: stal nierdzewna
montaż: natynkowy, podtynkowy (wykorzystanie puszki z ramką 525/RP2) gwarancja: 12
miesięcy

Panel domofonowy z 8 przyciskami MIWUS 5025/8D
Panel rozmówny do domofonu z 8 przyciskami MIWUS 5025/8D liczba przycisków
wywołania: 8x płyta czołowa: 2 modułowa podświetlanie: diody LED materiał: stal nierdzewna
montaż: natynkowy, podtynkowy (wykorzystanie puszki z ramką nr ref. 525/RP2) współpraca:
18A1, 18L1, 19A, 19L1 wymiary: 110 x 152 x 23-35mm napięcie zasilania: 12V AC gwarancja:
12 miesięcy

Panel domofonowy z 10 przyciskami MIWUS 5025/10D
Panel rozmówny do domofonu z 10 przyciskami MIWUS 5025/10D liczba przycisków
wywołania: 10x płyta czołowa: 2 modułowa podświetlanie: diody LED materiał: stal
nierdzewna współpraca: 18A1, 18L1, 19A, 19L1 montaż: natynkowy, podtynkowy
(wykorzystanie puszki z ramką nr ref. 525/RP2) wymiary: 110 x 152 x 23-35mm gwarancja: 12
miesięcy
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Panel domofonowy z czytnikiem RFID i zamkiem kodowym 5025/1D-ZK-RF

2713

499,00 zł

613,77 zł

2718

505,00 zł

621,15 zł

2717

481,00 zł

591,63 zł

1233

41,00 zł

50,43 zł

3427

64,00 zł

78,72 zł

6343

81,00 zł

99,63 zł

Panel rozmówny do domofonu 5025/1D-ZK-RF / 5025/3D-ZK-RF liczba przycisków wywołania:
1, 2, 3 wbudowany czytnik zbliżeniowy wbudowany zamek kodowy podświetlanie: diody LED
materiał: stal nierdzewna/plexi współpraca: 18A1, 18L1, 19A, 19L1 montaż: natynkowy,
podtynkowy wymiary z obudową: 152 x 110 x 23-35mm napięcie zasilania: 12V AC stopień
ochrony: IK07 gwarancja: 12 miesięcy

Panel domofonowy z czytnikiem RFID i zamkiem kodowym 5025/2D-ZK-RF
Panel rozmówny do domofonu 5025/1D-ZK-RF / 5025/3D-ZK-RF liczba przycisków wywołania:
1, 2, 3 wbudowany czytnik zbliżeniowy wbudowany zamek kodowy podświetlanie: diody LED
materiał: stal nierdzewna/plexi współpraca: 18A1, 18L1, 19A, 19L1 montaż: natynkowy,
podtynkowy wymiary z obudową: 152 x 110 x 23-35mm napięcie zasilania: 12V AC stopień
ochrony: IK07 gwarancja: 12 miesięcy

Panel domofonowy z czytnikiem RFID i zamkiem kodowym 5025/3D-ZK-RF
Panel rozmówny do domofonu 5025/1D-ZK-RF / 5025/3D-ZK-RF liczba przycisków wywołania:
1, 2, 3 wbudowany czytnik zbliżeniowy wbudowany zamek kodowy podświetlanie: diody LED
materiał: stal nierdzewna/plexi współpraca: 18A1, 18L1, 19A, 19L1 montaż: natynkowy,
podtynkowy wymiary z obudową: 152 x 110 x 23-35mm napięcie zasilania: 12V AC stopień
ochrony: IK07 gwarancja: 12 miesięcy

Ramka podtynkowa do paneli 1 rzędowych 525/RP1
Ramka podtynkowa do paneli 1 rzędowych 525 / RP1 używana do przykrycia nierówności
ściany w otoczeniu panela materiał: stal nierdzewna montaż: podtynkowy wymiary: 175 x 80
x 27mm

Ramka podtynkowa do paneli 2 rzędowych 525/RP2
Ramka podtynkowa do paneli 2 rzędowych 525 / RP2 używana do przykrycia nierówności
ściany w otoczeniu panela materiał: stal nierdzewna montaż: podtynkowy wymiary: 175 x 135
x 27mm

Ramka podtynkowa do paneli 3 rzędowych 525/RP3
Ramka podtynkowa do paneli 3 rzędowych 525 / RP3 używana do przykrycia nierówności
ściany w otoczeniu panela materiał: stal nierdzewna montaż: podtynkowy wymiary: 175 x 190
x 27mm
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Panel z układem rozmównym MDR0

2680

52,00 zł

63,96 zł

3352

55,00 zł

67,65 zł

3567

57,00 zł

70,11 zł

2773

135,00 zł

166,05 zł

2766

146,00 zł

179,58 zł

3652

7,90 zł

9,72 zł

wbudowany moduł rozmówny podświetlenie - diody LED zielone wymiary: 82 x 170 x 15mm
gwarancja: 24 miesiące

Panel z układem rozmównym MDR1
wbudowany moduł rozmówny podświetlenie - diody LED zielone jedno abonentowy wymiary:
82 x 170 x 15mm gwarancja: 24 miesiące

Panel z układem rozmównym MDR2
wbudowany moduł rozmówny podświetlenie - diody LED zielone 2 abonentów wymiary: 82 x
170 x 15mm gwarancja: 24 miesiące

Panel rozmówny z czytnikiem MDRT0
wbudowany moduł rozmówny podświetlenie - diody LED zielone wbudowany czytnik
zbliżeniowy ( transponderów ) do otwierania rygla wymiary: 82 x 170 x 15mm gwarancja: 24
miesiące

Panel rozmówny z czytnikiem MDRT5
wbudowany moduł rozmówny podświetlenie - diody LED zielone 5 abonentowy wbudowany
czytnik zbliżeniowy ( transponderów ) do otwierania rygla wymiary: 82 x 170 x 15mm
gwarancja: 24 miesiące

Wkrętak do kaset MDR
współpracuje z panelami: MD, MDR, MDRT długość wkrętaka: 125 mm rękojeść z tworzywa
sztucznego grot ze stali chromowo-molibdenowej
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Obudowa natynkowa D170

2930

51,00 zł

62,73 zł

2642

41,00 zł

50,43 zł

3273

48,00 zł

59,04 zł

3271

58,00 zł

71,34 zł

5221

75,00 zł

92,25 zł

1298

49,00 zł

60,27 zł

10211

95,00 zł

116,85 zł

obudowa dla 1 modułu wymiary: 86 x 174 x 34-52mm gwarancja: 24 miesiące

Moduł ramkowy R1
ramka dla 1 modułu wymiary: 210 x 120 x 25mm gwarancja 24 miesiące

Moduł ramkowy R2
ramka dla 2 modułów wymiary: 210 x 120 x 25mm gwarancja: 24 miesiące

Moduł ramkowy R3
ramka dla 3 modułów wymiary: 282 x 206mm gwarancja: 24 miesiące

Moduł ramkowy R4
ramka dla 4 modułów wymiary: 364 x 206mm gwarancja: 24 miesiące

Moduł rozmówny MR 2
Moduł rozmówny MR2 dla paneli mod. 725/101 – 725/106 współpraca z zasilaczami 18L, 19L,
18A2, 19A2 wymiary: 78 x 111mm gwarancja: 12 miesięcy

Płyta czołowa 1148/21
Płyta czołowa Sinthesi S2 1148/21 z jednym przyciskiem oraz miejscem na moduł rozmówny
system: 4+n, 1+n, COAX liczba przycisków wywołania: 1x materiał: anodyzowane aluminium
montaż: natynkowy, podtynkowy współpraca: moduły 1145/500 (4+n) lub 1145/67 (1+n)
stopień ochrony: IP45 temperatura pracy: -20°C ~ +50°C wymiary etykiety: 67x12,5mm
(szer./wys.) wymiary: 90x90x43mm (szer./wys./gł.) gwarancja: 12 miesięcy
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Puszka podtynkowa 1145/51

5126

21,00 zł

25,83 zł

2778

83,00 zł

102,09 zł

3338

103,00 zł

126,69 zł

2782

219,00 zł

269,37 zł

3566

66,50 zł

81,80 zł

Puszka podtynkowa 1145/51 dla jednego modułu system: 4+n materiał: ABS montaż:
podtynkowy współpraca: panele Alpha / Sinthesi / Sinthesi S2 temperatura pracy: -20°C ~
+50°C wymiary: 114x118x45mm (szer./wys./gł.) gwarancja: 12 miesięcy

Ramka frontowa 1148/61
Ramka frontowa Sinthesi S2 1148/61 dla jednego modułu system: 4+n materiał: anodyzowane
aluminium montaż: natynkowy współpraca: panele Sinthesi / Sinthesi S2 temperatura pracy:
-20°C ~ +50°C wymiary: 125x119mm (szer./wys.) gwarancja: 12 miesięcy

Moduł rozmówny 1145/500
Moduł rozmówny 1145/500 do paneli Sinthesi system: 4+n, COAX wbudowany układ regulacji
wzmocnienia mikrofonu i głośnika współpraca: panele Sinthesi / Sinthesi S2 zasilacze 18K,
19K, 786/1, 786/5, 789/5 napięcie zasilania: 6V DC (±5%) pobór prądu: 15mA (w stanie
czuwania) 100mA (w stanie pracy) temperatura pracy: -10°C ~ +50°C gwarancja: 12 miesięcy

Obudowa natynkowa 1148/311
Obudowa natynkowa Sinthesi S2 1148/311 dla jednego modułu system: 1+n, 2Voice, 4+n,
BIBUS VOP, COAX, DUO, DigiVoice, IPERVoice, Matibus SE materiał: anodyzowane aluminium
montaż: natynkowy współpraca: panele i ramki Sinthesi / Sinthesi S2 temperatura pracy:
-20°C ~ +50°C wymiary: 151x157x79-59mm (szer./wys./gł.) gwarancja: 12 miesięcy

Panel z układem rozmównym MDR6
wbudowany moduł rozmówny podświetlenie - diody LED zielone 6 abonentów wymiary: 82 x
170 x 15mm gwarancja: 24 miesiące

Unifony

Kod produktu Cena netto
Unifon domofonowy Urmet Scaitel 1132

1225

42,00 zł

Cena brutto

51,66 zł

Unifon domofonowy Urmet Scaitel 1132 system: 4+n liczba przewodów: 5 wbudowane
przyciski: 1 (otwieranie drzwi) miejsce na dodatkowe przyciski: 0 zaciski pod przewody w
postaci śrub z nakrętkami obudowa: ABS kolor: biały montaż: natynkowy elementy obudowy
połączone przy użyciu zatrzasków otwory pod wkręty wykonane w sposób umożliwiający
regulację ustawienia unifonu kształt obudowy oraz odpowiednie zaczepy zapewniające
prawidłowe odwieszenie słuchawki wymiary: 220×90×69mm gwarancja: 12 miesięcy
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Unifon domofonowy Urmet 1131

1277

45,00 zł

55,35 zł

1278

47,00 zł

57,81 zł

1304

51,00 zł

62,73 zł

2508

65,00 zł

79,95 zł

2511

72,00 zł

88,56 zł

Unifon domofonowy Urmet 1131 system: 4+n liczba przewodów: 5 wbudowane przyciski: 1
(otwieranie drzwi) miejsce na dodatkowe przyciski: 0 zaciski pod przewody w postaci śrub z
nakrętkami obudowa: ABS kolor: biały montaż: natynkowy elementy obudowy połączone przy
użyciu zatrzasków otwory pod wkręty wykonane w sposób umożliwiający regulację ustawienia
unifonu kształt obudowy oraz odpowiednie zaczepy zapewniające prawidłowe odwieszenie
słuchawki wymiary: 218×77×56mm gwarancja: 12 miesięcy

Unifon domofonowy Urmet Scaitel 1132/1
Unifon domofonowy Urmet Scaitel 1132/1 system: 4+n liczba przewodów: 5+1+(6)
wbudowane przyciski: 2 (otwieranie drzwi, interkom) miejsce na dodatkowe przyciski: 6 zaciski
pod przewody w postaci śrub z nakrętkami funkcja interkomu obudowa: ABS kolor: biały
montaż: natynkowy elementy obudowy połączone przy użyciu zatrzasków otwory pod wkręty
wykonane w sposób umożliwiający regulację ustawienia unifonu kształt obudowy oraz
odpowiednie zaczepy zapewniające prawidłowe odwieszenie słuchawki
wymiary: 220×90×69mm gwarancja: 12 miesięcy

Unifon domofonowy Urmet 1131/1
Unifon domofonowy Urmet 1131/1 system: 4+n liczba przewodów: 5+1+(3) wbudowane
przyciski: 2 (otwieranie drzwi, interkom) miejsce na dodatkowe przyciski: 3 zaciski pod
przewody w postaci śrub z nakrętkami funkcja interkomu obudowa: ABS kolor: biały montaż:
natynkowy elementy obudowy połączone przy użyciu zatrzasków otwory pod wkręty
wykonane w sposób umożliwiający regulację ustawienia unifonu kształt obudowy oraz
odpowiednie zaczepy zapewniające prawidłowe odwieszenie słuchawki
wymiary: 218×77×56mm gwarancja: 12 miesięcy

Unifon domofonowy Urmet Miro 1150
Unifon domofonowy Urmet Miro 1150 system: 4+n liczba przewodów: 5 wbudowane przyciski:
1 (otwieranie drzwi) miejsce na dodatkowe przyciski: 0 zaciski pod przewody w postaci śrub z
nakrętkami obudowa: ABS kolor: biały montaż: natynkowy elementy obudowy połączone przy
użyciu zatrzasków otwory pod wkręty wykonane w sposób umożliwiający regulację ustawienia
unifonu możliwość dokupienia i zamontowania modułu 3-stopniowej regulacji głośności
dzwonienia z opcją wyłączenia wymiary: 211×89×50mm gwarancja: 12 miesięcy

Unifon domofonowy Urmet Miro 1150/1
Unifon domofonowy Urmet Miro 1150/1 system: 4+n liczba przewodów: 5+1(+2) wbudowane
przyciski: 2 (otwieranie drzwi, funkcyjny) miejsce na dodatkowe przyciski: 2 zaciski pod
przewody w postaci śrub z nakrętkami funkcja interkomu obudowa: ABS kolor: biały montaż:
natynkowy elementy obudowy połączone przy użyciu zatrzasków otwory pod wkręty
wykonane w sposób umożliwiający regulację ustawienia unifonu możliwość dokupienia i
zamontowania modułu 3-stopniowej regulacji głośności dzwonienia z opcją wyłączenia
wymiary: 211×89×50mm gwarancja: 12 miesięcy
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Unifon domofonowy Urmet Signo 1140/1

4902

75,00 zł

92,25 zł

5414

102,00 zł

125,46 zł

7817

399,00 zł

490,77 zł

6694

228,00 zł

280,44 zł

7813

299,00 zł

367,77 zł

1035

6,00 zł

7,38 zł

Unifon domofonowy Urmet Signo 1140/1 system: 4+n liczba przewodów: 5+1(+2) wbudowane
przyciski: 2 (otwieranie drzwi, funkcyjny) miejsce na dodatkowe przyciski: 2 zaciski pod
przewody w postaci śrub z nakrętkami dodatkowy głośnik sygnału wywołania obudowa: ABS
kolor: biały montaż: natynkowy elementy obudowy połączone przy użyciu zatrzasków otwory
pod wkręty wykonane w sposób umożliwiający regulację ustawienia unifonu możliwość
dokupienia i zamontowania modułu 3-stopniowej regulacji głośności dzwonienia z opcją
wyłączenia wymiary: 225×80×40mm gwarancja: 12 miesięcy

Unifon domofonowy Urmet Signo 1140/41
Unifon domofonowy Urmet Signo 1140/41 system: 4+n liczba przewodów: 5+1(+2)
wbudowane przyciski: 4 (otwieranie drzwi, 3 funkcyjne) miejsce na dodatkowe przyciski: 0
zaciski pod przewody w postaci śrub z nakrętkami dodatkowy głośnik sygnału wywołania
obudowa: ABS kolor: czarny montaż: natynkowy elementy obudowy połączone przy użyciu
zatrzasków otwory pod wkręty wykonane w sposób umożliwiający regulację ustawienia
unifonu możliwość dokupienia i zamontowania modułu 3-stopniowej regulacji głośności
dzwonienia z opcją wyłączenia wymiary: 225×80×40mm gwarancja: 12 miesięcy

Unifon domofonowy Urmet Signo 1140/12
Unifon domofonowy 1140/12 system: 4+n min. liczba przewodów: 5 wbudowane przyciski: 11
miejsce na dodatkowe przyciski: 0 zaciski śrubowe słuchawka połączona z podstawą za
pomocą złącza RJ montaż: natynkowy obudowa: ABS kolor: biały wymiary: 225×80×40mm
gwarancja: 12 miesięcy

Unifon domofonowy, dodatkowy 1122/62
Unifon dodatkowy do zestawu Urmet 1122/61 system: 2-przewodowy (do zestawu 1122/61)
min. liczba przewodów: 2 wbudowane przyciski: 3 miejsce na dodatkowe przyciski: 0 zaciski
śrubowe obudowa: ABS montaż: natynkowy jeden z dwóch sygnałów wywołania (ustawiany
zworką) wymiary: 225×90×48mm (wys./dł./szer.) gwarancja: 12 miesięcy

Unifon domofonowy, dodatkowy 1129/52
Unifon dodatkowy do zestawu Urmet 1122/31 system: 2-przewodowy (do zestawu 1122/31)
min. liczba przewodów: 2 wbudowane przyciski: 1 dodatkowe przyciski: 1 zaciski śrubowe
obudowa: ABS montaż: natynkowy jeden z dwóch sygnałów wywołania (ustawiany zworką)
wymiary: 225×40×80mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 12 miesięcy

Dodatkowy przycisk do unifonu Urmet 1131/1
Przycisk 1131/100 przykładowe funkcje jakie może spełniać przycisk: wywołanie innego
unifonu (interkom) zapalanie światła na klatce schodowej otwierania drugiego elektrozaczepu
gwarancja: 12 miesięcy

Aktualizacja z dn. 2023.01.06

www.napad.pl

Strona 13

Cennik domofonów

Dodatkowy przycisk do unifonu Urmet 1132/1

1030

6,00 zł

7,38 zł

5066

6,00 zł

7,38 zł

9418

7,00 zł

8,61 zł

6431

6,00 zł

7,38 zł

5154

12,00 zł

14,76 zł

3084

18,00 zł

22,14 zł

4779

18,00 zł

22,14 zł

2730

135,00 zł

166,05 zł

Przycisk 1132/55 przykładowe funkcje jakie może spełniać przycisk: wywołanie innego unifonu
(interkom) zapalanie światła na klatce schodowej otwierania drugiego elektrozaczepu
gwarancja: 12 miesięcy

Dodatkowy przycisk do unifonu Urmet 1140/1
Przycisk 1140/55 przykładowe funkcje jakie może spełniać przycisk: wywołanie innego unifonu
(interkom) zapalanie światła na klatce schodowej otwierania drugiego elektrozaczepu
gwarancja: 12 miesięcy

Dodatkowy przycisk do unifonu Urmet 1150/1
Przycisk 1150/55 przykładowe funkcje jakie może spełniać przycisk: wywołanie innego unifonu
(interkom) zapalanie światła na klatce schodowej otwierania drugiego elektrozaczepu
gwarancja: 12 miesięcy

Regulator i wyłącznik głośności sygnału wywołania 1132/53P
Regulator i wyłącznik głośności sygnału wywołania 1132-53P wyłączenie i regulacja głośności
wywołania w: unifonach: 1132 Scaitel unifonach: 1133 Atlantico gwarancja: 12 miesięcy

Regulator głośności sygnału wywołania 1140/53
Regulator głośności sygnału wywołania 1140-53 współpraca z unifonami 1140 Signo trzy
poziomy regulacji łatwy i szybki motaż gwarancja: 12 miesięcy

Płytka unifonu 1131
Płytka elektroniki do unifonu 1131 współpraca z unifonem 1131 i 1131/1

Płytka unifonu 1132
Płytka elektroniki do unifonu 1132 współpraca z unifonem 1132 i 1132/1 gwarancja: 12
miesięcy

Unifon AGT A
Słuchawkowy odbiornik audio AGT A współpraca z systemami: X1, XIP liczba przycisków: 3
soft-touch regulacja głośności lub wyłączenie dzwonka programowane melodie wywołania
klasa szczelności: IP30 zasilanie: 15V ~ 20V DC biała dioda sygnalizacyjna temperatura pracy:
5°C ~ 40°C kolor: biały system: X1 (2 niespolaryzowane przewody) wymiary:
116x190x44.5mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące
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Unifon AGT A EVO

3374

200,00 zł

246,00 zł

3846

300,00 zł

369,00 zł

Słuchawkowy odbiornik audio AGT EVO współpraca z systemami: X1, XIP liczba przycisków: 3
soft-touch 4 przyciski dla połączeń interkomowych regulacja głośności lub wyłączenie
dzwonka programowane melodie wywołania klasa szczelności: IP30 zasilanie: 15V ~ 20V DC
biała dioda sygnalizacyjna temperatura pracy: 5°C ~ 40°C kolor: biały system: X1 (2
niespolaryzowane przewody) wymiary: 116x190x44.5mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24
miesiące

Podstawka dla domofonów AGT KT A
Stojak biurkowy dla domofonów AGT KT A współpraca: AGT A, Agata Audio i Perla Audio
materiał: pleksiglas o grubości 10mm pokrywa strefy listwy zaciskowej z płytką wykonaną z
PMMA gwarancja: 24 miesiące

Zasilacze domofonowe

Kod produktu Cena netto

Zasilacz domofonowy EWD10

Cena brutto

1423

72,00 zł

88,56 zł

1509

83,00 zł

102,09 zł

2681

90,00 zł

110,70 zł

1518

102,00 zł

125,46 zł

2629

114,00 zł

140,22 zł

zasilacz domofonowy w obudowie montaż na szynie Z-101 zasilanie: 230 V / 50 Hz pobór
mocy: 8 VA (max) temperatura pracy - 10°C do 50°C . zabezpieczenie - multifuse gwarancja:
24 miesiące

Zasilacz domofonowy interkomowy EWD-10IN
zasilacz domofonowy z interkomem montaż na szynie Z-101

Zasilacz domofonowy EWD10/20
zasilacz domofonowy w obudowie montaż na szynie Z-101

Zasilacz do domofonu 18A2
Zasilacz do domofonów Urmet 18A2 współpraca: z panelami: MIWI, MIWUS, 1127 z modułami
rozmównymi: MR2, 1128/501 napięcie wejściowe: AC 230V (50Hz) napięcie wyjściowe: AC 12V
moc zasilacza: 20VA generator dwutonowy regulacja poziomu głośności unifonów oraz panela
wejściowego zabezpieczenie: bezpiecznik T100mA montaż: szyna DIN wymiary:
110x130x66mm gwarancja: 12 miesięcy

Zasilacz do domofonu 18L1
Zasilacz do domofonów Urmet 18 L1 współpracuje z modułami rozmównymi MR 2 i MIWI
zasilanie: 230V AC / 50 Hz / 20 VA napięcia wyjściowe: 12 V AC / 1.0 A generator dwutonowy
regulacja poziomu głośności unifonów oraz panela wejściowego zabezpieczenie: bezpiecznik
T100mA wymiary: 126 x 90 x 75mm - 7 modułów DIN gwarancja: 12 miesięcy
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Zasilacz z timerem do domofonu 18A2-B

2493

114,00 zł

140,22 zł

3236

103,00 zł

126,69 zł

9668

103,00 zł

126,69 zł

2515

124,00 zł

152,52 zł

3542

129,00 zł

158,67 zł

5794

119,00 zł

146,37 zł

1542

101,00 zł

124,23 zł

Zasilacz do domofonów Urmet 18A2-B zasilanie: 230V AC / 50Hz napięcie wyjściowe: AC 12V
moc zasilacza: 20VA generator dwutonowy regulacja poziomu głośności unifonów oraz panela
wejściowego regulacja czasu przekaźnika zabezpieczenie: bezpiecznik T100mA montaż: szyna
DIN wymiary: 110x130x66mm gwarancja: 12 miesięcy

Zasilacz do domofonu 18K1
Zasilacz do domofonów Urmet 18K1 współpracuje z modułami: K-STEEL, Sinthesi, Genya,
Smyle, 725, Aura zasilanie: AC 230V, 50/60Hz moc zasilacza: 20VA napięcia wyjściowe: DC
6V/0.11A AC 12V/1.2A przystosowany do systemu 4+N wbudowany triak maksymalne
obciążenie wyjścia ~12V: 1000mA temperatura pracy: 0~45°C zabezpieczenie: bezpiecznik
T100mA minimalna rezystancja obciążenia: ≥12.5Ω montaż na szynie DIN gwarancja: 12
miesięcy

Zasilacz domofonowy interkomowy 19A2
Zasilacz do domofonów 19A2 z funkcją interkomu interkomowy współpraca: z panelami: MIWI,
MIWUS, 1127 z modułami rozmównymi: MR2, 1128/501 napięcie wejściowe: AC 230V (50Hz)
napięcie wyjściowe: AC 12V moc zasilacza: 10VA generator dwutonowy regulacja poziomu
głośności unifonów oraz panela wejściowego zabezpieczenie: bezpiecznik T100mA montaż:
szyna DIN wymiary: 111x130x70mm gwarancja: 12 miesięcy

Zasilacz domofonowy interkomowy z timerem 19A2-B
Zasilacz do domofonów 19A2B z funkcją interkomu i timerem interkomowy współpraca: z
panelami: MIWI, MIWUS, 1127 z modułami rozmównymi: MR2, 1128/501 napięcie wejściowe:
AC 230V (50Hz) napięcie wyjściowe: AC 12V moc zasilacza: 10VA generator dwutonowy
regulacja poziomu głośności unifonów oraz panela wejściowego zabezpieczenie: bezpiecznik
T100mA montaż: szyna DIN regulacji czasu załączenia przekaźnika wymiary: 111x130x70mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 12 miesięcy

Zasilacz do domofonu z funkcją interkomu 19L1
Zasilacz do domofonu z funkcją interkomu 19 L1 współpraca z modułami rozmównymi: MR 2 i
MIWI zasilanie: 230V AC / 50Hz / 20VA napięcia wyjściowe: 12V AC / 1.0 A generator
dwutonowy zabezpieczenie: bezpiecznik T100mA automatyczne przełączanie pomiędzy
trybem domofonowym a interkomowym wymiary: 126 x 90 x 75 mm - 7 modułów DIN
gwarancja: 12 miesięcy

Zasilacz do domofonu z funkcją interkomu 19K1
Zasilacz do domofonu z funkcją interkomu 19K1 współpraca z modułami rozmównymi: KSTEEL, Sinthesi, Genya, Smyle, 725, Aura zasilanie: 230V AC / 50Hz napięcia wyjściowe: 12V
AC / 1A moc zasilacza: 20VA generator dwutonowy zabezpieczenie: bezpiecznik T100mA
automatyczne przełączanie pomiędzy trybem domofonowym a interkomowym minimalna
rezystancja obciążenia: ≥12.5Ω montaż: szyna DIN wymiary: 126x96x75mm gwarancja: 12
miesięcy

Transformator 9000/230
napięcie zasilania: 230V AC, 50Hz napięcie wyjściowe: 12V AC maksymalna obciążalność: 1.1A
moc zasilacza: 18VA zabezpieczenie: PTC długość odpowiada 3 modułom DIN temperatura
pracy: 0ºC~40ºC wymiary: 54x83x58.5mm

Przełączniki kaset

Kod produktu Cena netto
Przekaźnik domofonowy EP2

1416

67,00 zł

Cena brutto

82,41 zł

zasilanie: 12V (AC lub DC) maksymalny pobór prądu: 50mA temperatura pracy:-10 st. C do 50
st. C montaż na szynie Z-101 gwarancja: 24 miesiące
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Przekaźnik do domofonu P3E

4943

89,00 zł

109,47 zł

2662

99,00 zł

121,77 zł

2454

169,00 zł

207,87 zł

Przekaźnik do domofonów Urmet P3 E wbudowany generator sygnału wywołania stosowany w
przypadku: wywołania z jednego przycisku kilku odbiorników (jednoczesne wywołanie do 4
odbiorników) załączania sygnałem wywołania dodatkowych urządzeń (np. dodatkowe
sygnalizatory dźwiękowe) wymiary: 106 x 90 x 66 mm - 6 modułów DIN gwarancja: 12
miesięcy

Przekaźnik do domofonu P2UPR
Dwuwejściowy przekaźnik do domofonu P2 UPR stosowany w przypadku układów o strukturze
dwuwejściowej przekaźnik posiada 4 pary styków przełączalnych obciążalność styków 1A
temperatura pracy: -5°C ÷ +45°C wymiary: 106 x 90 x 66mm gwarancja: 12 miesięcy

Przekaźnik do domofonu P1E
Przekaźnik dwuwejściowy P1E stosowany w przypadku układów o strukturze wielowejściowej
umożliwia połączenie równoległe do 5 przekaźników (max. 10 wejść) wymiary: 106 x 90 x
66mm - 6 modułów DIN gwarancja: 12 miesięcy

Dwu i trzy-przewodowe

Kod produktu Cena netto

Zestaw domofonowy Z1 DUAL

Cena brutto

5030

305,40 zł

375,64 zł

5030

305,40 zł

375,64 zł

2810

119,00 zł

146,37 zł

1553

126,00 zł

154,98 zł

6597

132,00 zł

162,36 zł

w skład zestawu wchodzą: 1x unifon 1133/D 1x kaseta domofonu KD-1 1x zasilacz domofonu
AC-10 napięcie wejściowe: 230V AC±10%,50/60Hz moc znamionowa: 10VA napięcie
wyjściowe: 12,5V AC zabezpieczenie: 0,75A Multifuse

Zestaw domofonowy Z1 DUAL
w skład zestawu wchodzą: 1x unifon 1133/D 1x kaseta domofonu KD-1 1x zasilacz domofonu
AC-10 napięcie wejściowe: 230V AC±10%,50/60Hz moc znamionowa: 10VA napięcie
wyjściowe: 12,5V AC zabezpieczenie: 0,75A Multifuse

Stacja bramowa DR-201A Commax
stacja bramowa jednoprzyciskowa obudowa: aluminiowa, podtynkowa współpraca z
unifonami: DP-201R, DP-2K, DP-RA01, DP-20HR, AP-2RS dostępna osłona/daszek: ODR 201AG
kolor: srebrny wymiary puszki podtynkowej 165 x 95 x 40mm wymiary panela natynkowego
190 x 115 x 15mm gwarancja: 24 miesiące

Stacja bramowa DR-201AG Commax
stacja bramowa dwuprzyciskowa obudowa: aluminiowa, podtynkowa współpraca z unifonami:
DP-201R, DP-2K, DP-RA01, DP-20HR, AP-2RS dostępna osłona/daszek: ODR 201AG kolor:
srebrny wymiary puszki podtynkowej 165 x 95 x 40mm wymiary panela nadtynkowego 195 x
115 x 15mm gwarancja: 24 miesiące

Stacja bramowa DR-2GN Commax
stacja bramowa jednoprzyciskowa obudowa: żeliwna, natynkowa głębokość tylko 19mm
współpraca z unifonami: DP-20HR, DP-HP01, DP-2HPR zasilanie: DC 9V (ze stacji domowej)
okablowanie: 2 przewody otwieranie drzwi 2 przewody niespolaryzowane (styk) temperatura
pracy: -10°C ~ +50°C waga: 170g wymiary panela czołowego: 120 x 87 x 19mm gwarancja:
24 miesiące
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Stacja bramowa DR-2PN Commax

6664

143,00 zł

175,89 zł

4125

275,00 zł

338,25 zł

8219

355,00 zł

436,65 zł

9097

281,00 zł

345,63 zł

7435

84,00 zł

103,32 zł

stacja bramowa jednoprzyciskowa obudowa: żeliwna,natynkowa szerokość tylko 50mm
współpraca z unifonami: DP-HP01, DP-2HPR, DP-201R, DP-2K dodatkowy uchwyt do montażu
pod kątem 30° zasilanie: DC 9V (ze stacji domowej) okablowanie: 2 przewody otwieranie drzwi
2 przewody niespolaryzowane (styk) temperatura pracy: -20°C ~ +50°C waga: 25g wymiary
panela czołowego: 50.2 x 118 x 25mm gwarancja: 24 miesiące

Jednoabonentowa stacja bramowa DR-2A
jednoprzyciskowa obudowa: metalowa, podtynkowa zasilanie: DC 9V (z unifonu) dostępne
kolory: srebrny wymiary: panela: 185x125x17mm puszki montażowej: 165x100x40mm
gwarancja: 24 miesiące

Stacja bramowa DR-4UM Commax
stacja bramowa czteroprzyciskowa obudowa: metalowa, podtynkowa współpraca: unifon DPSS współpraca: osłona OS-6 (n,p) kolor panela: srebrny wymiary puszki podtynkowej
238/121/37mm (wys/szer/gł) wymiary puszki nadtynkowej 248/130/10mm (wys/szer/gł)
gwarancja: 24 miesiące

Stacja bramowa DR-DW3
Stacja bramowa DR DW3 liczba przycisków wywołania: 1x obudowa: plastikowa, natynkowa
współpraca: TP-6RC, TP-12RC kolor panelu: biały podświetlany przycisk wywołania wymiary:
186×126×25mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 24 miesiące

Unifon DP-SS Commax
unifon do domofonu współpracuje z stacjami bramowymi: DR nAM; DR nKM instalacja 5+n
przewodów zasilanie DC 12V z magistrali gwarancja: 24 miesiące
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Unifon DP-2HPR(DC)

6308/12

137,00 zł

168,51 zł

6308/12S

137,00 zł

168,51 zł

6308

149,00 zł

183,27 zł

6308/S

149,00 zł

183,27 zł

6644

275,00 zł

338,25 zł

Unifon domofonowy DP 2HPR / DP 2HPR SLAVE / DP 2HPR DC / DP 2HPR DC SLAVE unifon do
domofonu maksymalna konﬁguracja 3 unifony (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE) 2 przyciski
otwierania instalacja 2 przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy
obwód (np. otwieranie bramy) współpracuje z stacjami bramowymi zasilanie 12V DC lub 230V
AC dostępne wersje: nadrzędna (master) lub podrzędna (slave) wymiary: 195x107x52mm
(wys./szer./dł.) gwarancja: 24 miesiące

Unifon DP-2HPR(DC) SLAVE
Unifon domofonowy DP 2HPR / DP 2HPR SLAVE / DP 2HPR DC / DP 2HPR DC SLAVE unifon do
domofonu maksymalna konﬁguracja 3 unifony (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE) 2 przyciski
otwierania instalacja 2 przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy
obwód (np. otwieranie bramy) współpracuje z stacjami bramowymi zasilanie 12V DC lub 230V
AC dostępne wersje: nadrzędna (master) lub podrzędna (slave) wymiary: 195x107x52mm
(wys./szer./dł.) gwarancja: 24 miesiące

Unifon DP-2HPR
Unifon domofonowy DP 2HPR / DP 2HPR SLAVE / DP 2HPR DC / DP 2HPR DC SLAVE unifon do
domofonu maksymalna konﬁguracja 3 unifony (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE) 2 przyciski
otwierania instalacja 2 przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy
obwód (np. otwieranie bramy) współpracuje z stacjami bramowymi zasilanie 12V DC lub 230V
AC dostępne wersje: nadrzędna (master) lub podrzędna (slave) wymiary: 195x107x52mm
(wys./szer./dł.) gwarancja: 24 miesiące

Unifon DP-2HPR SLAVE
Unifon domofonowy DP 2HPR / DP 2HPR SLAVE / DP 2HPR DC / DP 2HPR DC SLAVE unifon do
domofonu maksymalna konﬁguracja 3 unifony (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE) 2 przyciski
otwierania instalacja 2 przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy
obwód (np. otwieranie bramy) współpracuje z stacjami bramowymi zasilanie 12V DC lub 230V
AC dostępne wersje: nadrzędna (master) lub podrzędna (slave) wymiary: 195x107x52mm
(wys./szer./dł.) gwarancja: 24 miesiące

Zestaw unifonów DP-LA01 Commax
komplet dwóch unifonów: DP-LA01M + DP-LA01S łączność interkomowa (na poziomie jednego
lokatora) maksymalna konﬁguracja: 2 unifony + 1 stacja bramowa współpraca: DR-201A,
DR-2AN, DR-2K, DR-2GN, DR-2PN zasilanie: 230V (DP-LA01S) waga: unifonu MASTER: 450g
unifonu SLAVE: 600g wymiary: 96x208x62mm gwarancja: 24 miesiące

Bramki IP
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Bramka IP 9854/58

1784

999,00 zł

1 228,77 zł

7067

123,00 zł

151,29 zł

Bramka IP do analogowych systemów domofonowych Urmet kompatybilna: zestawy
analogowe 4+n zestawy serii 5025, 6025, 1122, 1129, SET zestaw wideodomofonowy: 1740
przekierowanie wywołania na 4 urządzenia mobilne podłączenie bramki do internetu: WiFi lub
przewodowe możliwość wyłączenia przekierowania z góry określonych interwałach czasowych
podgląd kamery i interkom konﬁguracja bramki z poziomu aplikacji CallMe montaż: DIN /
natynkowy (wymagana obudowa 1083/88) zasilanie za pomocą zasilacza 1083/24 (w
zestawie) gwarancja: 12 miesięcy

Obudowa natynkowa 1083/88
Puszka natynkowa do bramki IP Urmet do montażu natynkowego bramki IP współpraca z
bramkami IP: 9854/58, 1722/58, 1083/58 kolor: biały materiał: tworzywo sztuczne wymiary:
128x44x152mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 12 miesięcy

DOMOFONY CYFROWE URMET
Zestawy domofonowe, cyfrowe

Kod produktu Cena netto

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 1062/401

0624

799,00 zł

Cena brutto

982,77 zł

Zestaw dla domu jednorodzinnego Urmet 1062 401 1x panel Basic Vertical 1062/1VD 1x
unifon SIGNO 1140/622 (biały) 1x zasilacz GT1975

Domofonowy system cyfrowy MATIBUS_SE

Kod produktu Cena netto

Panel z wyświetlaczem LED Matibus SE 1052/100D

Cena brutto

3442

570,00 zł

701,10 zł

5355

679,00 zł

835,17 zł

7097

729,00 zł

896,67 zł

Panel z klawiaturą i wyświetlaczem LED do systemu MATIBUS SE 1052/100D metalowa i
podświetlana klawiaturą montaż natynkowy i opcjonalnie podtynkowy zasilanie 20 V DC
niewielkie wymiary: 152 x 110 x 23 (35)mm współpraca z słuchawkami urmet: 1131/620 i
1132/620 gwarancja: 12 miesięcy

Panel z wyświetlaczem LED Matibus SE 1052/101D
Panel z klawiaturą i wyświetlaczem LED do systemu MATIBUS SE 1052/101D metalowa i
podświetlana klawiaturą montaż natynkowy i opcjonalnie podtynkowy zasilanie 20 V DC lub 12
V AC niewielkie wymiary: 152 x 163 x 23 (35)mm współpraca z słuchawkami urmet: 1131/520
i 1132/520 gwarancja: 12 miesięcy

Panel z wyświetlaczem LED + czytnik Dallas Matibus SE 1052/106D
Panel z klawiaturą i wyświetlaczem LED + czytnik Dallas do systemu MATIBUS SE 1052/106D
metalowa i podświetlana klawiaturą czytnik dallas montaż natynkowy i opcjonalnie
podtynkowy współpraca z słuchawkami urmet: 1131/620 i 1132/620 zasilanie: 20V DC lub 12V
AC niewielkie wymiary: 152 x 163 x 23 (35) mm gwarancja: 12 miesięcy
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Panel z wyświetlaczem LED Matibus SE 1052/101VD-RF

1101

799,00 zł

982,77 zł

5735

765,00 zł

940,95 zł

5736

118,00 zł

145,14 zł

4720

239,00 zł

293,97 zł

0747

399,00 zł

490,77 zł

Panel z klawiaturą i wyświetlaczem LED do systemu MATIBUS SE 1052/101VD-RF metalowa i
podświetlana klawiaturą montaż natynkowy i opcjonalnie podtynkowy zasilanie 20 V DC lub 12
V AC system: Matibus SE dzwonienie do każdego z unifonów otwieranie za pomocą
kodu/klucza/karty RFID niewielkie wymiary: 269x89x23 mm wbudowany przekaźnik NC-C-NO
możliwość podłączenia lokalnego przycisku otwierania drzwi regulacja głośności panelu i
czułości mikrofonu komunikacja RS485 ilość przycisków: 12 klawiatura numeryczna materiał:
stal nierdzewna stopień ochrony: IK07 temperatura pracy: -20ºC ~ 50ºC waga: 0.9kg
gwarancja: 12 miesięcy

Panel z wyświetlaczem LED Matibus SE 1052/103 Sinthesi
Panel z wyświetlaczem LED Matibus SE 1052/103 Sinthesi obudowa: aluminiowa
wyświetlacz LED montaż natynkowy i opcjonalnie podtynkowy wielkość: 2 moduły Sinthesi
współpraca z słuchawkami Urmet: 1131/621, 1132/620, 1132/621 zasilanie: 12V AC lub 20V
DC możliwość rozbudowy o moduł z czytnikiem pastylek Dallas 1052/70 możliwość rozbudowy
o moduł z polem informacyjnym 1145/50 możliwość rozbudowy do wersji video poprzez
dodanie modułu kamery 1745/40 (Kolor) lub 1745/70 (B/W) w przypadku wykorzystywania
skrętki do przesyłu sygnału video konieczność zamontowania adaptera 1742/13A

Czytnik pastylek Dallas 1052/70 Sinthesi
Czytnik pastylek Dallas 1052/70 Sinthesi czytnik pastylek Dallas do paneli Sinthesi 1052/13
wielkość: 1 moduł Sinthesi gwarancja: 12 miesięcy

Moduł czytnika RFID 1052/MKD
Zewnętrzny czytnik RFID 1052/MKD wbudowany czytnik RFiD UNIQUE 125kHz podświetlanie:
diody LED materiał: stal nierdzewna/plexi montaż: natynkowy, podtynkowy
wymiary: 53x150x10mm napięcie zasilania: 8~40V DC lub 6~8V AC gwarancja: 12 miesięcy

Zamek kodowy z czytnikiem RFID 5025/ZK-RF
Moduł zamka kodowego z czytnikiem kluczy/kart RFID Urmet wbudowany czytnik zbliżeniowy
RFID - Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za pomocą hasła, karty praca w systemie:
Matibus SE, BASIC, autonomiczna podświetlana, dotykowa klawiatura zastosowanie:
zewnętrzne materiał: stal nierdzewna + pleksi montaż: natynkowy (wymagany 5025/OPD1)
podtynkowy (wymagany 5025/OPD1 + 525/RP1) zasilanie: DC 8V ~ 30V / AC 6V ~ 21V
wymiary: 53x10x150mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 12 miesięcy
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Unifon domofonowy 1140/622 Signo

9205/W

96,00 zł

118,08 zł

9205/B

114,00 zł

140,22 zł

6153

1 329,00 zł

1 634,67 zł

1108

81,00 zł

99,63 zł

9026

59,00 zł

72,57 zł

1787

86,00 zł

105,78 zł

Cyfrowy unifon Urmet Signo 1140/622 współpraca z systemem: BASIC, Matibus SE liczba
przycisków: 1 (otwarcia) + 2 (dodatkowe) miejsce na dodatkowy 1 przycisk podłączenie do
pionu za pomocą 2 żył słuchawka połączona z podstawą złączem RJ trójpozycyjny regulator
sygnału wywołania ustawiany zworkami kod wywołania materiał obudowy: ABS montaż:
natynkowy zasilanie: DC 7V (z głównego zasilacza) wymiary: 80x225x40mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 12 miesięcy

Unifon domofonowy 1140/622-B Signo
Cyfrowy unifon Urmet Signo 1140/622 współpraca z systemem: BASIC, Matibus SE liczba
przycisków: 1 (otwarcia) + 2 (dodatkowe) miejsce na dodatkowy 1 przycisk podłączenie do
pionu za pomocą 2 żył słuchawka połączona z podstawą złączem RJ trójpozycyjny regulator
sygnału wywołania ustawiany zworkami kod wywołania materiał obudowy: ABS montaż:
natynkowy zasilanie: DC 7V (z głównego zasilacza) wymiary: 80x225x40mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 12 miesięcy

Centrala portierska 1052/40R
Centrala portierska 1052 / 40R dedykowana do systemu Matibus SE wywołanie każdego
unifonu lub videomonitora odbieranie wywołań od odbiorników oraz wszystkich paneli z
klawiaturą, również z paneli skonﬁgurowanych jako dodatkowe pamięć nieodebranych
połączeń, możliwość oddzwaniania praca w trybie dzień/noc praca w trybie głośnomówiącym
elektroniczny spis lokatorów złącze USB gwarancja: 12 miesięcy

Ramka podtynkowa 525/RPV-D
Ramka do paneli 1 rzędowych 525 RPV D używana do przykrycia nierówności ściany w
otoczeniu panela system: Matibus SE, BASIC materiał: stal nierdzewna wymiary: 121 x 301 x
24.5mm montaż: podtynkowy seria panelu: Vertical

Obudowa natynkowa z daszkiem 5025/OPD1
Osłona z daszkiem Urmet 5025/OPD1 system: Matibus SE, BASIC jednosegmentowa montaż:
natynkowy materiał: stal nierdzewna wymiary: 56x23~35x152mm (szer./gł./wys.) gwarancja:
12 miesięcy

Obudowa natynkowa z daszkiem 5025/OPD2
Osłona z daszkiem Urmet 5025/OPD2 montaż: natynkowy system: Matibus SE, BASIC
dwusegmentowa materiał: stal nierdzewna wymiary: 135x27x175mm (szer./gł./wys.)
gwarancja: 12 miesięcy
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Zasilacz systemowy MASTER do systemu MATIBUS SE 1052/31R

7121

329,00 zł

404,67 zł

1825

165,00 zł

202,95 zł

Zasilacz systemowy MASTER do systemu MATIBUS SE 1052/31R zasilanie: 230V AC moc: 20VA
napięcie wyjściowe: 20V DC wymiary: 180 x 90 x 75mm - 10 mod. DIN gwarancja: 12 miesięcy

Wyświetlacz LED 1042/15 (tylko system Matibus)
Wyświetlacz LED 1042/15 współpraca z modułem wywołania 1042/12 wyświetlanie kodów
wywołania lokatorów wpisywanych przy pomocy klawiatury modułu dodatkowe oświetlenie
klawiatury modułu wywołania możliwość rozszerzenia liczby kodów otwarcia drzwi z 8 do 264
możliwość podłączenia modułu czasowego 1042/82 zasilanie: 13~15,75VDC maksymalny
pobór prądu:

System cyfrowy BASIC

Kod produktu Cena netto

Panel wywołania z klawiaturą BASIC 1062/100D

Cena brutto

5724

570,00 zł

701,10 zł

7095

679,00 zł

835,17 zł

6527

629,00 zł

773,67 zł

0609

629,00 zł

773,67 zł

Panel wywołania z klawiaturą BASIC 1062/100D obsługa do 255 użytkowników sekretność
prowadzonych rozmów indywidualne kody otwierania drzwi powiązane z kodami wywołania
użytkowników (255) indywidualne kody wywołania użytkowników instalacja 2-żyłowa
zasilanie: z dedykowanego transformatora GT1975 współpraca z unifonami: 1131/620,
1131/621, 1132/620, 1132/621 wbudowana w panel funkcja zamka kodowego ogólne kody
otwierania drzwi (64) unifony z wbudowanym dekoderem programowanym
poprzezodpowiednie ustawienie zworek „jumperów” dodatkowe funkcje serwisowe np. pomiar
prądu w liniiunifonów oraz testowanie instalacji możliwość wprowadzania w prosty sposób
nastaw indywidualnych przez każdego użytkownika (typ dzwonka,poziom głośności,
potwierdzenie otwarcia w unifonie,automatyczne otwarcie po wywołaniu, zmiana
koduindywidualnego) możliwość prostego zaktualizowania oprogramowania sterowanie zamka
elektrycznego: za pomocą wbudowanego układu regulacji prądu temperatura pracy: -20°C
do +50°C wymiary (dł. x szer. x gł.): 152 x 110 x 23mm (nr ref. 1062/10) wymiary (dł. x szer.x
gł.): 152 x 110 x 23-35mm (nr ref. 1062/10D) wymiary (dł. x szer.x gł.): 175 x 135 x 23.6mm
(z ramką 525/RP2) waga: 0.8kg gwarancja: 12 miesięcy

1062/101D - Panel wywołania BASIC
Stacja domofonowa BASIC 1062/101D panel z daszkiem i z listą lokatorów praca w systemie:
BASIC (2-żyłowa) zamek szyfrowy z podświetleniem możliwość podłączenia dużej liczby
abonentów (maks. 255) brak możliwości podsłuchiwania cudzych rozmów zmiana nastaw
indywidualnych dla każdego użytkownika możliwość różnorodnej konﬁguracji wejść i wyjść
regulacja głośności panelu i czułości mikrofonu wyświetlanie informacji o stanie systemu
współpraca z cyfrowymi unifonami URMET prosta aktualizacji oprogramowania montaż:
natynkowy lub podtynkowy (z osłoną 525/PR3) materiał: stal nierdzewna (IK07) zasilanie: 12V
(wymagany GT1975) wymiary: 152 x 163 x 23 mm gwarancja: 12 miesięcy

Panel wywołania z klawiaturą BASIC 1062/105D
Panel wywołania z klawiaturą BASIC 1062/105D obudowa: natynkowa z daszkiem obsługa
do 255 użytkowników wbudowany czytnik pastylek Dallas sekretność prowadzonych rozmów
indywidualne kody otwierania drzwi powiązane z kodami wywołania użytkowników (255)
indywidualne kody wywołania użytkowników instalacja 2-żyłowa zasilanie: z dedykowanego
transformatora GT1975 współpraca z unifonami: 1131/620, 1131/621, 1132/620, 1132/621
wbudowana w panel funkcja zamka kodowego ogólne kody otwierania drzwi (64) unifony z
wbudowanym dekoderem programowanym poprzez odpowiednie ustawienie zworek
„jumperów” dodatkowe funkcje serwisowe np. pomiar prądu w linii unifonów oraz testowanie
instalacji możliwość wprowadzania w prosty sposób nastaw indywidualnych przez każdego
użytkownika (typ dzwonka, poziom głośności, potwierdzenie otwarcia w
unifonie, automatyczne otwarcie po wywołaniu, zmiana kodu indywidualnego) możliwość
prostego zaktualizowania oprogramowania sterowanie zamka elektrycznego: za pomocą
wbudowanego układu regulacji prądu temperatura pracy: -20°C do +50°C wymiary: 152 x 110
x 23mm wymiary z ramką 525/RP2: 175 x 135 x 23.6mm waga: 0.8kg gwarancja: 12 miesięcy

Panel wywołania z klawiaturą BASIC 1062/105VD
Panel wywołania z klawiaturą BASIC 1062/105VD obudowa: natynkowa z daszkiem obsługa
do 255 użytkowników wbudowany czytnik pastylek Dallas sekretność prowadzonych rozmów
indywidualne kody otwierania drzwi powiązane z kodami wywołania użytkowników (255)
indywidualne kody wywołania użytkowników instalacja 2-żyłowa zasilanie: z dedykowanego
transformatora GT1975 współpraca z unifonami: 1131/620, 1131/621, 1132/620, 1132/621
wbudowana w panel funkcja zamka kodowego ogólne kody otwierania drzwi (64) unifony z
wbudowanym dekoderem programowanym poprzezodpowiednie ustawienie zworek
„jumperów” dodatkowe funkcje serwisowe np. pomiar prądu w linii unifonów oraz testowanie
instalacji możliwość wprowadzania w prosty sposób nastaw indywidualnych przez każdego
użytkownika (typ dzwonka, poziom głośności, potwierdzenie otwarcia w
unifonie, automatyczne otwarcie po wywołaniu, zmiana kodu indywidualnego) możliwość
prostego zaktualizowania oprogramowania sterowanie zamka elektrycznego: za pomocą
wbudowanego układu regulacji prądu temperatura pracy: -20°C do +50°C wymiary:
206x89x23mm waga: 0.74kg gwarancja: 12 miesięcy
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Panel wywołania z klawiaturą BASIC 1062/106D

7479

729,00 zł

896,67 zł

4940

799,00 zł

982,77 zł

6505

58,00 zł

71,34 zł

6342

68,00 zł

83,64 zł

5740

55,00 zł

67,65 zł

Panel wywołania z klawiaturą BASIC 1062/106D obudowa: natynkowa z daszkiem wbudowana
lista lokatorów obsługa do 255 użytkowników wbudowany czytnik pastylek Dallas sekretność
prowadzonych rozmów indywidualne kody otwierania drzwi powiązane z kodami wywołania
użytkowników (255) indywidualne kody wywołania użytkowników instalacja 2-żyłowa
zasilanie: z dedykowanego transformatora GT1975 współpraca z unifonami: 1131/620,
1131/621, 1132/620, 1132/621 wbudowana w panel funkcja zamka kodowego ogólne kody
otwierania drzwi (64) unifony z wbudowanym dekoderem programowanym
poprzezodpowiednie ustawienie zworek „jumperów” dodatkowe funkcje serwisowe np. pomiar
prądu w linii unifonów oraz testowanie instalacji możliwość wprowadzania w prosty sposób
nastaw indywidualnych przez każdego użytkownika (typ dzwonka, poziom głośności,
potwierdzenie otwarcia w unifonie, automatyczne otwarcie po wywołaniu, zmiana
kodu indywidualnego) możliwość prostego zaktualizowania oprogramowania sterowanie
zamka elektrycznego: za pomocą wbudowanego układu regulacji prądu temperatura pracy:
-20°C do +50°C wymiary: 152 x 163 x 23mm wymiary z ramką 525/RP2: 175 x 188 x 23.6mm
waga: 0.8kg gwarancja: 12 miesięcy

Panel domofonowy Basic Vertical 1062/101VD-RF
Panel z klawiaturą i wyświetlaczem LED Basic 1062 101VD-RF panel z daszkiem i z czytnikiem
RFID praca w systemie: BASIC zamek szyfrowy z podświetleniem możliwość podłączenia dużej
liczby abonentów (maks. 255) brak możliwości podsłuchiwania cudzych rozmów zmiana
nastaw indywidualnych dla każdego użytkownika możliwość różnorodnej konﬁguracji wejść i
wyjść wyświetlanie informacji o stanie systemu współpraca z cyfrowymi unifonami montaż:
natynkowy lub podtynkowy (z osłoną 525/RPV-D) materiał: stal nierdzewna (IK07) zasilanie:
12V (wymagany GT1975) wymiary: 89x23~33x269mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 12 miesięcy

Unifon 1131/620
Unifon elektroniczny 1131/620 (odpowiednik unifonu 1152P) kolor: biały przycisk do
otwierania drzwi podłącz do pionu za pomocą 2 żył ustawiany zworkami kod wywołania
obudowa ABS dwustopniowa regulacja głośności wymiary: 218 x 77 x 56mm gwarancja: 12
miesięcy

Unifon 1131/621
Unifon elektroniczny 1131/621 kolor: biały przycisk do otwierania drzwi + dodatkowy przycisk
możliwość dodania 3 niezależnych przycisków funkcji (1131/100) podłącz do pionu za pomocą
2 żył ustawiany zworkami kod wywołania obudowa: ABS dwustopniowa regulacja głośności
wymiary: 218 x 77 x 56mm gwarancja: 12 miesięcy

Unifon 1132/620
Unifon domofonowy z dodatkowym przyciskiem Urmet 1132/620 kolor: biały przycisk
otwierania drzwi podłączenie do pionu za pomocą 2 żył obudowa: ABS wymiary: 220 x 90 x
69mm gwarancja: 12 miesięcy
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Unifon 1132/621

5726

59,00 zł

72,57 zł

5725

75,00 zł

92,25 zł

Unifon domofonowy z dodatkowym przyciskiem Urmet 1132/621 kolor: biały przycisk
otwierania drzwi + dodatkowy przycisk możliwość dodania 6 niezależnych przycisków
funkcyjnych podłączenie do pionu za pomocą 2 żył obudowa: ABS wymiary: 220 x 90 x 69mm
w systemie MatibusSE możliwość wykorzystania 2 przycisków funkcyjnych (sterowanie
przekaźnikiem NO-NC w panelu oraz wywołanie centrali) bez potrzeby rozbudowy instalacji
gwarancja: 12 miesięcy

Transformator GT1975 do zasilania systemu BASIC
Transformator do zasilania systemu BASIC GT1975 napięcie zasilania: ~230V AC, 50Hz
napięcie wyjściowe: ~12V AC maksymalna obciążalność: 1.5A moc: 18VA zabezpieczenie: PTC
wymiary: 35x88x60mm długość odpowiada 2 modułom DIN temperatura pracy: 0°C do +40°C
waga: 0.4kg gwarancja: 12 miesięcy

Unifony cyfrowe Urmet

Kod produktu Cena netto

Unifon 1131/CY-U

Cena brutto

2849

56,00 zł

68,88 zł

2195

8,00 zł

9,84 zł

8014

31,00 zł

38,13 zł

7717

31,00 zł

38,13 zł

Kod produktu

Cena netto

Unifon domofonowy Urmet 1131/CY-U kolor: biały przycisk do otwierania drzwi podłączenie do
pionu za pomocą 2 żył zaciski pod przewody w postaci śrub z nakrętkami obudowa: ABS
montaż: natynkowy elementy obudowy połączone przy użyciu zatrzasków otwory pod wkręty
wykonane w sposób umożliwiający regulację ustawienia unifonu kształt obudowy oraz
odpowiednie zaczepy zapewniające prawidłowe odwieszenie słuchawki
wymiary: 77x56x218mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 12 miesięcy

Regulator głośności sygnału wywołania 1132/63
Regulator głośności sygnału wywołania 1132-63 współpraca z unifonami 1132/620 i 1132/621
trzy poziomy regulacji łatwy i szybki montaż gwarancja: 12 miesięcy

Płytka unifonu PUN.1131/620
Płytka elektroniki do unifonu 1131/620 współpraca z unifonem 1131/620 gwarancja: 12
miesięcy

Płytka unifonu PUN.1132/620
Płytka elektroniki do unifonu 1132/620 współpraca z unifonem 1132/620 gwarancja: 12
miesięcy

INTERKOMY
Interkomy głośnomówiące
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Intercom kasowy HF-8CM/HF-4D

5048

343,00 zł

421,89 zł

3791

696,00 zł

856,08 zł

3790

792,00 zł

974,16 zł

3993

110,00 zł

135,30 zł

3992

158,00 zł

194,34 zł

5194

516,00 zł

634,68 zł

6632

555,00 zł

682,65 zł

6633

120,00 zł

147,60 zł

1901

366,00 zł

450,18 zł

Cena netto

Cena brutto

połączenie stacja bramowa HF-4D ze stacją biurową HF-8CM -4 żyły zestaw zawiera
wolnostojący mikrofon regulacja czułości stacji bramowej zasilanie DC 16~24V (zasilacz
RF16C nie jest w komplecie) gwarancja: 24 miesiące

Intercom kasowy SD-2006V+
dodatkowy mikrofon do stacji podrzędnej regulacja głośności stacj nadrzędnej i podrzędnej
zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie) gniazdo wyjściowe sygnału audio: do rejestratora,
wzmacniacza, itp moc wyjściowa: 1W wymiary stacji nadrzędnej: 150 x 80 x 55mm wymiary
stacji podrzędnej: 100 x 55 x 80mm mikrofon: 360mm gwarancja: 24 miesięcy

Intercom kasowy SD-2006DL+
dodatkowy mikrofon do stacji podrzędnej regulacja głośności stacji nadrzędnej i podrzędnej
zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie) moc wyjściowa: 1W wymiary stacji nadrzędnej: 150 x
80 x 55mm wymiary stacji podrzędnej: 60(śr) x 15mm mikrofon: 360mm gwarancja: 24
miesięcy

Intercom, stacja podrzędna CM-800
Interkom COMMAX CM 800 stacja podrzędna system: 1:1 interkom głośnomówiący
współpraca: stacja nadrzędna CM-801 zasilanie: ze stacji nadrzędnej

CM-801 - intercom, stacja nadrzędna
Interkom COMMAX CM 801 stacja nadrzędna system: 1:1 interkom głośnomówiący
współpraca: stacja podrzędna CM-800 zasilanie: 12V DC (np. zasilacz RF-1A)

Intercom, stacja równorzędna CM-810M
stacja równorzędna (możliwość budowania systemu M-M) interkom głośnomówiący możliwość
podłączenia 10 stacji równorzędnych CM-810M zasilanie: 12V DC (RF-1A) gwarancja 24
miesiące

Intercom, stacja nadrzędna CM-810
interkom głośnomówiący stacja nadrzędna współpracuje ze stacją: CM-800S (do 10 sztuk)
zasilanie 12V DC (RF-1A) okablowanie: 2 żyły pomiędzy CM-810, a każdą CM-800S, np. YTDY
2x 0.8mm odległość do 300m pobór prądu: czuwanie: 60mA, praca: 370mA sposób
komunikacji: pół-duplex waga urządzenia: 660g temperatura pracy: +10ºC ~ +40ºC

Intercom, stacja podrzędna CM-800S
interkom głośnomówiący system: 1:n stacja nadrzędna współpracuje ze stacją: CM-810S
okablowanie: 2 żyły pomiędzy CM-810, każdą CM-800S, np. YTDY 2x 0.8mm odległość do
300m zasilanie: ze stacji nadrzędnej pobór prądu: czuwanie: 60mA, praca: 370mA sposób
komunikacji: pół-duplex waga urządzenia: 660g temperatura: +10ºC ~ +40ºC

Intercom sieciowy WI-3SN
łączność przez sieć 220-240V 3 kanały komunkiacyjne max. 4 stacje w systemie SIMPLEX
komplet składa się z 2 urządzeń gwarancja: 12 miesięcy

Interkomy słuchawkowe
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Cennik domofonów

Interkom TP-6RC

1729

209,00 zł

257,07 zł

3003

219,00 zł

269,37 zł

Interkom TP 6RC interkom przewodowy możliwość rozbudowy do 6 stacji instalacja 4 żyłowa
wybieranie selektywne możliwość prowadzenia rozmów konferencyjnych możliwość
podłączenia stacji bramowej DR-DW3 zasilanie DC 12V (zasilacz RF-1A) gwarancja: 24
miesiące

Interkom TP-12RC
interkom przewodowy rozbudowa do 12 stacji instalacja 4 żyłowa selektywne wybieranie
możliwość prowadzenia rozmów konferencyjnych możliwość podłączenia stacji bramowej DRDW2 zasilanie DC12V maksymalna odlegość – 500m (przewód 0,65mm) gwarancja: 24
miesiące
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