Cennik detaliczny produktów systemów kontroli dostępu
- Czytniki
- Zamki szyfrowe
- Kontrolery dostępu
- Akcesoria

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. 2023.01.07

Cennik produktów kontroli dostępu

ZAMKI SZYFROWE I CZYTNIKI
Zamki szyfrowe

Kod produktu
Zamek szyfrowy ZS40W

Cena netto

Cena brutto

2127W

92,00 zł

113,16 zł

2127B

92,00 zł

113,16 zł

1532

102,00 zł

125,46 zł

3445

155,00 zł

190,65 zł

3807

159,00 zł

195,57 zł

Zamek szyfrowy z czytnikiem kart zbliżeniowych ZS40 wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
RFID - Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za pomocą hasła, karty obsługa 1 strefy
funkcja dzwonka pojemność pamięci: 2000 kodów użytkowników i kart podświetlana
klawiatura zastosowanie: wewnętrzne obudowa z tworzywa ABS klasa szczelności: IP40
wyjście dzwonka 12V o obciążalności maks. 1mA dostępne kolory: biały, czarny ustawiany
czas otwarcia rygla: 1 ~ 99s zasięg czytnika RFID: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych wejście czujnika otwartych drzwi (wymaga
zainstalowania czujki kontaktowej) optyczny czujnik antysabotażowy temperatura pracy:
-20°C ~ 50°C wymiary: 82x21x92mm (szer./gł./wys.) Uwaga, urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do pracy wewnątrz budynku.

Zamek szyfrowy ZS40B
Zamek szyfrowy z czytnikiem kart zbliżeniowych ZS40 wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
RFID - Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za pomocą hasła, karty obsługa 1 strefy
funkcja dzwonka pojemność pamięci: 2000 kodów użytkowników i kart podświetlana
klawiatura zastosowanie: wewnętrzne obudowa z tworzywa ABS klasa szczelności: IP40
wyjście dzwonka 12V o obciążalności maks. 1mA dostępne kolory: biały, czarny ustawiany
czas otwarcia rygla: 1 ~ 99s zasięg czytnika RFID: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych wejście czujnika otwartych drzwi (wymaga
zainstalowania czujki kontaktowej) optyczny czujnik antysabotażowy temperatura pracy:
-20°C ~ 50°C wymiary: 82x21x92mm (szer./gł./wys.) Uwaga, urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do pracy wewnątrz budynku.

Zamek szyfrowy SZW-02
Zamek szyfrowy SZW 02 autoryzacja użytkowników za pomocą hasła wyjście przekaźnikowe:
typ wyjścia: NO albo NC tryb pracy: bistabilny albo monostabilny podświetlana klawiatura
zastosowanie: wewnętrzne sterowanie elektrozaczepem, ryglem lub blokadą
elektromagnetyczną wyjście ALM (typu OC) uruchamiane po trzykrotnym wprowadzeniu
błędnego hasła sygnalizacja diody LED ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i
oderwaniem od ściany sterowanie systemami alarmowymi: załączenie i wyłączenie czuwania,
uruchomienie czasu na wejście wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji
dźwiękowej możliwość zmiany hasła przez użytkownika zasilanie: 9V ~ 16V DC waga: 156g
wymiary: 144x27x80mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

Zamek szyfrowy SL2000B
Zamek szyfrowy SL 2000 B 55 kodów sterujących przekaźnikowym wyjściem mono-stabilnym
(otwieranie drzwi) 1 kod sterujący tranzystorowym wyjściem bi-stabilnym (przezbrajanie)
programowalna długość kodów monostabilne wyjście przekaźnikowe sterujące otwarciem
drzwi bistabilne wyjście tranzystorowe dla celów współpracy z systemem alarmowym wyjście
tranzystorowe BELL dla celów sygnalizacji chęci wejścia specjalny kod dla celów
programowania kod główny sterujący wyjściem bistabilnym z możliwością czasowego
blokowania drzwi współpraca z czujnikiem otwarcia drzwi współpraca z przyciskiem wejścia
oraz kontaktem drzwiowym sygnalizacja stanu alarmu i dzwonka na wyjściu tranzystorowym
nieulotna pamięć ustawień oraz kodów zastosowanie: wewnętrzne napięcie zasilania: 10V ~
15V pobór prądu: typowo: 15 mA maksymalnie (przy załączonym wyjściu przekaźnikowym):
60 mA wyjście przekaźnikowe: 1.5A wyjście tranzystorowe: 150 m ochrona antysabotażowa
zakres temperatur otoczenia: 0°C ~ 60°C wilgotność względna 10 to 95% (bez kondensacji)
IP30 (do użytku wewnątrz budynków) wymiary: 104x32x105mm (szer./gł./wys.) waga: 0,13 kg
gwarancja: 24 miesiące

Wandaloodporny zamek szyfrowy ZS-212W
Wandaloodporny zamek szyfrowy z czytnikiem kart zbliżeniowych ZS212W wbudowany
czytnik kart zbliżeniowych RFID - Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za pomocą hasła,
karty obsługa 1 strefy funkcja dzwonka pojemność pamięci: 2000 użytkowników, kod, karta
lub kod + karta podświetlana klawiatura zastosowanie: zewnętrzne wandaloodporna,
metalowa, hermetyczna obudowa klasa szczelności: IP68 czas otwarcia przekaźnika: 1-99s
możliwość podłączenia przycisków wyjściowych wejście czujnika otwartych drzwi zakres
temperatur pracy: -45°C~60°C wymiary: 57x20x117mm (szer./gł./wys.)
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Wandaloodporny zamek szyfrowy ZS42/1

2087

159,00 zł

195,57 zł

6593

159,00 zł

195,57 zł

1085

169,00 zł

207,87 zł

2575

180,00 zł

221,40 zł

6429

180,00 zł

221,40 zł

Wandaloodporny zamek szyfrowy z czytnikiem kart zbliżeniowych ZS42/1 wbudowany czytnik
kart zbliżeniowych RFID - Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za pomocą hasła, karty
obsługa 1 strefy (np. otwieranie furtki) funkcja dzwonka pojemność pamięci: 2000 kodów
użytkowników i kart podświetlana klawiatura zastosowanie: zewnętrzne wandaloodporna,
metalowa, hermetyczna obudowa wyjście dzwonka 12V o obciążalności maks. 1mA klasa
szczelności: IP65 ustawiany czas otwarcia rygla: 1-99s zasięg czytnika RFID: ok. 5cm (zależnie
od użytego transpondera) możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych wejście czujnika
otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej) optyczny czujnik
antysabotażowy temperatura pracy: -20°C ~ 50°C wymiary: 58x22x123mm (szer./gł./wys.)

Zamek szyfrowy ZS45-X z modułem Wi-Fi
Autonomiczny zamek szyfrowy ZS45X z modułem Wi-Fi wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
RFID - Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za pomocą hasła, karty obsługa 1 strefy
pojemność pamięci: 2000 kodów użytkowników i kart podświetlana klawiatura zastosowanie:
zewnętrzne obudowa: hermetyczna z tworzywa klasa szczelności: IP65 kolor: czarny
wbudowany moduł Wi-Fi regulowany czas otwarcia rygla 0 ~ 99sek możliwość podłączenia
dodatkowego przycisku zwalniania rygla obsługuje rygle rewersyjne i zwory
elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC) pobór mocy w trybie pracy: 60mA czuwania: 25mA
możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony przystosowanie do pracy w systemie
WIEGAND 26/34 maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 3A zasięg czytnika RFID:
ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera) temperatura pracy: -40°C ~ 60°C wymiary:
49x19x119mm (szer./gł./wys.)

Wandaloodporny zamek szyfrowy ZS-SM02W
Wandaloodporny zamek szyfrowy z czytnikiem kart zbliżeniowych ZSSM02W wbudowany
czytnik kart zbliżeniowych RFID - Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za pomocą hasła,
karty obsługa 1 strefy (np. otwieranie furtki) funkcja dzwonka pojemność pamięci: 4000
użytkowników, kod, karta lub kod + karta podświetlana klawiatura zastosowanie: zewnętrzne
wandaloodporna, metalowa, hermetyczna obudowa klasa szczelności: IP65 czas otwarcia
przekaźnika: 1-99s możliwość podłączenia przycisków wyjściowych wejście czujnika otwartych
drzwi zakres temperatur pracy: 0°C~60°C wymiary: 80x23x125mm (szer./gł./wys.)

Zamek szyfrowy SL2000E
Zamek szyfrowy SL 2000 E 55 kodów sterujących przekaźnikowym wyjściem mono-stabilnym
(otwieranie drzwi) 1 kod sterujący tranzystorowym wyjściem bi-stabilnym (przezbrajanie)
programowalna długość kodów monostabilne wyjście przekaźnikowe sterujące otwarciem
drzwi bistabilne wyjście tranzystorowe dla celów współpracy z systemem alarmowym wyjście
tranzystorowe BELL dla celów sygnalizacji chęci wejścia specjalny kod dla celów
programowania kod główny sterujący wyjściem bistabilnym z możliwością czasowego
blokowania drzwi współpraca z czujnikiem otwarcia drzwi współpraca z przyciskiem wejścia
oraz kontaktem drzwiowym sygnalizacja stanu alarmu i dzwonka na wyjściu tranzystorowym
nieulotna pamięć ustawień oraz kodów kolor: ciemnoszary napięcie zasilania: 11V ~ 15V
pobór prądu: typowo: 15mA maksymalnie (przy załączonym wyjściu przekaźnikowym): 60mA
wyjście przekaźnikowe: 1.5A wyjście tranzystorowe: 1,0A ochrona antysabotażowa
zastosowanie: zewnętrzne zakres temperatur otoczenia: -25°C ~ 60°C wilgotność względna 10
to 95% (bez kondensacji) klasa szczelnosci: IP65 wymiary: 46x23x152.5mm (szer./gł./wys.)
waga: 0,15 kg gwarancja: 24 miesiące

Zamek szyfrowy SL2000F
Zamek szyfrowy SL 2000 F wewnętrzny jedno wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V oraz dwa
wyjścia tranzystorowe sygnalizacja alarmów na wyjściu tranzystorowym ALARM współpraca z
czujnikiem otwarcia drzwi możliwość podłączenia przycisku wyjścia od środka kod
Administratora do celów programowania i zarządzani kodami użytkowników kod Główny do
zmiany aktualnego stanu uzbrojenia zamka 55 Kodów Użytkowników posiadających
uprawnienie do otwarcia drzwi możliwość blokady dostępu, gdy zamek jest w trybie uzbrojenia
możliwość czasowej blokady zamka po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu
programowalna długość kodów indeksowanie użytkowników nieulotna pamięć trzy wskaźniki
LED oraz Buzzer zasilanie 10V ~ 15V DC zastosowanie wewnętrzne ochrona antysabotażowa
(tamper) wymiary: 80x35x115mm (szer./gł./wys.) gwarancja : 24 miesiące
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Wandaloodporny zamek szyfrowy ZS43

2003

196,00 zł

241,08 zł

7392

248,00 zł

305,04 zł

5442

255,00 zł

313,65 zł

5632BK

265,00 zł

325,95 zł

5632G

280,00 zł

344,40 zł

Wandaloodporny zamek szyfrowy z czytnikiem kart zbliżeniowych ZS43 wbudowany czytnik
kart zbliżeniowych RFID - Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za pomocą hasła, karty
obsługa 1 strefy funkcja dzwonka pojemność pamięci: 2000 kodów użytkowników i kart
podświetlana klawiatura zastosowanie: zewnętrzne wandaloodporna, metalowa, hermetyczna
obudowa klasa szczelności: IP65 ustawiany czas otwarcia rygla: 1-99s możliwość podłączenia
wyłączników wyjściowych wejście czujnika otwartych drzwi zastosowanie: zewnętrzne
optyczny czujnik antysabotażowy temperatura pracy: -20°C ~ 50°C wymiary: 86x23x86mm
(szer./gł./wys.)

Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01
Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK 01 wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za pomocą hasła, karty autonomiczny funkcja
dzwonka obsługa do 50 użytkowników podświetlane klawisze ułatwiające obsługę w ciemności
zastosowanie: zewnętrzne obudowa: hermetyczna konﬁguracja modułu za pomocą klawiatury
wbudowany przekaźnik do bezpośredniego sterowania ryglem lub zworą diody LED
wskazujące stan modułu programowanie modułu i zarządzanie kartami oraz kodami przy
pomocy kodu administratora możliwość zablokowania i odblokowania przejścia przez
użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia wbudowany przetwornik
piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowe 2 wyjścia typu OC sygnalizacja stanów
alarmowych sygnał dzwonka 2 wejścia dedykowane do podłączenia czujnika otwarcia drzwi
przycisku otwarcia zasilanie: 12V maksymalna wilgotność: 93±3% temperatura pracy: -25°C
~ 55°C waga: 297g wymiary: 47x24x158mm (szer./gł./wys.)

Zamek szyfrowy SL2000FVP
Zamek szyfrowy SL 2000 F VP 55 kodów użytkowników posiadających uprawnienie do
otwarcia drzwi jedno wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V oraz dwa wyjścia tranzystorowe
obudowa metalowa wandaloodporna praca w warunkach zewnętrznych programowalna
długość kodów współpraca z czujnikiem otwarcia drzwi sygnalizacja alarmów na wyjściu
tranzystorowym ALARM kod administratora do celów programowania i zarządzani kodami
użytkowników kod główny do zmiany aktualnego stanu uzbrojenia zamka możliwość czasowej
blokady zamka po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu możliwość blokady dostępu, gdy
zamek jest w trybie uzbrojenia nieulotna pamięć ustawień oraz kodów możliwość podłączenia
przycisku wyjścia od środka indeksowanie użytkowników trzy wskaźniki LED oraz Buzzer
zastosowanie: zewnętrzne ochrona antysabotażowa tamper wymiary: 80x35x115mm
(szer./gł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT12EM-BK
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT12EM / PRT12EM BK obsługa kart EM 125kHz
(EM4100/4102) możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola
przejścia) formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger),
RS232 praca w trybie terminalowym lub autonomicznym dwa wejścia NO/NC dwa wyjścia
tranzystorowe zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 15 cm klasa szczelności: IP65 120
zaindeksowanych użytkowników historia: 1024 zdarzeń identyﬁkacja: PIN lub Karta średni
pobór prądu: 45 mA ochrona antysabotażowa (tamper) w modelu PRT12EM: wbudowana
klawiatura zastosowanie: zewnętrzne osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 możliwość pracy jako programator kart
EMC-4 (przy współpracy z bezpłatnym programem RARC) różna warianty transmisji kodów PIN
warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g
wymiary: (szer./gł./wys.) podstawa standardowa: 46x23x152.5mm podstawa grubsza:
46x35x152.5mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą PRT12EM
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT12EM / PRT12EM BK obsługa kart EM 125kHz
(EM4100/4102) możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola
przejścia) formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger),
RS232 praca w trybie terminalowym lub autonomicznym dwa wejścia NO/NC dwa wyjścia
tranzystorowe zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 15 cm klasa szczelności: IP65 120
zaindeksowanych użytkowników historia: 1024 zdarzeń identyﬁkacja: PIN lub Karta średni
pobór prądu: 45 mA ochrona antysabotażowa (tamper) w modelu PRT12EM: wbudowana
klawiatura zastosowanie: zewnętrzne osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 możliwość pracy jako programator kart
EMC-4 (przy współpracy z bezpłatnym programem RARC) różna warianty transmisji kodów PIN
warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g
wymiary: (szer./gł./wys.) podstawa standardowa: 46x23x152.5mm podstawa grubsza:
46x35x152.5mm gwarancja: 36 miesięcy
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Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą PRT64EM

5082G

275,00 zł

338,25 zł

5082VP

420,00 zł

516,60 zł

6592

365,00 zł

448,95 zł

7323

370,00 zł

455,10 zł

0747

399,00 zł

490,77 zł

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT64EM / PRT64EM-VP obsługa kart EM 125kHz
(EM4100/4102) możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola
przejścia) formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger),
RS232 praca w trybie terminalowym lub autonomicznym dwa wejścia NO/NC dwa wyjścia
tranzystorowe zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 15 cm klasa szczelności: IP65 wbudowana
klawiatura 120 zaindeksowanych użytkowników historia: 1024 zdarzeń identyﬁkacja: Karta lub
PIN średni pobór prądu: 45 mA zastosowanie: zewnętrzne w modelu PRT64EM-VP: obudowa:
stop aluminium możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 ochrona antysabotażowa
(tamper) osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika możliwość pracy jako
programator kart EMC-4 (przy współpracy z bezpłatnym programem RARC) różna warianty
transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: podstawowy: ok. 120g wandaloodporny: ok. 470g wymiary:
80x35x115mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny wandaloodporny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą PRT64EM-VP
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT64EM / PRT64EM-VP obsługa kart EM 125kHz
(EM4100/4102) możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola
przejścia) formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger),
RS232 praca w trybie terminalowym lub autonomicznym dwa wejścia NO/NC dwa wyjścia
tranzystorowe zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 15 cm klasa szczelności: IP65 wbudowana
klawiatura 120 zaindeksowanych użytkowników historia: 1024 zdarzeń identyﬁkacja: Karta lub
PIN średni pobór prądu: 45 mA zastosowanie: zewnętrzne w modelu PRT64EM-VP: obudowa:
stop aluminium możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 ochrona antysabotażowa
(tamper) osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika możliwość pracy jako
programator kart EMC-4 (przy współpracy z bezpłatnym programem RARC) różna warianty
transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: podstawowy: ok. 120g wandaloodporny: ok. 470g wymiary:
80x35x115mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Zamek szyfrowy ZS44-X z modułem Wi-Fi
Autonomiczny zamek szyfrowy ZS44X z czytnikiem biometrycznym i modułem Wi-Fi
wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID - Unique 125kHz wbudowany czytnik linii
papilarnych do 600 unikalnych odcisków palców autoryzacja użytkowników za pomocą hasła,
karty lub biometrii obsługa 1 strefy pojemność pamięci: 10000 kodów użytkowników i kart
podświetlana, dotykowa klawiatura zastosowanie: zewnętrzne obudowa: metalowa,
hermetyczna, wandaloodporna obudowa klasa szczelności: IP65 kolor: srebrno-czarny
wbudowany moduł Wi-Fi regulowany czas otwarcia rygla 0 ~ 300sek możliwość podłączenia
dodatkowego przycisku zwalniania rygla obsługuje rygle rewersyjne i zwory
elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC) wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący
przed nieautoryzowanym użyciem pobór mocy w trybie: pracy: 100mA czuwania: 35mA
możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony przystosowanie do pracy w systemie
WIEGAND 26 maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 3A zasięg czytnika RFID: ok.
5cm (zależnie od użytego transpondera) temperatura pracy: -40°C ~ 60°C wymiary:
47x24x134mm (szer./gł./wys.)

Wandaloodporny zamek szyfrowy ZS50
Wandaloodporny zamek szyfrowy z czytnikiem kart zbliżeniowych ZS-50 wbudowany czytnik
kart zbliżeniowych RFID - Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za pomocą hasła, karty
autonomiczny obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy) funkcja dzwonka (alternatywnie
zamiast 2 strefy) pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i kart strefa 2 - 10
kodów użytkowników i kart podświetlana klawiatura zastosowanie: zewnętrzne
wandaloodporna metalowa obudowa, hermetyczna klasa szczelności: IP65 zasilanie: 12 - 24V
DC / 9 - 24V AC ustawiany czas zadziałania przekaźników: 1 ~ 99s możliwość podłączenia
wyłączników wyjściowych wejście czujnika otwartych drzwi czujnik antysabotażowy
temperatura pracy: -20°C ~ 50°C wymiary: 78x22x155mm (szer./gł./wys.)

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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Zamek szyfrowy AC-TB20 z czytnikiem RFID i linii papilarnych

4528

458,00 zł

563,34 zł

0327

490,00 zł

602,70 zł

6372

196,00 zł

241,08 zł

3803

299,00 zł

367,77 zł

3264

370,00 zł

455,10 zł

Autonomiczny kontroler AC-TB20 z czytnikiem RFID i linii papilarnych wbudowany czytnik kart
zbliżeniowych RFID - Unique 125kHz wbudowany czytnik biometryczny autoryzacja
użytkowników za pomocą hasła, karty, biometrii obsługa do 1000 użytkowników praca
autonomiczna lub sieciowa (interfejs Wiegand) wyjście alarmowe wyjście przekaźnikowe
NO/NC tryb pracy przekaźnika: monostabilny lub bistabilny sygnalizacja LED, dźwiękowa
zasilanie 12V ~ 18V DC metalowa obudowa klasa szczelności: IP66 programowany czas
otwarcia 1 ~ 99s wejścia kontaktronu, przycisku wyjście alarmowe możliwa praca w trybie
czytnika z funkcją śluzy wymiary: 68x25x145mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

Zamek szyfrowy podtynkowy ZS600D
Zamek szyfrowy ZS-600D autoryzacja użytkowników za pomocą hasła możliwość pracy w
trybie bistabilnym obsługa 2 stref pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i
kart strefa 2 - 10 kodów użytkowników i kart podświetlana klawiatura zastosowanie:
zewnętrzne metalowa obudowa, kwasoodporna klasa szczelności: IP65 funkcja Watchdog
(automatyczny reset) sterowanie elektrozaczepem (obsługa 1 strefy) możliwość podłączenia
dodatkowego przycisku wyjścia ustawiany czas zadziałania przekaźników: 0-99s optyczny i
mechaniczny czujnik antysabotażowy pobór prądu w trybie: czuwania: ≤ 80mA pracy: ≤
110mA zakres temperatur pracy: -20°C ~ 50°C wymiary: 100x50x110mm (szer./gł./wys.)

Wandaloodporny zamek szyfrowy ZS41
Wandaloodporny zamek szyfrowy z czytnikiem kart zbliżeniowych ZS41 wbudowany czytnik
kart zbliżeniowych RFID - Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za pomocą hasła, karty
obsługa 1 strefy funkcja dzwonka pojemność pamięci: 2000 kodów użytkowników i kart
podświetlana klawiatura zastosowanie: zewnętrzne wandaloodporna, metalowa, hermetyczna
obudowa klasa szczelności: IP65 ustawiany czas otwarcia rygla: 1-99s możliwość podłączenia
wyłączników wyjściowych wejście czujnika otwartych drzwi optyczny czujnik antysabotażowy
temperatura pracy: -20°C ~ 50°C wymiary: 77x23x114mm (szer./gł./wys.)

Wandaloodporny zamek szyfrowy ZS-215W
wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID - Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za
pomocą hasła, karty obsługa 2 strefy funkcja dzwonka pojemność pamięci: 2000
użytkowników, kod, karta lub kod + karta podświetlana klawiatura zastosowanie: zewnętrzne
wandaloodporna, z czystego cynku, hermetyczna obudowa klasa szczelności: IP68 czas
otwarcia przekaźnika: 1-99s możliwość podłączenia przycisków wyjściowych wejście czujnika
otwartych drzwi temperatura pracy: -45°C ~ 60°C wymiary: 58x22x145mm (szer./gł./wys.)

Czytnik linii papilarnych z czytnikiem RFID ZS70
Wandaloodporny zamek biometryczny z czytnikiem kart zbliżeniowych ZS70 wbudowany
czytnik kart zbliżeniowych RFID - Unique 125kHz wbudowany czytnik biometryczny
autoryzacja użytkowników za pomocą karty, biometrii obsługa 1 strefy pojemność pamięci:
500 kart i breloków 200 unikalnych odcisków palców zastosowanie: zewnętrzne
wandaloodporna, metalowa, hermetyczna obudowa klasa szczelności: IP65 ustawiany czas
otwarcia rygla: 1 ~ 99s zasięg czytnika RFID : ok. 5cm możliwość podłączenia wyłączników
wyjściowych wejście czujnika otwartych drzwi optyczny czujnik antysabotażowy temperatura
pracy: -20°C ~ 50°C wymiary: 77x23x114mm (szer./gł./wys.)
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Wandaloodporny zamek szyfrowy ZS10

5887

370,00 zł

455,10 zł

Cena netto

Cena brutto

7452G

200,00 zł

246,00 zł

5333G

260,00 zł

319,80 zł

6011G

250,00 zł

307,50 zł

3249

9,00 zł

11,07 zł

3249/BL

9,00 zł

11,07 zł

Wandaloodporny zamek szyfrowy z czytnikiem kart zbliżeniowych ZS-10 wbudowany czytnik
kart zbliżeniowych RFID - Unique 125kHz autoryzacja użytkowników za pomocą hasła, karty
autonomiczny obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy) funkcja dzwonka (alternatywnie
zamiast 2 strefy) pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i kart strefa 2 - 10
kodów użytkowników i kart podświetlana klawiatura zastosowanie: zewnętrzne
wandaloodporna metalowa obudowa, hermetyczna klasa szczelności: IP65 ustawiany czas
zadziałania przekaźników: 1 ~ 99s możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych wejście
czujnika otwartych drzwi czujnik antysabotażowy temperatura pracy: -20°C ~ 50°C wymiary:
76x22x120mm (szer./gł./wys.)

Czytniki

Kod produktu
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT66LT
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT 66 LT obsługa kart EM 125kHz (EM4100/4102) formaty
wyjściowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger) i inne praca w trybie
terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 15 cm klasa szczelności: IP65 średni pobór
prądu: 45 mA ochrona antysabotażowa (tamper) zastosowanie: zewnętrzne osobne wejścia do
kontroli wskaźnika LED oraz głośnika różna warianty transmisji kodów PIN warunki pracy:
temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 120g wymiary:
85x27x85mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT66EM
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT 66 EM obsługa kart EM 125kHz (EM4100/4102) możliwość
dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia) formaty wyjściowe:
Wiegand 26..66 bit, Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger), RS232 praca w trybie
terminalowym lub autonomicznym dwa wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe zasilanie:
12V DC zasięg odczytu: do 15 cm klasa szczelności: IP65 120 zaindeksowanych użytkowników
historia: 1024 zdarzeń identyﬁkacja: Karta zastosowanie: zewnętrzne możliwość dołączenia
ekspandera we/wy typu XM-2 średni pobór prądu: 45 mA ochrona antysabotażowa (tamper)
osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika możliwość pracy jako programator
kart EMC-4 (przy współpracy z bezpłatnym programem RARC) różna warianty transmisji kodów
PIN warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 120g
wymiary: 85x27x85mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT62EM
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT 66 EM obsługa kart EM 125kHz (EM4100/4102) możliwość
dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia) formaty wyjściowe:
Wiegand 26..66 bit, Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger), RS232 praca w trybie
terminalowym lub autonomicznym dwa wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe zasilanie:
12V DC zasięg odczytu: do 12 cm klasa szczelności: IP65 120 zaindeksowanych użytkowników
historia: 1024 zdarzeń identyﬁkacja: Karta zastosowanie: zewnętrzne możliwość dołączenia
ekspandera we/wy typu XM-2 średni pobór prądu: 45 mA ochrona antysabotażowa (tamper)
osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika możliwość pracy jako programator
kart EMC-4 (przy współpracy z bezpłatnym programem RARC) różna warianty transmisji kodów
PIN warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g
wymiary: 40x25x100mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Dotykowy klucz Dallas
Klucz Dallas kod klucza stanowi unikalny identyﬁkator zapewniający 1014 kombinacji do
zastosowania w czytnikach kluczy Dallas dostępne kolory: czarny, niebieski wielkość pastylki
17x6mm gwarancja: 24 miesiące

Dotykowy klucz Dallas
Klucz Dallas kod klucza stanowi unikalny identyﬁkator zapewniający 1014 kombinacji do
zastosowania w czytnikach kluczy Dallas dostępne kolory: czarny, niebieski wielkość pastylki
17x6mm gwarancja: 24 miesiące
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Czytnik pastylek ﬁrmy Dallas CZ-2-B M12

5864

30,00 zł

36,90 zł

9112

42,00 zł

51,66 zł

3808

119,00 zł

146,37 zł

Czytnik pastylek ﬁrmy Dallas CZ-2-B M12 montaż bezpośrednio w ścianie lub futrynie drzwi
obsługa standardowych pastylek Dallas dwukolorowa dioda LED: zielony, czerwony gwarancja:
24 miesiące

Czytnik pastylek Dallas CZ-3-S ARES z trójkolorową diodą
Czytnik pastylek Dallas CZ-3-S trójkolorowa dioda: zielony, czerwony, niebieski obsługa
standardowych pastylek Dallas stalowa obudowa gwint: M*20 wersja
chromowana, wodoodporny długość przewodu: 40cm zasilanie: DC 12V pobór prądu: 20mA
temperatura pracy: -40ºC~85ºC gwarancja: 24 miesiące

Czytnik zbliżeniowy CZ-125WG
Czytnik 125KHz CZ-125WG obsługa breloków EM 125kHz formaty wyjściowe: WG26/WG34
osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: 0-2cm montaż
bezpośrednio w ścianie lub futrynie drzwi sygnalizacja odczytu LED z możliwością negacji
możliwość instalacji na zewnątrz obudowa wandaloodporna pobór prądu: 35mA temperatura
pracy: -30°C~40°C kolor: srebrny wymiary: Ø22.5mm gwarancja: 24 miesiące

RCP I KONTROLA DOSTĘPU ROGER
Zamki drzwiowe i apartamentowe

Kod produktu

Autonomiczny zamek drzwiowy RWL-1-SL-LI

Cena netto

Cena brutto

3799/LI

820,00 zł

1 008,60 zł

3799/LO

820,00 zł

1 008,60 zł

3799/RI

820,00 zł

1 008,60 zł

Autonomiczny zamek drzwiowy RWL1SL -LI/-LO/-RI/-RO zamek drzwiowy z szyldami i
serwomechanizmem oraz zamkiem wpuszczanym w skrzydło drzwiowe obsługa kart: ISO/IEC
14443A/MIFARE rygiel uwalniany samoczynnie w momencie zamknięcia drzwi czujnik
położenia gałki wewnętrznej cztery wskaźniki LED oraz głośnik sygnalizacyjny sygnalizacja
niskiego poziomu baterii zasilanie z czterech baterii AA pamięć 100 kart zbliżeniowych
konﬁguracja niskopoziomowa z aplikacji RogerVDM typowy czas pracy 2 lata przy 10
odczytach dziennie wkładka patentowa jednostronna wraz z kompletem kluczy dostępne
wersje zamka: RWL-1-SL-LI - drzwi prawe otwierane do wnętrza RWL-1-SL-LO - drzwi lewe
otwierane na zewnątrz RWL-1-SL-RI - drzwi lewe otwierane do wnętrza RWL-1-SL-RO - drzwi
prawe otwierane na zewnątrz mocowanie szyldu: 4 wkręty metryczne 5x60mm dormas zamka
(backset): 55 mm rozstaw zamka (dystans klamka-wkładka): 72 mm grubość skrzydła
drzwiowego od 38 do 55mm blacha czołowa zaokrąglona 235x20mm wymiary szyldu bez
klamki: 77x242x20mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Autonomiczny zamek drzwiowy RWL-1-SL-LO
Autonomiczny zamek drzwiowy RWL1SL -LI/-LO/-RI/-RO zamek drzwiowy z szyldami i
serwomechanizmem oraz zamkiem wpuszczanym w skrzydło drzwiowe obsługa kart: ISO/IEC
14443A/MIFARE rygiel uwalniany samoczynnie w momencie zamknięcia drzwi czujnik
położenia gałki wewnętrznej cztery wskaźniki LED oraz głośnik sygnalizacyjny sygnalizacja
niskiego poziomu baterii zasilanie z czterech baterii AA pamięć 100 kart zbliżeniowych
konﬁguracja niskopoziomowa z aplikacji RogerVDM typowy czas pracy 2 lata przy 10
odczytach dziennie wkładka patentowa jednostronna wraz z kompletem kluczy dostępne
wersje zamka: RWL-1-SL-LI - drzwi prawe otwierane do wnętrza RWL-1-SL-LO - drzwi lewe
otwierane na zewnątrz RWL-1-SL-RI - drzwi lewe otwierane do wnętrza RWL-1-SL-RO - drzwi
prawe otwierane na zewnątrz mocowanie szyldu: 4 wkręty metryczne 5x60mm dormas zamka
(backset): 55 mm rozstaw zamka (dystans klamka-wkładka): 72 mm grubość skrzydła
drzwiowego od 38 do 55mm blacha czołowa zaokrąglona 235x20mm wymiary szyldu bez
klamki: 77x242x20mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Autonomiczny zamek drzwiowy RWL-1-SL-RI
Autonomiczny zamek drzwiowy RWL1SL -LI/-LO/-RI/-RO zamek drzwiowy z szyldami i
serwomechanizmem oraz zamkiem wpuszczanym w skrzydło drzwiowe obsługa kart: ISO/IEC
14443A/MIFARE rygiel uwalniany samoczynnie w momencie zamknięcia drzwi czujnik
położenia gałki wewnętrznej cztery wskaźniki LED oraz głośnik sygnalizacyjny sygnalizacja
niskiego poziomu baterii zasilanie z czterech baterii AA pamięć 100 kart zbliżeniowych
konﬁguracja niskopoziomowa z aplikacji RogerVDM typowy czas pracy 2 lata przy 10
odczytach dziennie wkładka patentowa jednostronna wraz z kompletem kluczy dostępne
wersje zamka: RWL-1-SL-LI - drzwi prawe otwierane do wnętrza RWL-1-SL-LO - drzwi lewe
otwierane na zewnątrz RWL-1-SL-RI - drzwi lewe otwierane do wnętrza RWL-1-SL-RO - drzwi
prawe otwierane na zewnątrz mocowanie szyldu: 4 wkręty metryczne 5x60mm dormas zamka
(backset): 55 mm rozstaw zamka (dystans klamka-wkładka): 72 mm grubość skrzydła
drzwiowego od 38 do 55mm blacha czołowa zaokrąglona 235x20mm wymiary szyldu bez
klamki: 77x242x20mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Autonomiczny zamek drzwiowy RWL-1-SL-RO

3799/RO

820,00 zł

1 008,60 zł

3417/L

770,00 zł

947,10 zł

3417/R

770,00 zł

947,10 zł

9812/RI

760,00 zł

934,80 zł

3593

930,00 zł

1 143,90 zł

Autonomiczny zamek drzwiowy RWL1SL -LI/-LO/-RI/-RO zamek drzwiowy z szyldami i
serwomechanizmem oraz zamkiem wpuszczanym w skrzydło drzwiowe obsługa kart: ISO/IEC
14443A/MIFARE rygiel uwalniany samoczynnie w momencie zamknięcia drzwi czujnik
położenia gałki wewnętrznej cztery wskaźniki LED oraz głośnik sygnalizacyjny sygnalizacja
niskiego poziomu baterii zasilanie z czterech baterii AA pamięć 100 kart zbliżeniowych
konﬁguracja niskopoziomowa z aplikacji RogerVDM typowy czas pracy 2 lata przy 10
odczytach dziennie wkładka patentowa jednostronna wraz z kompletem kluczy dostępne
wersje zamka: RWL-1-SL-LI - drzwi prawe otwierane do wnętrza RWL-1-SL-LO - drzwi lewe
otwierane na zewnątrz RWL-1-SL-RI - drzwi lewe otwierane do wnętrza RWL-1-SL-RO - drzwi
prawe otwierane na zewnątrz mocowanie szyldu: 4 wkręty metryczne 5x60mm dormas zamka
(backset): 55 mm rozstaw zamka (dystans klamka-wkładka): 72 mm grubość skrzydła
drzwiowego od 38 do 55mm blacha czołowa zaokrąglona 235x20mm wymiary szyldu bez
klamki: 77x242x20mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Autonomiczny zamek drzwiowy RWL-2-SL-L
Autonomiczny zamek drzwiowy RWL-2-SL -L / -R autonomiczne okucie elektroniczne obsługa
kart: ISO/IEC 14443A/MIFARE cztery wskaźniki LED oraz głośnik sygnalizacyjny sygnalizacja
niskiego poziomu baterii zasilanie z czterech baterii AAA pamięć 100 kart zbliżeniowych
konﬁguracja niskopoziomowa z poziomu aplikacji RogerVDM typowy czas pracy 1 rok pracy
przy 10 odczytach dziennie mocowanie szyldu: 2 śruby 5x50mm rozstaw zamka (dystans
klamka-wkładka): 72 mm grubość skrzydła drzwiowego: od 38 do 75mm dostępna wersja lewy
(L): do drzwi prawych otwieranych do wnętrza do drzwi lewych otwieranych na zewnątrz
dostępna wersja prawy (R): do drzwi lewych otwieranych do wnętrza do drzwi prawych
otwieranych na zewnątrz wymiary (szer./wys./dł.): szyldu przedniego bez klamki:
46x280x27mm szyldu tylnego bez klamki: 46x280x20mm gwarancja: 36 miesięcy

Autonomiczny zamek drzwiowy RWL-2-SL-R
Autonomiczny zamek drzwiowy RWL-2-SL -L / -R autonomiczne okucie elektroniczne obsługa
kart: ISO/IEC 14443A/MIFARE cztery wskaźniki LED oraz głośnik sygnalizacyjny sygnalizacja
niskiego poziomu baterii zasilanie z czterech baterii AAA pamięć 100 kart zbliżeniowych
konﬁguracja niskopoziomowa z poziomu aplikacji RogerVDM typowy czas pracy 1 rok pracy
przy 10 odczytach dziennie mocowanie szyldu: 2 śruby 5x50mm rozstaw zamka (dystans
klamka-wkładka): 72 mm grubość skrzydła drzwiowego: od 38 do 75mm dostępna wersja lewy
(L): do drzwi prawych otwieranych do wnętrza do drzwi lewych otwieranych na zewnątrz
dostępna wersja prawy (R): do drzwi lewych otwieranych do wnętrza do drzwi prawych
otwieranych na zewnątrz wymiary (szer./wys./dł.): szyldu przedniego bez klamki:
46x280x27mm szyldu tylnego bez klamki: 46x280x20mm gwarancja: 36 miesięcy

Zamek bezprzewodowy RWL-1-RI
Bezprzewodowy zamek RWL1RI dedykowany do systemu RACS5 (wymagany RWH-1) zamek
wpuszczany w skrzydło z serwomechanizmem wbudowany czytnik zbliżeniowy: ISO/IEC
14443A/MIFARE komunikacja bezprzewodowa: IEEE 802.15.4 / 2.4GHz zasięg komunikacji 10
m w otwartej przestrzeni tryb pracy: autonomiczny lub sieciowy wejście dla czujnika stanu
drzwi i rygla grubość skrzydła drzwiowego: 38 ~ 55mm konﬁguracja niskopoziomowa przez
RogerVDM raportowanie stanu baterii do systemu kontroli dostępu zasilanie: 4x bateria AA
1.5V cztery wskaźniki LED oraz głośnik sygnalizacyjny typowy czas pracy 2 lata przy 10
odczytach dziennie pamięć 100 kart zbliżeniowych dla trybu autonomicznego automatyczne
przejście do trybu autonomicznego w przypadku utraty komunikacji radiowej lokalna
sygnalizacja niskiego poziomu baterii klasa szczelności: IP40 dostępne wersje zamka: RWL-1RI: drzwi lewe otwierane do wnętrza wkładka patentowa jednostronna wraz z kompletem
kluczy konﬁguracja niskopoziomowa poprzez połączenie przewodowe lub bezprzewodowe z
poziomu aplikacji Roger VDM mocowanie szyldu: 4 wkręty metryczne 5,0 x 60,0 mm rozstaw
zamka (dystans klamka-wkładka): 72 mm dormas zamka (backset): 55 mm blacha czołowa
zaokrąglona 235,0 x 20,0 mm warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10%
~ 95% waga: ok. 2200g wymiary szyldu bez klamki (szer./wys./dł.): 77x242x20mm gwarancja:
36 miesięcy

Zamek apartamentowy ADL-2-L
Zamek apartamentowy ADL2 kontrola dostępu do pomieszczenia za pomocą zamka
elektronicznego obsługa kart 13,56 MHz MIFARE dostęp gościa do pomieszczenia za pomocą
kodu PIN dostęp obsługi obiektu do pomieszczenia za pomocą karty zbliżeniowej zdalne
wydawanie identyﬁkatorów gościom zakup identyﬁkatorów w chmurze Roger możliwość
ograniczenia czasu ważności identyﬁkatora automatyczne usuwanie wcześniejszego
identyﬁkatora z chwilą użycia nowego możliwość blokady wybranych identyﬁkatorów
mechaniczne blokowanie drzwi przy pomocy wkładki bębenkowej możliwość otwarcia przy
pomocy klucza mechanicznego otwarcie drzwi od środka przy pomocy klamki historia wejść w
pamięci zamka zasilanie z czterech baterii AAA dostępna wersja lewy (L): do drzwi prawych
otwieranych do wnętrza do drzwi lewych otwieranych na zewnątrz dostępna wersja prawy (R):
do drzwi lewych otwieranych do wnętrza do drzwi prawych otwieranych na zewnątrz montaż
zamka w zastępstwie tradycyjnych szyldów mechanicznych z zachowaniem oryginalnego
zamka wpuszczanego typowy czas pracy 1 rok przy 10 odczytach dziennie materiał: stal
nierdzewna, szczotkowana montaż szyldu na 2 śruby 5x50mm rozstaw zamka (dystans
klamka-wkładka): 72mm grubość skrzydła drzwiowego: od 38 do 75mm wymiary:
(szer./gł./wys.) szyld przedni bez klamki: 46x27x280mm szyld tylny bez klamki:
46x20x280mm gwarancja: 36 miesięcy
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Zamek apartamentowy ADL-2-R

3593/R

930,00 zł

1 143,90 zł

3600

1 170,00 zł

1 439,10 zł

3600/R

1 170,00 zł

1 439,10 zł

Zamek apartamentowy ADL2 kontrola dostępu do pomieszczenia za pomocą zamka
elektronicznego obsługa kart 13,56 MHz MIFARE dostęp gościa do pomieszczenia za pomocą
kodu PIN dostęp obsługi obiektu do pomieszczenia za pomocą karty zbliżeniowej zdalne
wydawanie identyﬁkatorów gościom zakup identyﬁkatorów w chmurze Roger możliwość
ograniczenia czasu ważności identyﬁkatora automatyczne usuwanie wcześniejszego
identyﬁkatora z chwilą użycia nowego możliwość blokady wybranych identyﬁkatorów
mechaniczne blokowanie drzwi przy pomocy wkładki bębenkowej możliwość otwarcia przy
pomocy klucza mechanicznego otwarcie drzwi od środka przy pomocy klamki historia wejść w
pamięci zamka zasilanie z czterech baterii AAA dostępna wersja lewy (L): do drzwi prawych
otwieranych do wnętrza do drzwi lewych otwieranych na zewnątrz dostępna wersja prawy (R):
do drzwi lewych otwieranych do wnętrza do drzwi prawych otwieranych na zewnątrz montaż
zamka w zastępstwie tradycyjnych szyldów mechanicznych z zachowaniem oryginalnego
zamka wpuszczanego typowy czas pracy 1 rok przy 10 odczytach dziennie materiał: stal
nierdzewna, szczotkowana montaż szyldu na 2 śruby 5x50mm rozstaw zamka (dystans
klamka-wkładka): 72mm grubość skrzydła drzwiowego: od 38 do 75mm wymiary:
(szer./gł./wys.) szyld przedni bez klamki: 46x27x280mm szyld tylny bez klamki:
46x20x280mm gwarancja: 36 miesięcy

Zamek apartamentowy ADL-2-BLE-L
Zamek apartamentowy ADL2BLE kontrola dostępu do pomieszczenia za pomocą zamka
elektronicznego obsługa kart 13,56 MHz MIFARE dostęp gościa do pomieszczenia za pomocą
kodu PIN lub telefonu z aplikacją Roger Mobile Key dostęp obsługi obiektu do pomieszczenia
za pomocą karty zbliżeniowej zdalne wydawanie identyﬁkatorów gościom zakup
identyﬁkatorów w chmurze Roger możliwość ograniczenia czasu ważności identyﬁkatora
automatyczne usuwanie wcześniejszego identyﬁkatora z chwilą użycia nowego możliwość
blokady wybranych identyﬁkatorów mechaniczne blokowanie drzwi przy pomocy wkładki
bębenkowej możliwość otwarcia przy pomocy klucza mechanicznego otwarcie drzwi od środka
przy pomocy klamki historia wejść w pamięci zamka zasilanie z czterech baterii AAA dostępna
wersja lewy (L): do drzwi prawych otwieranych do wnętrza do drzwi lewych otwieranych na
zewnątrz dostępna wersja prawy (R): do drzwi lewych otwieranych do wnętrza do drzwi
prawych otwieranych na zewnątrz montaż zamka w zastępstwie tradycyjnych szyldów
mechanicznych z zachowaniem oryginalnego zamka wpuszczanego typowy czas pracy 1 rok
przy 10 odczytach dziennie materiał: stal nierdzewna, szczotkowana montaż szyldu na 2 śruby
5x50mm rozstaw zamka (dystans klamka-wkładka): 72mm grubość skrzydła drzwiowego: od
38 do 75mm wymiary: (szer./gł./wys.) szyld przedni bez klamki: 46x27x280mm szyld tylny bez
klamki: 46x20x280mm gwarancja: 36 miesięcy

Zamek apartamentowy ADL-2-BLE-R
Zamek apartamentowy ADL2BLE kontrola dostępu do pomieszczenia za pomocą zamka
elektronicznego obsługa kart 13,56 MHz MIFARE dostęp gościa do pomieszczenia za pomocą
kodu PIN lub telefonu z aplikacją Roger Mobile Key dostęp obsługi obiektu do pomieszczenia
za pomocą karty zbliżeniowej zdalne wydawanie identyﬁkatorów gościom zakup
identyﬁkatorów w chmurze Roger możliwość ograniczenia czasu ważności identyﬁkatora
automatyczne usuwanie wcześniejszego identyﬁkatora z chwilą użycia nowego możliwość
blokady wybranych identyﬁkatorów mechaniczne blokowanie drzwi przy pomocy wkładki
bębenkowej możliwość otwarcia przy pomocy klucza mechanicznego otwarcie drzwi od środka
przy pomocy klamki historia wejść w pamięci zamka zasilanie z czterech baterii AAA dostępna
wersja lewy (L): do drzwi prawych otwieranych do wnętrza do drzwi lewych otwieranych na
zewnątrz dostępna wersja prawy (R): do drzwi lewych otwieranych do wnętrza do drzwi
prawych otwieranych na zewnątrz montaż zamka w zastępstwie tradycyjnych szyldów
mechanicznych z zachowaniem oryginalnego zamka wpuszczanego typowy czas pracy 1 rok
przy 10 odczytach dziennie materiał: stal nierdzewna, szczotkowana montaż szyldu na 2 śruby
5x50mm rozstaw zamka (dystans klamka-wkładka): 72mm grubość skrzydła drzwiowego: od
38 do 75mm wymiary: (szer./gł./wys.) szyld przedni bez klamki: 46x27x280mm szyld tylny bez
klamki: 46x20x280mm gwarancja: 36 miesięcy

Standardowe kontrolery dostępu

Kod produktu

Zewnętrzny kontroler dostępu PR621

6585G

Cena netto

410,00 zł

Cena brutto

504,30 zł

Kontroler dostępu PR 621 wbudowany czytnik kart EM 125 kHz możliwość dołączenia czytnika
zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) trzy programowalne linie wejściowe NO/NC dwa
programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe 1,5A/30V obsługa do 1000
użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP65
średni pobór prądu 50 mA dowolna topologia magistrali komunikacyjnej 250 grup dostępu
obsługa dodatkowych użytkowników typu „gość” deﬁniowanych indywidualnie na każdym
kontrolerze lokalny anti-passback ochrona antysabotażowa (tamper) możliwość dołączenia
ekspandera we/wy typu XM-2 integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii
we/wy tryby identyﬁkacji: tylko karta zasięg odczytu: do 15 cm funkcje dostępne w systemach
wyposażonych w centralę CPR32-SE 250 000 zdarzeń w buforze 99 harmonogramów
czasowych globalny anti-passback globalne sterowanie stanem uzbrojenia z podziałem na
strefy alarmowe tryby drzwi: normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo odblokowane
szybkie programowanie (ok. 15 sekund na każdy kontroler w systemie) szybka aktualizacja
uprawnień użytkownika (ok. 3 sekund na każdy kontroler w systemie) możliwość podziału
systemu na podsystemy (maks. 250 podsystemów) współbieżne konﬁgurowanie podsystemów
(ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień) warunki pracy: temperatura
pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 120g wymiary: 85x85x27mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Zewnętrzny kontroler dostępu PR311SE-BK

5450G

415,00 zł

510,45 zł

5451

435,00 zł

535,05 zł

5791/BRD

375,00 zł

461,25 zł

Kontroler dostępu PR 311SE / PR 311SE BK wbudowany czytnik kart EM 125 kHz (UNIQUE)
możliwość dołączenia dodatkowego czytnika zewnętrznego serii PRT trzy programowalne linie
wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe
1,5A/30V obsługa do 1000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC komunikacja przez
RS485 klasa szczelności: IP65 średni pobór prądu 50 mA dowolna topologia magistrali
komunikacyjnej 250 grup dostępu obsługa dodatkowych użytkowników typu „gość”
deﬁniowanych indywidualnie na każdym kontrolerze lokalny anti-passback ochrona
antysabotażowa (tamper) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja z
systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy zasięg odczytu: do 15 cm tryby drzwi:
normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo odblokowane szybka aktualizacja
uprawnień użytkownika (ok. 3 sekund na każdy kontroler w systemie) w modelu PR 311SE:
wbudowana klawiatura funkcje dostępne w systemach wyposażonych w centralę CPR32-SE
250 000 zdarzeń w buforze 99 harmonogramów czasowych globalny anti-passback globalne
sterowanie stanem uzbrojenia z podziałem na strefy alarmowe tryby identyﬁkacji: Karta lub
PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN szybkie programowanie (ok. 15 sekund na każdy
kontroler w systemie) możliwość podziału systemu na podsystemy (maks. 250 podsystemów)
współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania
ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok.
150g wymiary (szer./wys./dł.) standardowa podstawka: 46x152,5x23mm grubsza podstawka:
46x152,5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny kontroler dostępu z klawiaturą PR311SE
Kontroler dostępu PR 311SE / PR 311SE BK wbudowany czytnik kart EM 125 kHz (UNIQUE)
możliwość dołączenia dodatkowego czytnika zewnętrznego serii PRT trzy programowalne linie
wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe
1,5A/30V obsługa do 1000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC komunikacja przez
RS485 klasa szczelności: IP65 średni pobór prądu 50 mA dowolna topologia magistrali
komunikacyjnej 250 grup dostępu obsługa dodatkowych użytkowników typu „gość”
deﬁniowanych indywidualnie na każdym kontrolerze lokalny anti-passback ochrona
antysabotażowa (tamper) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja z
systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy zasięg odczytu: do 15 cm tryby drzwi:
normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo odblokowane szybka aktualizacja
uprawnień użytkownika (ok. 3 sekund na każdy kontroler w systemie) w modelu PR 311SE:
wbudowana klawiatura funkcje dostępne w systemach wyposażonych w centralę CPR32-SE
250 000 zdarzeń w buforze 99 harmonogramów czasowych globalny anti-passback globalne
sterowanie stanem uzbrojenia z podziałem na strefy alarmowe tryby identyﬁkacji: Karta lub
PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN szybkie programowanie (ok. 15 sekund na każdy
kontroler w systemie) możliwość podziału systemu na podsystemy (maks. 250 podsystemów)
współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania
ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok.
150g wymiary (szer./wys./dł.) standardowa podstawka: 46x152,5x23mm grubsza podstawka:
46x152,5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny Kontroler dostępu PR411DR-BRD
Kontroler dostępu PR411DR / PR411DR-BRD możliwość dołączenia dwóch czytników
pracujących w formacie Wiegand osiem programowalnych linii wejściowych NO/NC dwa
programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe 1,5A/30V i 5A/230V AC
obsługa do 1000 użytkowników w systemie zasilanie: 12-15V DC lub 16.5-22V AC komunikacja
przez RS485 wbudowany zasilacz buforowy 1,5A klasa szczelności: IP20 średni pobór prądu:
100 mA suchy akumulator żelowy o końcowym napięciu ładowania 13,8 V i prądzie ładowania
ok. 300 mA jako bateria rezerwowa dowolna topologia magistrali komunikacyjnej obsługa
dodatkowych użytkowników typu „gość” deﬁniowanych indywidualnie na każdym kontrolerze
250 grup dostępu lokalny anti-passback integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem
linii we/wy szybkie programowanie (ok. 15 sekund na każdy kontroler w systemie) tryby drzwi:
normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo odblokowane możliwość dołączenia
ekspandera we/wy typu XM-2 w modelu PR411DR: obudowa DIN klasa szczelności: IP41
funkcje dostępne w systemach wyposażonych w centralę CPR32-SE-BRD 250 000 zdarzeń w
buforze 99 harmonogramów czasowych globalny anti-passback globalne sterowanie stanem
uzbrojenia z podziałem na strefy alarmowe szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 3
sekund na każdy kontroler w systemie) możliwość podziału systemu na podsystemy (maks.
250 podsystemów) współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie
zwiększa czasu przesyłania ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C
wilgotność: 10% ~ 95% wymiary: 124x85x73mm (szer./wys./dł.) waga: 200g gwarancja: 36
miesięcy
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Wewnętrzny Kontroler dostępu PR411DR

5791

420,00 zł

516,60 zł

5667VP

625,00 zł

768,75 zł

5667G

440,00 zł

541,20 zł

5003

500,00 zł

615,00 zł

Kontroler dostępu PR411DR / PR411DR-BRD możliwość dołączenia dwóch czytników
pracujących w formacie Wiegand osiem programowalnych linii wejściowych NO/NC dwa
programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe 1,5A/30V i 5A/230V AC
obsługa do 1000 użytkowników w systemie zasilanie: 12-15V DC lub 16.5-22V AC komunikacja
przez RS485 wbudowany zasilacz buforowy 1,5A klasa szczelności: IP20 średni pobór prądu:
100 mA suchy akumulator żelowy o końcowym napięciu ładowania 13,8 V i prądzie ładowania
ok. 300 mA jako bateria rezerwowa dowolna topologia magistrali komunikacyjnej obsługa
dodatkowych użytkowników typu „gość” deﬁniowanych indywidualnie na każdym kontrolerze
250 grup dostępu lokalny anti-passback integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem
linii we/wy szybkie programowanie (ok. 15 sekund na każdy kontroler w systemie) tryby drzwi:
normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo odblokowane możliwość dołączenia
ekspandera we/wy typu XM-2 w modelu PR411DR: obudowa DIN klasa szczelności: IP41
funkcje dostępne w systemach wyposażonych w centralę CPR32-SE-BRD 250 000 zdarzeń w
buforze 99 harmonogramów czasowych globalny anti-passback globalne sterowanie stanem
uzbrojenia z podziałem na strefy alarmowe szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 3
sekund na każdy kontroler w systemie) możliwość podziału systemu na podsystemy (maks.
250 podsystemów) współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie
zwiększa czasu przesyłania ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C
wilgotność: 10% ~ 95% wymiary: 124x85x73mm (szer./wys./dł.) waga: 200g gwarancja: 36
miesięcy

Zewnętrzny wandaloodporny kontroler dostępu z klawiaturą PR611 VP
Kontroler dostępu PR 611 / PR611 VP wbudowany czytnik kart EM 125 kHz możliwość
dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) trzy programowalne linie
wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe
1,5A/30V obsługa do 1000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC komunikacja przez
RS485 klasa szczelności: IP65 wbudowana klawiatura zasięg odczytu: do 15 cm szybkie
programowanie (ok. 15 sekund na każdy kontroler w systemie) średni pobór prądu 70 mA
dowolna topologia magistrali komunikacyjnej 250 grup dostępu obsługa dodatkowych
użytkowników typu „gość” deﬁniowanych indywidualnie na każdym kontrolerze lokalny antipassback możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja z systemem
alarmowym za pośrednictwem linii we/wy tryby identyﬁkacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko
Karta, Tylko PIN szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 3 sekund na każdy kontroler
w systemie) w modelu PR611 VP: obudowa: stop aluminium funkcje dostępne w systemach
wyposażonych w centralę CPR32-SE 250 000 zdarzeń w buforze 99 harmonogramów
czasowych globalny anti-passback globalne sterowanie stanem uzbrojenia z podziałem na
strefy alarmowe ochrona antysabotażowa (tamper) tryby drzwi: normalny, zablokowane,
odblokowane i warunkowo odblokowane możliwość podziału systemu na podsystemy (maks.
250 podsystemów) współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie
zwiększa czasu przesyłania ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: podstawowa: ok. 120g wandaloodporna: ok. 470g wymiary:
80x115x35mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny kontroler dostępu z klawiaturą PR611
Kontroler dostępu PR 611 / PR611 VP wbudowany czytnik kart EM 125 kHz możliwość
dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) trzy programowalne linie
wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe
1,5A/30V obsługa do 1000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC komunikacja przez
RS485 klasa szczelności: IP65 wbudowana klawiatura zasięg odczytu: do 15 cm szybkie
programowanie (ok. 15 sekund na każdy kontroler w systemie) średni pobór prądu 70 mA
dowolna topologia magistrali komunikacyjnej 250 grup dostępu obsługa dodatkowych
użytkowników typu „gość” deﬁniowanych indywidualnie na każdym kontrolerze lokalny antipassback możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja z systemem
alarmowym za pośrednictwem linii we/wy tryby identyﬁkacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko
Karta, Tylko PIN szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 3 sekund na każdy kontroler
w systemie) w modelu PR611 VP: obudowa: stop aluminium funkcje dostępne w systemach
wyposażonych w centralę CPR32-SE 250 000 zdarzeń w buforze 99 harmonogramów
czasowych globalny anti-passback globalne sterowanie stanem uzbrojenia z podziałem na
strefy alarmowe ochrona antysabotażowa (tamper) tryby drzwi: normalny, zablokowane,
odblokowane i warunkowo odblokowane możliwość podziału systemu na podsystemy (maks.
250 podsystemów) współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie
zwiększa czasu przesyłania ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: podstawowa: ok. 120g wandaloodporna: ok. 470g wymiary:
80x115x35mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Hotelowy kontroler dostępu PR821-CH
Kontroler dostępu PR 821 CH kieszeń na kartę z obsługą kart EM 125 kHz i 13.56 MHz MIFARE
współpraca z zewnętrznym czytnikiem umieszczonym na wejściu do pokoju współpraca z
panelem dotykowych klawiszy funkcyjnych (HRT82FK) trzy linie wejściowe NO/NC dwa wyjścia
tranzystorowe 1A/15V DC wyjście przekaźnikowe 1,5A/30V zasilanie: 12V DC komunikacja
przez RS485 klasa szczelności: IP41 możliwość sterowania: systemem antywłamaniowym
zasilaniem elektrycznym klimatyzacją średni pobór prądu: 100 mA kontakt antysabotażowy:
bezpotencjałowy styk typu NC, 24V/50mA tryby identyﬁkacji: karta obsługa z poziomu
programu PR Master podświetlenie kieszeni na kartę gwarancja: 36 miesięcy

Zaawansowane kontrolery dostępu

Aktualizacja z dn. 2023.01.07
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Cennik produktów kontroli dostępu

Wewnętrzny kontroler dostępu PR102DR

7375

340,00 zł

418,20 zł

7375/BRD

320,00 zł

393,60 zł

7134

500,00 zł

615,00 zł

7134/BRD

470,00 zł

578,10 zł

Kontroler dostępu PR102DR / PR102DR-BRD możliwość dołączenia dwóch zewnętrznych
czytników serii PRT dwie programowalne linie wejściowe NO/NC jedno programowalne wyjście
tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe 1,5A/30V DC obsługa do 4000 użytkowników w
systemie zasilanie: 12V DC komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP20 średni pobór
prądu: 40mA lokalny anti-passback 250 grup dostępu 32 000 zdarzeń w wewnętrznym buforze
pamięc 99 harmonogramów czasowych dowolna topologia magistrali komunikacyjnej szybka
aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy możliwość podziału systemu
na podsystemy w modelu PR102DR: obudowa DIN klasa szczelności: IP41 zarządzanie
systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB współbieżne
konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: z obudową:
ok.115g bez obudowy: ok. 50g wymiary: (szer./wys.) z obudową: 62x85x73mm bez obudowy:
80x54mm gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny kontroler dostępu PR102DR-BRD
Kontroler dostępu PR102DR / PR102DR-BRD możliwość dołączenia dwóch zewnętrznych
czytników serii PRT dwie programowalne linie wejściowe NO/NC jedno programowalne wyjście
tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe 1,5A/30V DC obsługa do 4000 użytkowników w
systemie zasilanie: 12V DC komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP20 średni pobór
prądu: 40mA lokalny anti-passback 250 grup dostępu 32 000 zdarzeń w wewnętrznym buforze
pamięc 99 harmonogramów czasowych dowolna topologia magistrali komunikacyjnej szybka
aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy możliwość podziału systemu
na podsystemy w modelu PR102DR: obudowa DIN klasa szczelności: IP41 zarządzanie
systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB współbieżne
konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: z obudową:
ok.115g bez obudowy: ok. 50g wymiary: (szer./wys.) z obudową: 62x85x73mm bez obudowy:
80x54mm gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny kontroler dostępu PR402DR
Kontroler dostępu PR402DR / PR402DR-BRD / PR402DR-12VDC / PR402DR-12VDC-BRD
możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) współpraca z
czytnikami serii PRT lub pracujących w standardzie Wiegand, Magstripe, Clock&Data osiem
programowalnych linii wejściowych NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1 A
wyjście przekaźnikowe: 1,5A/30V DC i 5A/230V AC obsługa do 4000 użytkowników w systemie
zasilanie: 12V DC komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP20 średni pobór prądu:
100mA dowolna topologia magistrali komunikacyjnej 99 harmonogramów czasowych 32 000
zdarzeń w buforze 250 grup dostępu lokalny anti-passback globalny anti-passback (dostępny
tylko z centralą CPR32-SE-BRD) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja
z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy tryby drzwi: normalny, zablokowane,
odblokowane i warunkowo odblokowane funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej
identyﬁkacji i inne zaawansowane funkcje KD szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w
czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie możliwość podziału systemu na
podsystemy w modelu: PR402DR-12VDC obudowa DIN klasa szczelności: IP41 w modelu:
PR402DR-BRD zasilanie: 18V AC, 12V DC lub 24V DC wbudowany zasilacz buforowy 1,5A w
modelu: PR402DR obudowa DIN zasilanie: 18V AC, 12V DC lub 24V DC wbudowany zasilacz
buforowy 1,5A klasa szczelności: IP41 kontrola dostępu w windach (wymaga modułów XM-8)
zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB
współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania
ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: bez
obudowy: 100g z obudową: 200g wymiary (szer./wys./dł.) bez obudowy: 115x80x28mm z
obudową: 124x85x73mm gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny kontroler dostępu PR402DR-BRD
Kontroler dostępu PR402DR / PR402DR-BRD / PR402DR-12VDC / PR402DR-12VDC-BRD
możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) współpraca z
czytnikami serii PRT lub pracujących w standardzie Wiegand, Magstripe, Clock&Data osiem
programowalnych linii wejściowych NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1 A
wyjście przekaźnikowe: 1,5A/30V DC i 5A/230V AC obsługa do 4000 użytkowników w systemie
zasilanie: 12V DC komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP20 średni pobór prądu:
100mA dowolna topologia magistrali komunikacyjnej 99 harmonogramów czasowych 32 000
zdarzeń w buforze 250 grup dostępu lokalny anti-passback globalny anti-passback (dostępny
tylko z centralą CPR32-SE-BRD) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja
z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy tryby drzwi: normalny, zablokowane,
odblokowane i warunkowo odblokowane funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej
identyﬁkacji i inne zaawansowane funkcje KD szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w
czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie możliwość podziału systemu na
podsystemy w modelu: PR402DR-12VDC obudowa DIN klasa szczelności: IP41 w modelu:
PR402DR-BRD zasilanie: 18V AC, 12V DC lub 24V DC wbudowany zasilacz buforowy 1,5A w
modelu: PR402DR obudowa DIN zasilanie: 18V AC, 12V DC lub 24V DC wbudowany zasilacz
buforowy 1,5A klasa szczelności: IP41 kontrola dostępu w windach (wymaga modułów XM-8)
zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB
współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania
ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: bez
obudowy: 100g z obudową: 200g wymiary (szer./wys./dł.) bez obudowy: 115x80x28mm z
obudową: 124x85x73mm gwarancja: 36 miesięcy

Aktualizacja z dn. 2023.01.07
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Cennik produktów kontroli dostępu

Wewnętrzny kontroler dostępu PR402DR-12VDC

7134/12V

460,00 zł

565,80 zł

7134/12VBRD

420,00 zł

516,60 zł

7721G

485,00 zł

596,55 zł

Kontroler dostępu PR402DR / PR402DR-BRD / PR402DR-12VDC / PR402DR-12VDC-BRD
możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) współpraca z
czytnikami serii PRT lub pracujących w standardzie Wiegand, Magstripe, Clock&Data osiem
programowalnych linii wejściowych NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1 A
wyjście przekaźnikowe: 1,5A/30V DC i 5A/230V AC obsługa do 4000 użytkowników w systemie
zasilanie: 12V DC komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP20 średni pobór prądu:
100mA dowolna topologia magistrali komunikacyjnej 99 harmonogramów czasowych 32 000
zdarzeń w buforze 250 grup dostępu lokalny anti-passback globalny anti-passback (dostępny
tylko z centralą CPR32-SE-BRD) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja
z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy tryby drzwi: normalny, zablokowane,
odblokowane i warunkowo odblokowane funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej
identyﬁkacji i inne zaawansowane funkcje KD szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w
czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie możliwość podziału systemu na
podsystemy w modelu: PR402DR-12VDC obudowa DIN klasa szczelności: IP41 w modelu:
PR402DR-BRD zasilanie: 18V AC, 12V DC lub 24V DC wbudowany zasilacz buforowy 1,5A w
modelu: PR402DR obudowa DIN zasilanie: 18V AC, 12V DC lub 24V DC wbudowany zasilacz
buforowy 1,5A klasa szczelności: IP41 kontrola dostępu w windach (wymaga modułów XM-8)
zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB
współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania
ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: bez
obudowy: 100g z obudową: 200g wymiary (szer./wys./dł.) bez obudowy: 115x80x28mm z
obudową: 124x85x73mm gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny kontroler dostępu PR402DR-12VDC-BRD
Kontroler dostępu PR402DR / PR402DR-BRD / PR402DR-12VDC / PR402DR-12VDC-BRD
możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) współpraca z
czytnikami serii PRT lub pracujących w standardzie Wiegand, Magstripe, Clock&Data osiem
programowalnych linii wejściowych NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1 A
wyjście przekaźnikowe: 1,5A/30V DC i 5A/230V AC obsługa do 4000 użytkowników w systemie
zasilanie: 12V DC komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP20 średni pobór prądu:
100mA dowolna topologia magistrali komunikacyjnej 99 harmonogramów czasowych 32 000
zdarzeń w buforze 250 grup dostępu lokalny anti-passback globalny anti-passback (dostępny
tylko z centralą CPR32-SE-BRD) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja
z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy tryby drzwi: normalny, zablokowane,
odblokowane i warunkowo odblokowane funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej
identyﬁkacji i inne zaawansowane funkcje KD szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w
czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie możliwość podziału systemu na
podsystemy w modelu: PR402DR-12VDC obudowa DIN klasa szczelności: IP41 w modelu:
PR402DR-BRD zasilanie: 18V AC, 12V DC lub 24V DC wbudowany zasilacz buforowy 1,5A w
modelu: PR402DR obudowa DIN zasilanie: 18V AC, 12V DC lub 24V DC wbudowany zasilacz
buforowy 1,5A klasa szczelności: IP41 kontrola dostępu w windach (wymaga modułów XM-8)
zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB
współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania
ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: bez
obudowy: 100g z obudową: 200g wymiary (szer./wys./dł.) bez obudowy: 115x80x28mm z
obudową: 124x85x73mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny kontroler dostępu PR622
Kontroler dostępu PR622 wbudowany czytnik kart EM 125 kHz możliwość dołączenia czytnika
zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) współpraca z czytnikami zbliżeniowymi serii PRT
(Roger) współpraca z czytnikiem linii papilarnych RFT1000 (Roger) trzy programowalne linie
wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe
1,5A/30V obsługa do 4000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC komunikacja przez
RS485 klasa szczelności: IP65 średni pobór prądu 50 mA dowolna topologia magistrali
komunikacyjnej 250 grup dostępu 99 harmonogramów czasowych 32 000 zdarzeń w buforze
lokalny anti-passback globalny anti-passback (wymagany CPR w systemie) ochrona
antysabotażowa (tamper) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja z
systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy tryby identyﬁkacji: tylko karta zasięg
odczytu: do 15 cm tryby drzwi: normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo
odblokowane funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej identyﬁkacji i inne zaawansowane
funkcje KD szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 5 sekund na jeden kontroler w
systemie) możliwość podziału systemu na podsystemy zarządzanie systemem przez sieć
komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB współbieżne konﬁgurowanie
podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień) warunki pracy:
temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 120g wymiary:
85x85x27mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Aktualizacja z dn. 2023.01.07
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Wewnętrzny kontroler dostępu z klawiaturą PR302

2106

500,00 zł

615,00 zł

7722G

500,00 zł

615,00 zł

1247BK

485,00 zł

596,55 zł

Kontroler dostępu PR 302 wbudowany czytnik kart EM 125 kHz możliwość dołączenia czytnika
zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) współpraca z czytnikami serii PRT (Roger) i
innych standardów (Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne) trzy programowalne
linie wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe
1,5A/30V obsługa do 4000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC komunikacja przez
RS485 wbudowana klawiatura średni pobór prądu 80 mA dowolna topologia magistrali
komunikacyjnej 250 grup dostępu 99 harmonogramów czasowych 32 000 zdarzeń w buforze
lokalny anti-passback globalny anti-passback (wymagany CPR32-SE w systemie) ochrona
antysabotażowa (tamper) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja z
systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy tryby identyﬁkacji: karta lub PIN, karta i
PIN, tylko karta, Tylko PIN zasięg odczytu: do 12 cm tryby drzwi: normalny, zablokowane,
odblokowane i warunkowo odblokowane funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej
identyﬁkacji i inne zaawansowane funkcje KD szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok.
5 sekund na jeden kontroler w systemie) możliwość podziału systemu na podsystemy
zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB
współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania
ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 0% ~ 95% waga: ok.
140g wymiary: 105x105x32mm (szer./wys.dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny kontroler dostępu z klawiaturą PR612
Kontroler dostępu PR612 wbudowany czytnik kart EM 125 kHz możliwość dołączenia czytnika
zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) współpraca z czytnikami zbliżeniowymi serii PRT
(Roger) współpraca z czytnikiem linii papilarnych RFT1000 (Roger) trzy programowalne linie
wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe
1,5A/30V obsługa do 4000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC komunikacja przez
RS485 klasa szczelności: IP65 wbudowana klawiatura średni pobór prądu: 80mA dowolna
topologia magistrali komunikacyjnej 250 grup dostępu 99 harmonogramów czasowych 32 000
zdarzeń w buforze lokalny anti-passback globalny anti-passback (wymagany CPR32-SE w
systemie) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 ochrona antysabotażowa
(tamper) integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy tryby identyﬁkacji:
karta lub PIN, karta i PIN, tylko karta, Tylko PIN zasięg odczytu: do 15 cm tryby drzwi:
normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo odblokowane funkcja dwóch
użytkowników, tryb podwójnej identyﬁkacji i inne zaawansowane funkcje KD szybka
aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 5 sekund na jeden kontroler w systemie) możliwość
podziału systemu na podsystemy zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN,
lub port szeregowy COM/USB współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów
nie zwiększa czasu przesyłania ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C
wilgotność: 0% ~ 95% waga: ok. 120g wymiary 80x115x35mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36
miesięcy

Zewnętrzny kontroler dostępu PR312EM-BK
Kontroler dostępu PR312EM / PR312EM BK wbudowany czytnik kart EM 125 kHz możliwość
dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) współpraca z czytnikami
serii PRT (Roger) współpraca z czytnikiem biometrycznym RFT1000 (Roger) trzy
programowalne linie wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście
przekaźnikowe 1,5A/30V obsługa do 4000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC
komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP65 średni pobór prądu 70 mA dowolna topologia
magistrali komunikacyjnej 250 grup dostępu 99 harmonogramów czasowych 32 000 zdarzeń
w buforze lokalny anti-passback globalny anti-passback (wymagany CPR w systemie) ochrona
antysabotażowa (tamper) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 tryby
identyﬁkacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN zasięg odczytu: do 15 cm w
modelu PR312EM: wbudowana klawiatura integracja z systemem alarmowym za
pośrednictwem linii we/wy tryby drzwi: normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo
odblokowane funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej identyﬁkacji i inne zaawansowane
funkcje KD szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 5 sekund na jeden kontroler w
systemie) możliwość podziału systemu na podsystemy zarządzanie systemem przez sieć
komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB współbieżne konﬁgurowanie
podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień) warunki pracy:
temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary:
(szer./wys./gł.) standardowa podstawa: 46x152.5x23mm grubsza podstawa: 46x152.5x35mm
gwarancja: 36 miesięcy
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Zewnętrzny kontroler dostępu z klawiaturą PR312EM

1247G

500,00 zł

615,00 zł

1061BK

525,00 zł

645,75 zł

1061G

540,00 zł

664,20 zł

Kontroler dostępu PR312EM / PR312EM BK wbudowany czytnik kart EM 125 kHz możliwość
dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) współpraca z czytnikami
serii PRT (Roger) współpraca z czytnikiem biometrycznym RFT1000 (Roger) trzy
programowalne linie wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście
przekaźnikowe 1,5A/30V obsługa do 4000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC
komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP65 średni pobór prądu 70 mA dowolna topologia
magistrali komunikacyjnej 250 grup dostępu 99 harmonogramów czasowych 32 000 zdarzeń
w buforze lokalny anti-passback globalny anti-passback (wymagany CPR w systemie) ochrona
antysabotażowa (tamper) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 tryby
identyﬁkacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN zasięg odczytu: do 15 cm w
modelu PR312EM: wbudowana klawiatura integracja z systemem alarmowym za
pośrednictwem linii we/wy tryby drzwi: normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo
odblokowane funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej identyﬁkacji i inne zaawansowane
funkcje KD szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 5 sekund na jeden kontroler w
systemie) możliwość podziału systemu na podsystemy zarządzanie systemem przez sieć
komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB współbieżne konﬁgurowanie
podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień) warunki pracy:
temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary:
(szer./wys./gł.) standardowa podstawa: 46x152.5x23mm grubsza podstawa: 46x152.5x35mm
gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny kontroler dostępu PR312MF-BK
Kontroler dostępu PR312MF / PR312MF BK wbudowany czytnik kart 13,56 MHz MIFARE
możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) współpraca z
czytnikami serii PRT (Roger) współpraca z czytnikiem biometrycznym RFT1000 (Roger) trzy
programowalne linie wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście
przekaźnikowe 1,5A/30V obsługa do 4000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC
komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP65 średni pobór prądu 50 mA dowolna topologia
magistrali komunikacyjnej 250 grup dostępu 99 harmonogramów czasowych 32 000 zdarzeń
w buforze lokalny anti-passback globalny anti-passback (wymagany CPR w systemie) ochrona
antysabotażowa (tamper) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 zasięg odczytu:
do 15 cm tryby identyﬁkacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN w modelu
PR312MF: wbudowana klawiatura integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii
we/wy tryby drzwi: normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo odblokowane funkcja
dwóch użytkowników, tryb podwójnej identyﬁkacji i inne zaawansowane funkcje KD szybka
aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 5 sekund na jeden kontroler w systemie) możliwość
podziału systemu na podsystemy zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN,
lub port szeregowy COM/USB współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów
nie zwiększa czasu przesyłania ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary: (szer./wys./gł.) standardowa podstawa:
46x152.5x23mm grubsza podstawa: 46x152.5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny kontroler dostępu z klawiaturą PR312MF
Kontroler dostępu PR312MF / PR312MF BK wbudowany czytnik kart 13,56 MHz MIFARE
możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) współpraca z
czytnikami serii PRT (Roger) współpraca z czytnikiem biometrycznym RFT1000 (Roger) trzy
programowalne linie wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście
przekaźnikowe 1,5A/30V obsługa do 4000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC
komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP65 średni pobór prądu 50 mA dowolna topologia
magistrali komunikacyjnej 250 grup dostępu 99 harmonogramów czasowych 32 000 zdarzeń
w buforze lokalny anti-passback globalny anti-passback (wymagany CPR w systemie) ochrona
antysabotażowa (tamper) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 zasięg odczytu:
do 15 cm tryby identyﬁkacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN w modelu
PR312MF: wbudowana klawiatura integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii
we/wy tryby drzwi: normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo odblokowane funkcja
dwóch użytkowników, tryb podwójnej identyﬁkacji i inne zaawansowane funkcje KD szybka
aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 5 sekund na jeden kontroler w systemie) możliwość
podziału systemu na podsystemy zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN,
lub port szeregowy COM/USB współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów
nie zwiększa czasu przesyłania ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary: (szer./wys./gł.) standardowa podstawa:
46x152.5x23mm grubsza podstawa: 46x152.5x35mm gwarancja: 36 miesięcy
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Terminal RCP (wewnętrzny) PR602LCD-DT-I

5049/I

1 100,00 zł

1 353,00 zł

5049/O

1 200,00 zł

1 476,00 zł

Dwusystemowy kontroler dostępu PR602LCD DT wbudowany czytnik kart EM 125 kHz oraz
13.56 MHz MIFARE możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola
przejścia) współpraca z czytnikami serii PRT (Roger), Wiegand 26..66 bit trzy programowalne
linie wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe
1,5A/30V obsługa do 4000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC komunikacja przez
RS485 kolor: ciemnoszary wbudowany wyświetlacz LCD wbudowana klawiatura z czteroma
przyciskami funkcyjnymi rozbudowane funkcje rejestracji czasu pracy (RCP Master) klasa
szczelności: IP41 średni pobór prądu: 100 mA dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
250 grup dostępu 32 000 zdarzeń w buforze 99 harmonogramów czasowych ochrona
antysabotażowa (tamper) lokalny anti-passback globalny anti-passback (wymagany CPR32-SEBRD w systemie) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja z systemem
alarmowym za pośrednictwem linii we/wy tryby identyﬁkacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko
Karta, Tylko PIN zasięg odczytu: do 15 cm w modelu PR602LCD-DT-O: klasa szczelności: IP54
ochronna metalowa obudowa tryby drzwi: normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo
odblokowane szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 5 sekund na każdy kontroler w
systemie) zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy
COM/USB możliwość podziału systemu na podsystemy współbieżne konﬁgurowanie
podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień) zaciski śrubowe
warunki pracy wewnętrzny: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% warunki
pracy zewnętrzny: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga:
wewnętrzny: 410g zewnętrzny: 1150g wymiary (szer./wys./dł.): wewnętrzny: 110x170x42mm
zewnętrzny: 156x220x104mm gwarancja: 36 miesiące

Terminal RCP (zewnętrzny) PR602LCD-DT-O
Dwusystemowy kontroler dostępu PR602LCD DT wbudowany czytnik kart EM 125 kHz oraz
13.56 MHz MIFARE możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola
przejścia) współpraca z czytnikami serii PRT (Roger), Wiegand 26..66 bit trzy programowalne
linie wejściowe NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A wyjście przekaźnikowe
1,5A/30V obsługa do 4000 użytkowników w systemie zasilanie: 12V DC komunikacja przez
RS485 kolor: ciemnoszary wbudowany wyświetlacz LCD wbudowana klawiatura z czteroma
przyciskami funkcyjnymi rozbudowane funkcje rejestracji czasu pracy (RCP Master) klasa
szczelności: IP41 średni pobór prądu: 100 mA dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
250 grup dostępu 32 000 zdarzeń w buforze 99 harmonogramów czasowych ochrona
antysabotażowa (tamper) lokalny anti-passback globalny anti-passback (wymagany CPR32-SEBRD w systemie) możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja z systemem
alarmowym za pośrednictwem linii we/wy tryby identyﬁkacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko
Karta, Tylko PIN zasięg odczytu: do 15 cm w modelu PR602LCD-DT-O: klasa szczelności: IP54
ochronna metalowa obudowa tryby drzwi: normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo
odblokowane szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 5 sekund na każdy kontroler w
systemie) zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy
COM/USB możliwość podziału systemu na podsystemy współbieżne konﬁgurowanie
podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień) zaciski śrubowe
warunki pracy wewnętrzny: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% warunki
pracy zewnętrzny: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga:
wewnętrzny: 410g zewnętrzny: 1150g wymiary (szer./wys./dł.): wewnętrzny: 110x170x42mm
zewnętrzny: 156x220x104mm gwarancja: 36 miesiące

Zestawy kontroli dostępu

Kod produktu

Standardowy Kontroler dostępu PR411DR-SET (zestaw)

8624

Cena netto

560,00 zł

Cena brutto

688,80 zł

Kontroler dostępu PR 411 DR SET zestaw zawartość zestawu: kontroler dostępu PR411DR-BRD
transformator TRP 40/16/18 karta zbliżeniowa użytkownika Master komplet zworek do
programowania adresu kontrolera przewody połączeniowe transformatora i akumulatora
obudowa metalowa z szyną DIN komplet wkrętów mocujących kontroler PR411DR-BRD:
możliwość dołączenia dwóch czytników pracujących w formacie Wiegand osiem
programowalnych linii wejściowych NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
wyjście przekaźnikowe 1,5A/30V i 5A/230V AC obsługa do 1000 użytkowników w systemie
zasilanie: 12-15V DC lub 16.5-22V AC komunikacja przez RS485 wbudowany zasilacz buforowy
1,5A średni pobór prądu: 100 mA suchy akumulator żelowy o końcowym napięciu ładowania
13,8 V i prądzie ładowania ok. 300 mA jako bateria rezerwowa dowolna topologia magistrali
komunikacyjnej obsługa dodatkowych użytkowników typu „gość” deﬁniowanych indywidualnie
na każdym kontrolerze 250 grup dostępu lokalny anti-passback możliwość dołączenia
ekspandera we/wy typu XM-2 integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii
we/wy szybkie programowanie (ok. 15 sekund na każdy kontroler w systemie) tryby drzwi:
normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo odblokowane szybka aktualizacja
uprawnień użytkownika (ok. 3 sekund na każdy kontroler w systemie) funkcje dostępne w
systemach wyposażonych w centralę CPR32-SE-BRD 250 000 zdarzeń w buforze 99
harmonogramów czasowych globalny anti-passback globalne sterowanie stanem uzbrojenia z
podziałem na strefy alarmowe możliwość podziału systemu na podsystemy (maks. 250
podsystemów) współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa
czasu przesyłania ustawień) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~
95% wymiary: 124x85x73mm (szer./wys./dł.) waga: 200g parametry obudowy: ochrona
antysabotażowa (tamper) styk antysabotażowy: NO/NC 50V DC/50mA zasilanie: 230V AC,
50Hz komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP20 kolor: biały (RAL9016) miejsce na
akumulator zamykanie na 4 wkręty po obwodzie drzwi obudowy warunki pracy: temperatura
pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 3500g wymiary: 285x295x88mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Zaawansowany Kontroler dostępu PR402DR-SET (zestaw)

7300

660,00 zł

811,80 zł

Kontroler dostępu PR 402 DR SET zestaw zawartość zestawu: kontroler dostępu PR402DR-BRD
transformator TRP 40/16/18 karta zbliżeniowa użytkownika Master komplet zworek do
programowania adresu kontrolera przewody połączeniowe transformatora i akumulatora
obudowa metalowa z szyną DIN komplet wkrętów mocujących kontroler PR402DR-BRD
możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia) współpraca z
czytnikami serii PRT lub pracujących w standardzie Wiegand, Magstripe, Clock&Data osiem
programowalnych linii wejściowych NO/NC dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
wyjście przekaźnikowe: 1,5A/30V DC i 5A/230V AC obsługa do 4000 użytkowników w systemie
zasilanie: 12V DC komunikacja przez RS485 zasilanie: 18V AC, 12V DC lub 24V DC wbudowany
zasilacz buforowy 1,5A średni pobór prądu: 100mA dowolna topologia magistrali
komunikacyjnej 99 harmonogramów czasowych 32 000 zdarzeń w buforze 250 grup dostępu
lokalny anti-passback globalny anti-passback (dostępny tylko z centralą CPR32-SE-BRD)
możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 integracja z systemem alarmowym za
pośrednictwem linii we/wy tryby drzwi: normalny, zablokowane, odblokowane i warunkowo
odblokowane funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej identyﬁkacji i inne zaawansowane
funkcje KD szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden
kontroler w systemie zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port
szeregowy COM/USB możliwość podziału systemu na podsystemy współbieżne konﬁgurowanie
podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień) kontrola dostępu
w windach (wymaga modułów XM-8) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary: 115x80x28mm (szer./wys./dł.) parametry
obudowy: ochrona antysabotażowa (tamper) zamykanie na 4 wkręty po obwodzie drzwi
obudowy zasilanie: 230V AC, 50Hz komunikacja przez RS485 klasa szczelności: IP20 kolor:
biały (RAL9016) gwarancja: 36 miesiecy

EM 125 kHz

Kod produktu
Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT62LT

Cena netto

Cena brutto

5807G

200,00 zł

246,00 zł

5373BK

200,00 zł

246,00 zł

5373G

220,00 zł

270,60 zł

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT 62 LT obsługa kart EM 125kHz (EM4100/4102) możliwość
dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia) formaty wyjściowe:
Wiegand 26..66 bit, Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger) i inne praca w trybie terminalowym
dwa wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 12 cm
klasa szczelności: IP65 możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 średni pobór
prądu: 45 mA ochrona antysabotażowa (tamper) osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED
oraz głośnika różna warianty transmisji kodów PIN warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~
60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary: 40x100x25mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT12LT-BK
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT12LT / PRT12LT BK obsługa kart EM 125kHz
(EM4100/4102) formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger) i
inne praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 15 cm klasa
szczelności: IP65 średni pobór prądu: 45 mA ochrona antysabotażowa (tamper) osobne
wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika różna warianty transmisji kodów PIN w
modelu: PRT12LT: wbudowana klawiatura warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary (szer./wys./dł.): standardowa podstawka:
46x152.5x23mm grubsza podstawka: 46x152.5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą PRT12LT
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT12LT / PRT12LT BK obsługa kart EM 125kHz
(EM4100/4102) formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger) i
inne praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 15 cm klasa
szczelności: IP65 średni pobór prądu: 45 mA ochrona antysabotażowa (tamper) osobne
wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika różna warianty transmisji kodów PIN w
modelu: PRT12LT: wbudowana klawiatura warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary (szer./wys./dł.): standardowa podstawka:
46x152.5x23mm grubsza podstawka: 46x152.5x35mm gwarancja: 36 miesięcy
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Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą PRT64LT

6018G

220,00 zł

270,60 zł

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT 64 LT obsługa kart EM 125kHz (EM4100/4102) formaty
wyjściowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger) i inne praca w trybie
terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 15 cm klasa szczelności: IP65 wbudowana
klawiatura średni pobór prądu: 65 mA ochrona antysabotażowa (tamper) osobne wejścia do
kontroli wskaźnika LED oraz głośnika różna warianty transmisji kodów PIN oraz kodów
klawiatury warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok.
120g wymiary: 80x115x35mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

MIFARE 13.56 MHz

Kod produktu
Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT62MF

Cena netto

Cena brutto

7517G

280,00 zł

344,40 zł

6554G

290,00 zł

356,70 zł

8208BK

290,00 zł

356,70 zł

8208G

320,00 zł

393,60 zł

Miniaturowy czytnik zbliżeniowy Mifare PRT 62M obsługa kart ISO/IEC 14443A/MIFARE
Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT
(obustronna kontrola przejścia) formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit,
Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger), RS232 praca w trybie terminalowym lub
autonomicznym dwa wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe zasilanie: 12V DC zasięg
odczytu: do 6 cm klasa szczelności: IP65 odczyt: CSN, (kart MIFARE Classic - MSN i SSN) 120
zaindeksowanych użytkowników historia: 1024 zdarzeń identyﬁkacja: Karta możliwość
dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 średni pobór prądu: 65 mA ochrona antysabotażowa
(tamper) osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika możliwość pracy jako
programator kart MIFARE (przy współpracy z bezpłatnym programem RARC) różna warianty
transmisji kodów PIN warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95%
waga: ok. 100g wymiary: 40x100x25mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT66MF
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT 66MF obsługa kart ISO/IEC 14443A/MIFARE
Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT
(obustronna kontrola przejścia) formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit,
Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger), RS232 praca w trybie terminalowym lub
autonomicznym dwa wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe zasilanie: 12V DC zasięg
odczytu: do 6 cm klasa szczelności: IP65 odczyt: CSN, (kart MIFARE Classic - MSN i SSN) 120
zaindeksowanych użytkowników historia: 1024 zdarzeń identyﬁkacja: Karta możliwość
dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 średni pobór prądu: 65 mA ochrona antysabotażowa
(tamper) osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika możliwość pracy jako
programator kart MIFARE (przy współpracy z bezpłatnym programem RARC) różna warianty
transmisji kodów PIN warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95%
waga: ok. 120g wymiary: 85x85x27mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT12MF-BK
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT12MF / PRT12MF BK obsługa kart 13,56 MHz
standardu ISO/IEC 14443A i MIFARE możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT
(obustronna kontrola przejścia) formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit,
Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger), RS232 praca w trybie terminalowym lub
autonomicznym dwa wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe zasilanie: 12V DC zasięg
odczytu: do 6 cm klasa szczelności: IP65 odczyt: CSN, (kart MIFARE Classic - MSN i SSN) 120
zaindeksowanych użytkowników historia: 1024 zdarzeń identyﬁkacja: PIN lub Karta średni
pobór prądu: 65 mA w modelu PRT12MF: wbudowana klawiatura możliwość dołączenia
ekspandera we/wy typu XM-2 ochrona antysabotażowa (tamper) osobne wejścia do kontroli
wskaźnika LED oraz głośnika możliwość pracy jako programator kart MIFARE (przy współpracy
z bezpłatnym programem RARC) różna warianty transmisji kodów PIN warunki pracy:
temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary
(szer./wys./dł.): standardowa podstawka: 46x152.5x23mm grubsza podstawka:
46x152.5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare z klawiaturą PRT12MF
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT12MF / PRT12MF BK obsługa kart 13,56 MHz
standardu ISO/IEC 14443A i MIFARE możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT
(obustronna kontrola przejścia) formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit,
Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger), RS232 praca w trybie terminalowym lub
autonomicznym dwa wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe zasilanie: 12V DC zasięg
odczytu: do 6 cm klasa szczelności: IP65 odczyt: CSN, (kart MIFARE Classic - MSN i SSN) 120
zaindeksowanych użytkowników historia: 1024 zdarzeń identyﬁkacja: PIN lub Karta średni
pobór prądu: 65 mA w modelu PRT12MF: wbudowana klawiatura możliwość dołączenia
ekspandera we/wy typu XM-2 ochrona antysabotażowa (tamper) osobne wejścia do kontroli
wskaźnika LED oraz głośnika możliwość pracy jako programator kart MIFARE (przy współpracy
z bezpłatnym programem RARC) różna warianty transmisji kodów PIN warunki pracy:
temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary
(szer./wys./dł.): standardowa podstawka: 46x152.5x23mm grubsza podstawka:
46x152.5x35mm gwarancja: 36 miesięcy
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Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą Mifare PRT64MF

6509G

300,00 zł

369,00 zł

5005

310,00 zł

381,30 zł

1873BK

340,00 zł

418,20 zł

1873B

360,00 zł

442,80 zł

10126BK

340,00 zł

418,20 zł

10126B

360,00 zł

442,80 zł

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT 64MF obsługa kart ISO/IEC 14443A/MIFARE
Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT
(obustronna kontrola przejścia) formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit,
Magstripe(Clock&Data), RACS(Roger) i inne praca w trybie terminalowym lub autonomicznym
wyjście przekaźnikowe 1,5A/30V dwa wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe zasilanie: 12V
DC zasięg odczytu: do 6 cm klasa szczelności: IP65 wbudowana klawiatura odczyt: CSN, (kart
MIFARE Classic - MSN i SSN) 120 zaindeksowanych użytkowników historia: 1024 zdarzeń
identyﬁkacja: Karta i/lub PIN możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 średni pobór
prądu: 85 mA ochrona antysabotażowa (tamper) osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED
oraz głośnika możliwość pracy jako programator kart MIFARE (przy współpracy z bezpłatnym
programem RARC) różna warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury warunki pracy:
temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 120g wymiary:
80x115x35mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare HRT82MF
Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy HRT 82MF obsługa kart MIFARE Classic, ISO 14443A praca w
trybie terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 15 cm interfejs komunikacyjny:
RACS CLK/DTA cztery programowalne wskaźniki LED przycisk dzwonka klasa szczelności: IP41
obsługa szyfrowanych sektorów karty regulacja poziomu głośności zaciski śrubowe warunki
pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 50°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary:
85x85x22mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT82MF-BK
Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT 82MF BK obsługa kart ISO 14443A/MIFARE Ultralight,
Classic format wyjściowy Wiegand 26..66 bit, RACS Clock&Data praca w trybie terminalowym
wejście sterujące głośnikiem wejście sterujące wskaźnikiem LED zasilanie: 12V DC zasięg
odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RACS CLK/DTA trzy wskaźniki LED średni pobór
prądu: 55 mA klasa szczelności: IP41 głośnik sygnalizacyjny regulacja poziomu głośności w
modelu PRT82MF: wbudowana klawiatura dotykowa odczyt: CSN, (kart MIFARE Classic - MSN i
SSN) odczyt numeru programowalnego karty (PCN): MIFARE Classic 1k oraz 4k detekcja
otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża konﬁguracja z PC (program RogerVDM) warunki
pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 50°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary:
85x85x22mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare z klawiaturą PRT82MF
Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT 82MF BK obsługa kart ISO 14443A/MIFARE Ultralight,
Classic format wyjściowy Wiegand 26..66 bit, RACS Clock&Data praca w trybie terminalowym
wejście sterujące głośnikiem wejście sterujące wskaźnikiem LED zasilanie: 12V DC zasięg
odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RACS CLK/DTA trzy wskaźniki LED średni pobór
prądu: 55 mA klasa szczelności: IP41 głośnik sygnalizacyjny regulacja poziomu głośności w
modelu PRT82MF: wbudowana klawiatura dotykowa odczyt: CSN, (kart MIFARE Classic - MSN i
SSN) odczyt numeru programowalnego karty (PCN): MIFARE Classic 1k oraz 4k detekcja
otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża konﬁguracja z PC (program RogerVDM) warunki
pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 50°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary:
85x85x22mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT84MF-BK
Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT84MF / PRT84MF BK obsługa kart ISO 14443A/MIFARE
Ultralight, Classic format wyjściowy Wiegand 26..66 bit, RACS Clock&Data praca w trybie
terminalowym wejście sterujące głośnikiem wejście sterujące wskaźnikiem LED zasilanie: 12V
DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RACS CLK/DTA trzy wskaźniki LED średni
pobór prądu: 75 mA klasa szczelności: IP41 dwa klawisze funkcyjne głośnik sygnalizacyjny
regulacja poziomu głośności w modelu PRT84MF: wbudowana klawiatura dotykowa odczyt:
CSN, (kart MIFARE Classic - MSN i SSN) odczyt numeru programowalnego karty (PCN): MIFARE
Classic 1k oraz 4k detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża konﬁguracja z PC
(program RogerVDM) warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 50°C wilgotność: 10% ~
95% waga: ok. 100g wymiary: 45x130x22mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare z klawiaturą PRT84MF
Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT84MF / PRT84MF BK obsługa kart ISO 14443A/MIFARE
Ultralight, Classic format wyjściowy Wiegand 26..66 bit, RACS Clock&Data praca w trybie
terminalowym wejście sterujące głośnikiem wejście sterujące wskaźnikiem LED zasilanie: 12V
DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RACS CLK/DTA trzy wskaźniki LED średni
pobór prądu: 75 mA klasa szczelności: IP41 dwa klawisze funkcyjne głośnik sygnalizacyjny
regulacja poziomu głośności w modelu PRT84MF: wbudowana klawiatura dotykowa odczyt:
CSN, (kart MIFARE Classic - MSN i SSN) odczyt numeru programowalnego karty (PCN): MIFARE
Classic 1k oraz 4k detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża konﬁguracja z PC
(program RogerVDM) warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 50°C wilgotność: 10% ~
95% waga: ok. 100g wymiary: 45x130x22mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT84ME

7403

510,00 zł

627,30 zł

0836BK

560,00 zł

688,80 zł

0836

600,00 zł

738,00 zł

Dualny czytnik zbliżeniowy PRT 84ME obsługa kart: ISO 14443A/MIFARE Ultralight, Classic EM
125kHz UNIQUE format wyjściowy Wiegand 26..66 bit, RACS Clock&Data praca w trybie
terminalowym wejście sterujące głośnikiem wejście sterujące wskaźnikiem LED zasilanie: 12V
DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RACS CLK/DTA trzy wskaźniki LED średni
pobór prądu: 60 mA klasa szczelności: IP41 dwa klawisze funkcyjne wbudowana klawiatura
dotykowa odczyt: CSN, (kart MIFARE Classic - MSN i SSN) odczyt numeru programowalnego
karty (PCN): MIFARE Classic 1k oraz 4k głośnik sygnalizacyjny regulacja poziomu głośności
detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża konﬁguracja z PC (program RogerVDM)
warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 50°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g
wymiary: 45x130x22mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT12MF-DES-BK
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT12MFDES / PRT12MFDES BK obsługa kart ISO/IEC
14443A/MIFARE Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit,
RACS CLK/DTA praca w trybie terminalowym wejście sterujące głośnikiem wejście sterujące
wskaźnikiem LED zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 7 cm (dla MIFARE Classic) do 4 cm (dla
MIFARE DESFire EV1, Plus) klasa szczelności: IP65 odczyt numerów: CSN, MSN lub SSN trzy
wskaźniki LED średni pobór prądu: 60 mA w modelu PRT12MF-DES: wbudowana klawiatura
ochrona antysabotażowa (tamper) detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
konﬁguracja z PC (program RogerVDM) warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary (szer./wys./dł.): standardowa podstawka:
46x152.5x23mm grubsza podstawka: 46x152.5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare z klawiaturą PRT12MF-DES
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare PRT12MFDES / PRT12MFDES BK obsługa kart ISO/IEC
14443A/MIFARE Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit,
RACS CLK/DTA praca w trybie terminalowym wejście sterujące głośnikiem wejście sterujące
wskaźnikiem LED zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 7 cm (dla MIFARE Classic) do 4 cm (dla
MIFARE DESFire EV1, Plus) klasa szczelności: IP65 odczyt numerów: CSN, MSN lub SSN trzy
wskaźniki LED średni pobór prądu: 60 mA w modelu PRT12MF-DES: wbudowana klawiatura
ochrona antysabotażowa (tamper) detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
konﬁguracja z PC (program RogerVDM) warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary (szer./wys./dł.): standardowa podstawka:
46x152.5x23mm grubsza podstawka: 46x152.5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Centrale systemowe

Kod produktu
Centrala systemu kontroli dostępu RACS CPR32-SE-BRD

Cena netto

Cena brutto

2256

600,00 zł

738,00 zł

8276

1 250,00 zł

1 537,50 zł

Centrala systemu kontroli dostępu RACS CPR32-SE-BRD możliwość podłączenia do 32
kontrolerów serii PR w ramach jednej podsieci (podsystemu) zegar czasu rzeczywistego z
podtrzymaniem bateryjnym nieulotny bufor 250 000 zdarzeń programowalne linie wejściowe i
wyjściowe cztery wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe 1A/15V dwa wyjścia
przekaźnikowe 1,5A/30V zasilanie: 12V DC lub 18V AC interfejs komunikacyjny RS485
(dowolna topologia) wbudowany zasilacz buforowy 1,5A sygnalizacja stanów alarmowych
średni pobór prądu: 100 mA (bez dodatkowego obciążenia na wyjściach AUX i TML) suchy
akumulator żelowy o napięciu 13,8 V i prądzie zasilania ok. 300 mA jako bateria rezerwowa
możliwość aktualizacji oprogramowania ﬁrmowego (ﬂeszowanie) warunki pracy: temperatura
pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary: 115x80x28
(szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Centrala systemu kontroli dostępu RACS CPR32-NET-BRD z interfejsem
Ethernet
Centrala systemu kontroli dostępu RACS CPR32 NET BRD obsługa 32 kontrolerów dostępu serii
PRxx1 lub PRxx2 250 000 zdarzeń w buforze osiem wejść NO/NC sześć wyjść tranzystorowych
1A/15V DC dwa wyjścia przekaźnikowe 1,5A/30V DC zasilanie: 24V DC, 18V AC lub 12V DC
interfejs komunikacyjny: 2x RS485 możliwość zarządzania przez sieć LAN/WAN port Ethernet
w standardzie 10BASE-T 10/100Mb szyfrowany protokół komunikacyjny AES128 CBC wyjście
zasilania 1 A/12 VDC oraz 200 mA/12 VAC obsługa akumulatora z kontrolą prądu ładowania
oraz monitorowaniem jego stanu funkcje globalne: strefy alarmowe i strefy anti-passback
integracja na poziomie stref alarmowych z centralami alarmowymi Integra (SATEL) obsługa 16
bezprzewodowych zamków systemu Aperio(ASSA ABLOY) aktualizacja oprogramowania
wbudowanego (ﬁrmware) obsługa zewnętrznej karty pamięci możliwość rozszerzenia bufora o
dodatkową kartę pamięci (33 mln. zdarzeń) suchy akumulator żelowy o napięciu 13,8 V i
prądzie zasilania ok. 300 mA jako bateria rezerwowa średni pobór prądu 100 mA dla 18 VAC
(bez obciążenia na wyjściach AUX i TML) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30 (szer./wys./dł.) gwarancja: 36
miesięcy

Ekspandery XM

Aktualizacja z dn. 2023.01.07
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Ekspander we/wy XM-2DR-BRD

7724

200,00 zł

246,00 zł

7723

225,00 zł

276,75 zł

8122

360,00 zł

442,80 zł

Ekspander wejścia wyjścia XM-2DR / XM 2DR BRD interfejs komunikacyjny: RACS CLK/DTA dwa
wejścia typu NO/NC zasilanie: 12V DC pobór prądu: przy wyłączonych obu
przekaźnikach: 25mA przy załączonych obu przekaźnikach: 110mA dwa wyjścia
przekaźnikowe: z jednym stykiem NO/NC o obciążalności 1,5A/30VDC z jednym stykiem
NO/NC o obciążalności 5A/230VAC możliwość pracy w trybie autonomicznym maks. odległość:
150m licząc po kablu od urządzenia nadrzędnego w modelu XM-2DR: obudowa DIN moduł
elektroniczny do zabudowy sygnalizacja optyczna LED warunki pracy: wilgotność: 10 ~ 95%
(bez kondensacji) temperatura pracy: -25ºC ~ 60ºC waga: 110g wymiary: 62x85x73mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Ekspander we/wy XM-2DR
Ekspander wejścia wyjścia XM-2DR / XM 2DR BRD interfejs komunikacyjny: RACS CLK/DTA dwa
wejścia typu NO/NC zasilanie: 12V DC pobór prądu: przy wyłączonych obu
przekaźnikach: 25mA przy załączonych obu przekaźnikach: 110mA dwa wyjścia
przekaźnikowe: z jednym stykiem NO/NC o obciążalności 1,5A/30VDC z jednym stykiem
NO/NC o obciążalności 5A/230VAC możliwość pracy w trybie autonomicznym maks. odległość:
150m licząc po kablu od urządzenia nadrzędnego w modelu XM-2DR: obudowa DIN moduł
elektroniczny do zabudowy sygnalizacja optyczna LED warunki pracy: wilgotność: 10 ~ 95%
(bez kondensacji) temperatura pracy: -25ºC ~ 60ºC waga: 110g wymiary: 62x85x73mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Ekspander we/wy XM-8DR-BRD
Ekspander wejścia wyjścia XM 8DR BRD interfejs komunikacyjny: RACS CLK/DTA osiem wejść
typu NO/NC zasilanie: 12V DC pobór prądu: 25mA + 40mA na każdy załączony przekaźnik
osiem wyjść przekaźnikowych z jednym stykiem NO/NC 1.5A/30VDC możliwość pracy w trybie
autonomicznym jako moduł przekaźnikowy do ekspandera dołączone są adaptery
umożliwiające montaż modułu na szynie DIN 35mm maks. odległość: 150m licząc po kablu od
urządzenia nadrzędnego warunki pracy: wilgotność: 10 ~ 95% (bez kondensacji) temperatura
pracy: -25ºC ~ 60ºC waga: ok. 115g wymiary: 155x72mm (wys./sze.) gwarancja: 36 miesięcy

Interfejsy komunikacyjne

Kod produktu

Interfejs USB-RS485 UT-2USB v2.0

Cena netto

Cena brutto

5393

210,00 zł

258,30 zł

7136

390,00 zł

479,70 zł

5452

950,00 zł

1 168,50 zł

Interfejs komunikacyjny UT2USB zaprojektowany dla systemu kontroli dostępu RACS zasilanie:
12V DC oraz 5V (od strony portu USB komputera) średni pobór prądu: 20mA (12V) lub 40mA
(USB) maksymalna prędkość transmisji: 230.4Kb/s separacja galwaniczna magistrali RS485 od
portu USB PC oprogramowanie emulujące port szeregowy COM obudowa z tworzywa
sztucznego maksymalna długość magistrali RS485: 1200m warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 40g wymiary: 68x45x23mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Interfejs RS485-Ethernet UT-4DR
Interfejs komunikacyjny UT4DR interfejs komunikacyjny TCP/IP do systemu RACS konﬁguracja
z poziomu przeglądarki internetowej ethernet: LAN/WAN 100/10Mbit/s 4 linie we/wy ogólnego
przeznaczenia sterowanie liniami wejściowymi z poziomu przeglądarki lub protokołem Telnet
zasilanie: 12V DC możliwość montażu na szynie DIN stały lub dynamiczny adres IP możliwość
wykorzystania poza systemem kontroli dostępu RACS 4 jako zdalnego portu we/wy,
sterowanego za pośrednictwem sieci komputerowej warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~
40°C wilgotność: 0% ~ 75% waga: ok. 100g wymiary: 62x85x73mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet UT-4
Interfejs komunikacyjny UT4 komunikacja sieciowa ethernet: LAN/WAN 100/10Mbit/s zasilanie:
10-15V DC możliwość wykorzystania poza systemem kontroli dostępu RACS 4 jako zdalnego
portu we/wy, sterowanego za pośrednictwem sieci komputerowej obudowa z tworzywa
sztucznego stały lub dynamiczny adres IP średni pobór prądu: 75mA zaawansowany moduł
elektroniczny Digi Connect ME warunki pracy: temperatura pracy: 0°C ~ 55°C wilgotność: 0%
~ 90%/li> waga: ok. 110g wymiary: 100x68x35mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Osprzęt pomocniczy RACS4

Kod produktu

Interfejs komunikacyjny MCI-2

5292

Cena netto

215,00 zł

Cena brutto

264,45 zł

Interfejs komunikacyjny MCI 2 interfejs: RACS CLK/DTA do kontrolera RS485 do czytnika
zasilanie: 12V DC 3 LED-y sygnalizacyjne materiał: tworzywo sztuczne temperatura pracy: 5°C
~ 40°C waga: 16g wymiary: 55x37x47mm (szer./wys./gł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Programator, interfejs komunikacyjny RUD-1

5080

230,00 zł

282,90 zł

5537

255,00 zł

313,65 zł

7828

690,00 zł

848,70 zł

4268

999,00 zł

1 228,77 zł

4718

1 150,00 zł

1 414,50 zł

0804

1 760,00 zł

2 164,80 zł

5031

220,00 zł

270,60 zł

Interfejs komunikacyjny, programator RUD1 komunikacja z systemem kontroli dostępu RACS
konﬁguracja, obsługa kontrolerów dostępu serii PR aktualizacja oprogramowania kontrolerów
serii PR zasilanie: 5V DC (bezpośrednio z portu USB) średni pobór prądu: 30mA szybkość
transmisji: do 115.2 Kb/s automatyczna kontrola przepływu na RS485 długość kabla USB:
maks. 5m warunki pracy: temperatura pracy: 0°C ~ 55°C wilgotność: 0% ~ 95% waga: ok.
30g wymiary: 30.5x88x14.5mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Czytnik USB EM125 kHz RUD-2
Miniaturowy czytnik transponderów RUD 2 obsługa kart: EM 125KHz kompatybilne z EM
4100/4102 zasilanie: 5V DC (bezpośrednio z portu USB) średni pobór prądu: 80 mA zasięg
odczytu: do 3 cm czas odczytu: ok. 200ms zestaw zawiera kabel z podstawką magnetyczną
wykorzystywany jako czytnik do wprowadzania kart w systemie kontroli dostępu RACS
stosowany jako czytnik do odczytu kodów kart za pomocą programu Roger MiniReader
wykorzystywany jako czytnik do odczytu kodów kart z aplikacjach wykorzystujących bibliotekę
DLL warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 45°C wilgotność: 0% - 95% waga: ok. 20g
wymiary: 30.5x88x14.5mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Czytnik/programator USB 13.56MHz Mifare RUD-3-DES
Miniaturowy czytnik/programator transponderów RUD3DES obsługa transponderów
zbliżeniowych standardu: ISO/IEC 14443A MIFARE Classic, Plus (S, X), DESFire (EV1, EV2)
zasilanie: 5 VDC (bezpośrednio z portu USB) średni pobór prądu: 80mA zasięg odczytu:
MIFARE Classic do 6cm MIFARE MIFARE Plus/DESFire do 2 cm czas odczytu: ok. 200ms
zawartość zestawu: czytnik USB podstawka magnetyczna warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 45°C wilgotność: 0 ~ 95% waga: 20g wymiary: 30,5x88x14,5mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Czytnik/programator USB EM125kHz/MIFARE RUD-4-DES
Czytnik/programator transponderów RUD4 / RUD4DES obsługa transponderów zbliżeniowych
standardu: ISO/IEC 14443A MIFARE Classic, Plus(S, X), DESFire(EV1, EV2) EM 125KHz
kompatybilne z EM 4100/4102 zasięg odczytu: MIFARE Classic do 3cm MIFARE DESFire do 2cm
EM125kHz do 4cm czas odczytu: ok. 200ms zasilanie: 5 VDC (bezpośrednio z portu USB)
średni pobór prądu 80mA przekaźnik: NO/NC (1A/30V) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C
~ 45°C wilgotność: < 95% (bez kondensacji) wymiary: 105x110x140 (szer./wys./dł.) waga:
640g gwarancja: 36 miesięcy

Wyświetlacz matrycowy LED z zegarem ASCD-1
Wyświetlacz matrycowy LED z zegarem ASCD1 pięciosegmentowy wyświetlacz matrycowy
LED interfejs: RS485 praca w systemach RACS4 i RACS5 praca autonomiczna zasilanie: 12V
DC pobór prądu: 80mA maksymalna wysokość znaku 50 mm obudowa: klasa szczelności IP45
metalowa obudowa z regulacją kąta nachylenia warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~
+60°C wilgotność: 10% - 95% waga: 810g wymiary: 305x110x55mm (szer./wys./dł)
gwarancja: 36 miesięcy

Czytnik linii papilarnych dla administratora RFT1000-ADM
Czytnik linii papilarnych RFT1000ADM dla administratora interfejs: 1x port Ethernet (10/100
Base-T) 1x port RS485 odczyt lini papilarnych wbudowany czytnik kart MIFARE
Ultralight/Classic/Plus/DESFire maksymalna ilosc użytkowników: 1900 wejścia: NO/NC
metalowa podstawa nabiurkowa obudowa: klasa szczelności IP41 średni pobór prądu: 130mA
zasilanie: 12V DC warunki pracy: temperatura pracy: 5ºC ~ 40ºC wilgotność: 10 - 95% zasilacz
dołączony w komplecie z czytnikiem waga: 160g wymiary: 85x85x52mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Panel przycisków funkcyjnych HRT82PB
Panel klawiszy funkcyjnych HRT 82PB zasilanie: 12V DC cztery wskaźniki LED sterowane z
zewnętrznego napięcia12 VDC cztery przyciski stykowe styki przycisków NO 0.125A/48V DC
praca w warunkach wewnętrznych współpraca: kontroler PR821-CH, czytnik HRT82MF zaciski
śrubowe warunki pracy: temperatura pracy: -10ºC ~ 50ºC wilgotność: 10% - 95% waga: ok.
100g wymiary: 85x85x22mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Panel sensorycznych klawiszy funkcyjnych HRT82FK

5016

255,00 zł

313,65 zł

5659

27,00 zł

33,21 zł

3758

35,00 zł

43,05 zł

6950

270,00 zł

332,10 zł

6995

270,00 zł

332,10 zł

6932

320,00 zł

393,60 zł

Panel klawiszy funkcyjnych HRT 82FK zasilanie: 12V DC cztery wskaźniki LED cztery
sensoryczne klawisze funkcyjne praca w warunkach wewnętrznych współpraca: kontroler
PR821-CH, czytnik HRT82MF interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA średni pobór prądu: 60mA
regulacja poziomu głośności detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
konﬁguracja z PC (RogerVDM) warunki pracy: temperatura pracy: -10ºC ~ 50ºC wilgotność:
10% - 95% waga: ok. 100g wymiary: 85x85x22mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Symulator We/Wy - IOS1
Symulator We/Wy IOS1 Symulator We/Wy umożliwiający symulację sygnałów wejściowych
(czujnik otwarcia, przycisk wyjścia itp.) oraz wizualizację sygnałów wyjściowych (rygiel drzwi,
sygnalizacja alarmów, aktualnego stanu uzbrojenia itp.) warunki pracy: temperatura pracy:
5ºC ~ 40ºC wilgotność: 0% - 95% waga: ok. 10g wymiary: 35x43mm (szer./wys.) gwarancja:
36 miesięcy

Ochronnik magistrali RS485 AX-12
Ochronnik magistrali RS485 AX12 zasilanie: 12V DC średni pobór prądu: 5mA ochrona
przeciwprzepięciowa: -0.7 ~ 8V DC temperatura pracy: -25ºC ~ 70ºC wilgotność: < 95% (bez
kondensacji) waga: 5g wymiary: 40x35x14,5 mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Obudowa metalowa ME-9
Obudowa metalowa ME9 współpraca z terminalami ﬁrmy ROGER obudowa natynkowa
materiał: blacha nierdzewna styk antysabotażowy: 30VDC/0.5A waga: 310g wymiary:
111.2x149.6x75.8mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Obudowa metalowa ME-10
współpraca z terminalami ﬁrmy ROGER obudowa natynkowa materiał: blacha nierdzewna styk
antysabotażowy (30VDC/0.5A) waga: 300g wymiary: 82.2x184.6x75.8mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesiące

Obudowa metalowa ME-8
współpraca z czytnikiem: RFT1000 obudowa natynkowa materiał: blacha nierdzewna styk
antysabotażowy: 30VDC/0.5A klapka z zamkiem waga: 700g wymiary: 121x172.2x99mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesiące
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Metalowa podkładka AX-1

9083

15,00 zł

18,45 zł

0898

23,00 zł

28,29 zł

4851

26,00 zł

31,98 zł

7529

34,00 zł

41,82 zł

Metalowa podkładka AX1 do czytników dedykowany dla kontrolerów: PR311SE/PR311SE-BK
PRT12LT/PRT12LT-BK PRT12EM/PRT12EM-BK PRT12MF/PRT12MF-BK ekran magnetyczny
montaż na nierównym podłożu materiał: stal ocynkowana waga: ok. 64g wymiary:
139x37x2mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Zamek mechaniczny ML-1
Mechaniczny zamek ML-1 do montażu w wybranych obudowach ME możliwość zamknięcia
obudowy ME współpraca: ME-1, ME-2-D, ME-5-S, ME-14-24V, ME-15 i ME-16 gwarancja: 36
miesięcy

Klawiatura gumowa do zamków szyfrowych
Klawiatura membranowa KP-CL-1 współpraca: zamki szyfrowe SL1000A, SZW02, SL2000B
materiał: silikon gwarancja: 36 miesięcy

Moduł przekaźnikowy RM-2DR-BRD
Moduł przekaźnikowy RM 2DR BRD znamionowe napięcie zasilania : 12V DC pobór prądu:
maksymalnie 65mA próg załączenia przekaźnika: gdy zworka ustawiona w pozycji HIGH : > 5V
gdy zworka ustawiona w pozycji LOW : < 4V obciążalność każdego z przekaźników: 230V
AC/5A lub 30V DC/5A zakres temperatur pracy: -25/+60°C wilgotność względna: 10 ~ 95%
(bez kondensacji) waga : 50g wymiary: 80x54mm (szer./wys.) gwarancja: 24 miesiące

Obudowy do systemu RACS4

Kod produktu

ME-1 - obudowa do modułów i urządzeń systemu RACS 4 oraz RACS 5

Cena netto

Cena brutto

7937

225,00 zł

276,75 zł

4190

625,00 zł

768,75 zł

9050

1 310,00 zł

1 611,30 zł

ME-1 - Metalowa obudowa natynkowa z transformatorem oraz szyną DIN transformator: TRZ
40/16/18 zasilanie: 230V AC, 50Hz miejsce na akumulator: 7Ah/12V montaż: natynkowa 1x
szyna montażowa DIN 245mm kolor: biały (RAL9003) możliwość zamontowania zamka
współpraca: PR402DR, PR402DR-BRD, PR411DR, PR411DR-BRD, CPR32-SE-BRD, CPR32-NETBRD klasa szczelności: IP20 łącznik antysabotażowy warunki pracy: temperatura pracy: -10°C
~ 40°C wilgotność: < 90% waga: 3.2kg wymiary: 280x290x80mm (szer./wys./gł.) gwarancja:
36 miesięcy

ME-2-D - obudowa do modułów i urządzeń systemu RACS 4
ME-2-D - Metalowa obudowa natynkowa z zasilaczem oraz szyną DIN zasilacz impulsowy:
13.8VDC/3.5A zasilanie: 230V AC, 50Hz miejsce na akumulator: 17Ah/12V montaż: natynkowa
3x szyna montażowa DIN 277mm możliwość zamontowania zamka bezpiecznikowy moduł
dystrybucji zasilania współpraca: PR102DR, PR102DR-BRD, PR402DR, PR402DR-BRD,
PR402DR-12VDC, PR402DR-12VDC-BRD klasa szczelności: IP20 styk antysabotażowy:
30VDC/0.5A warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 90% waga:
3.5kg wymiary: 326x403x130mm (szer./wys./gł.) gwarancja: 36 miesięcy

ME-5-S - obudowa do modułów i urządzeń systemu RACS 4
ME-5-S - Metalowa obudowa natynkowa z zasilaczem i dystrybutorem napięcia oraz szyną DIN
zasilacz impulsowy: 13.8VDC/11A zasilanie: 230V AC, 50Hz miejsce na akumulator: 17Ah/12V
montaż: natynkowa 4x szyna montażowa DIN 380mm możliwość zamontowania zamka
bezpiecznikowy moduł dystrybucji zasilania współpraca: PR102DR, PR102DR-BRD,
PR402DR-12VDC, PR402DR-12V-BRD, HRC102DR klasa szczelności: IP20 styk antysabotażowy:
30VDC/0.5A warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 90% waga:
8kg wymiary: 400x665x135mm (szer./wys./gł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Integracje systemu RACS 4

Kod produktu

Licencja system alarmowy INTEGRA - RACS4-INT-LIC-1

Cena netto

Cena brutto

0215/1

150,00 zł

184,50 zł

0215

500,00 zł

615,00 zł

Licencja RACS4 INT LIC 1 / RACS4 INT LIC 2 licencja na obsługę 2 lub 8 dodatkowych stref
alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL)
gwarancja: 36 miesięcy

Licencja system alarmowy INTEGRA - RACS4-INT-LIC-2
Licencja RACS4 INT LIC 1 / RACS4 INT LIC 2 licencja na obsługę 2 lub 8 dodatkowych stref
alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL)
gwarancja: 36 miesięcy

Zestawy RACS 5

Kod produktu
MC16-PAC-1-KIT - Zestaw kontroli dostępu

Cena netto

Cena brutto

0995

1 255,00 zł

1 543,65 zł

1674

1 980,00 zł

2 435,40 zł

1680

2 554,00 zł

3 141,42 zł

1672

2 939,00 zł

3 614,97 zł

1213

779,00 zł

958,17 zł

Kontrola dostępu na 1 przejście MC16-PAC-1-KIT zestaw zestaw kontroli dostępu na jedno
przejście obustronna kontrola przejścia interfejs do 4 czytników RACS CLK/DTA (seria PRT)
interfejs do 4 czytników Wiegand zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem łącznik
antysabotażowy klasa szczelności: IP20 wyjście zasilania 0,2A wyjście zasilania 1,0A
ładowanie akumulatora 0,3A miejsce na akumulator 7Ah zawartość zestawu: sieciowy
kontroler dostępu MC16-PAC-1 zasilacz LRS-50-24 - 24V DC/2,2A metalowa obudowa
ME14-24V warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: 1,7kg
wymiary: 250x250x80mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesiące

MC16-PAC-2-KIT - Zestaw kontroli dostępu
Kontrola dostępu na 2 przejście MC16-PAC-2-KIT zestaw zestaw kontroli dostępu na dwa
przejścia obustronna kontrola przejść interfejs do 4 czytników RACS CLK/DTA (seria PRT)
interfejs do 4 czytników Wiegand zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem łącznik
antysabotażowy klasa szczelności: IP20 2 wyjścia zasilania 0,2A 2 wyjścia zasilania 1,0A
0,3A/0,6A/0,9A prąd ładowania akumulatora miejsce na akumulator 7Ah zawartość zestawu:
sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-2 ekspander przejść MCX2D zasilacz sieciowy PS2D
13,8V/3A metalowa obudowa ME-15 warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: 3kg wymiary: 285x295x90mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36
miesięcy

MC16-PAC-3-KIT - Zestaw kontroli dostępu
Kontrola dostępu na 3 przejście MC16-PAC-3-KIT zestaw zestaw kontroli dostępu dla trzech
przejść obustronna kontrola przejścia interfejs do 4 czytników RACS CLK/DTA (seria PRT)
interfejs do 4 czytników Wieganda zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem łącznik
antysabotażowy klasa szczelności: IP20 4 wyjścia zasilania 0,2 A 4 wyjścia zasilania 1,0 A
0,3A/0,6A/0,9A prąd ładowania akumulatora miejsce na akumulator 17 Ah zawartość zestawu:
sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-3 ekspander przejść MCX4D zasilacz sieciowy PS4D
13,8V/5A metalowa obudowa ME-16 warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: 3,2kg wymiary: 325x305x100mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36
miesięcy

MC16-PAC-4-KIT - Zestaw kontroli dostępu
Kontrola dostępu na 4 przejście MC16-PAC-4-KIT zestaw zestaw kontroli dostępu dla czterech
przejść obustronna kontrola przejścia interfejs do 4 czytników RACS CLK/DTA (seria PRT)
interfejs do 4 czytników Wieganda zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem łącznik
antysabotażowy klasa sczzelności: IP20 4 wyjścia zasilania 0,2A 4 wyjścia zasilania 1,0A 0,3
A/0,6 A/0,9 A prąd ładowania akumulatora miejsce na akumulator 17 Ah zawartość zestawu:
sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-4 ekspander przejść MCX4D zasilacz sieciowy PS4D
13,8V/5A metalowa obudowa ME-16 warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: 3,2kg wymiary: 325x305x100mm (szer./wys./dł) gwarancja: 36
miesięcy

MCX402-1-KIT - Zestaw ekspandera dostępu
Ekspander dostępu na 1 przejście MCX4021KIT zestaw zestaw ekspandera dostępu na jedno
przejście obustronna kontrola przejścia interfejs do 2 czytników RACS CLK/DTA (seria PRT)
interfejs do 2 czytników Wieganda zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem łącznik
antysabotażowy klasa szczelności: IP20 wyjścia zasilania 0,2 A wyjścia zasilania 1,0 A 0,3A
prąd ładowania akumulatora zawartość zestawu: ekspander we/wy z interfejsem Wiegand
MCX402-BRD zasilacz LRS-50-24 - 24V DC/2,2A metalowa obudowa ME-14-24V miejsce na
akumulator 7 Ah warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95%
waga: 1,7kg wymiary: 255x255x90mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Cennik produktów kontroli dostępu

Serwisowy kontroler dostępu MC16-SVC

6419

600,00 zł

738,00 zł

9181/1

975,00 zł

1 199,25 zł

9181/2

1 360,00 zł

1 672,80 zł

9181/3

1 745,00 zł

2 146,35 zł

Kontroler MC16SVC z zestawem licencji serwisowych dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci zawartość: kontroler
dostępu MC16 komplet licencji serwisowych warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja:
36 miesięcy

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-1
Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-2
Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-3
Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy
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Cennik produktów kontroli dostępu

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-4

9181/4

2 130,00 zł

2 619,90 zł

9181/5

2 515,00 zł

3 093,45 zł

9181/6

2 900,00 zł

3 567,00 zł

9181/8

3 670,00 zł

4 514,10 zł

Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-5
Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-6
Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-8
Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy
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Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-16

9181/16

6 750,00 zł

8 302,50 zł

9181/7

3 285,00 zł

4 040,55 zł

9181/9

4 055,00 zł

4 987,65 zł

9181/10

4 440,00 zł

5 461,20 zł

Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-7
Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-9
Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-10
Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy
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Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-11

9181/11

4 825,00 zł

5 934,75 zł

9181/12

5 210,00 zł

6 408,30 zł

9181/13

5 595,00 zł

6 881,85 zł

9181/14

5 980,00 zł

7 355,40 zł

Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-12
Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-13
Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-14
Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy
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Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-15

9181/15

6 365,00 zł

7 828,95 zł

0991

415,00 zł

510,45 zł

4174/8

1 000,00 zł

1 230,00 zł

4174/16

1 300,00 zł

1 599,00 zł

4174/32

1 800,00 zł

2 214,00 zł

Kontroler dostępu MC16PAC dedykowany do systemu RACS5 osiem parametrycznych linii
wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA dwa
wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs:
RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz
impulsowy 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej możliwość podłączenia:
4 czytników serii PRT do płyty głównej kontrolera 4 czytników typu Wiegand do płyty głównej
kontrolera bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT obsługa czytników PRT i Wiegand za
pośrednictwem interfejsów magistralowych MCX bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej
karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem
(Timed Anti-passback) szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC szybka
konﬁguracja (poniżej 1 minuty) zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
kontroli przejść dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji:
od 2 do 32 punktów identyﬁkacji od 2 do 32 stref dostępu od 2 do 32 stref alarmowych od 2
do 32 zasilaczy od 2 do 32 węzłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych od 8 do 128 klawiszy funkcyjnych od 8 do 64 komend lokalnych przesłanie
ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu warunki pracy: temperatura pracy:
5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Rozszerzenie licencji MC16-PAC-LIC-1
Licencja rozszerzenia o 1 przejście MC16PACLIC rozszerzenie licencji o 1 przejście
kompatybilny: kontroler MC16-PAC

Kontroler automatyki budynkowej MC16-BAC8
Kontroler automatyki budynkowej MAC16BAC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci zależy od wybranej licencji: od 4 do 32
punktów logowania od 8 do 64 terminali dostępu od 4 do 32 zasilaczy od 8 do 64 węzłów
automatyki od 4 do 32 komend lokalnych od 16 do 128 linii wejściowych od 16 do 128 linii
wyjściowych od 16 do 128 klawiszy funkcyjnych od 4 do 32 wyświetlaczy do 8192
identyﬁkatorów interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand
zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i
monitorowanie baterii rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
funkcji automatyki budynkowej dostępne z licencją: na 8/16/32/64 węzłów automatyki warunki
pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler automatyki budynkowej MC16-BAC16
Kontroler automatyki budynkowej MAC16BAC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci zależy od wybranej licencji: od 4 do 32
punktów logowania od 8 do 64 terminali dostępu od 4 do 32 zasilaczy od 8 do 64 węzłów
automatyki od 4 do 32 komend lokalnych od 16 do 128 linii wejściowych od 16 do 128 linii
wyjściowych od 16 do 128 klawiszy funkcyjnych od 4 do 32 wyświetlaczy do 8192
identyﬁkatorów interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand
zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i
monitorowanie baterii rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
funkcji automatyki budynkowej dostępne z licencją: na 8/16/32/64 węzłów automatyki warunki
pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler automatyki budynkowej MC16-BAC32
Kontroler automatyki budynkowej MAC16BAC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci zależy od wybranej licencji: od 4 do 32
punktów logowania od 8 do 64 terminali dostępu od 4 do 32 zasilaczy od 8 do 64 węzłów
automatyki od 4 do 32 komend lokalnych od 16 do 128 linii wejściowych od 16 do 128 linii
wyjściowych od 16 do 128 klawiszy funkcyjnych od 4 do 32 wyświetlaczy do 8192
identyﬁkatorów interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand
zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i
monitorowanie baterii rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
funkcji automatyki budynkowej dostępne z licencją: na 8/16/32/64 węzłów automatyki warunki
pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Kontroler automatyki budynkowej MC16-BAC64

4174/64

2 700,00 zł

3 321,00 zł

4792/1

960,00 zł

1 180,80 zł

4792/2

1 360,00 zł

1 672,80 zł

4792/3

1 760,00 zł

2 164,80 zł

4792/4

2 160,00 zł

2 656,80 zł

Kontroler automatyki budynkowej MAC16BAC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci zależy od wybranej licencji: od 4 do 32
punktów logowania od 8 do 64 terminali dostępu od 4 do 32 zasilaczy od 8 do 64 węzłów
automatyki od 4 do 32 komend lokalnych od 16 do 128 linii wejściowych od 16 do 128 linii
wyjściowych od 16 do 128 klawiszy funkcyjnych od 4 do 32 wyświetlaczy do 8192
identyﬁkatorów interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand
zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i
monitorowanie baterii rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja
funkcji automatyki budynkowej dostępne z licencją: na 8/16/32/64 węzłów automatyki warunki
pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu do pokoju hotelowego MC16-HRC-1
Moduł hotelowego kontrolera dostępu MC16HRC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci zawartość: kontroler
dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontoli dostępu do pokoju hotelowego dostępne z
licencją: obsługa od 1 do 4 pokojów zależy od wybranej licencji: od 1 do 4 przejść od 2 do 8
punktów logowania od 4 do 16 terminali dostępu od 2 do 8 stref dostępu od 2 do 8 stref
alarmowych od 2 do 16 wezłów automatyki od 8 do 24 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok.
200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu do pokoju hotelowego MC16-HRC-2
Moduł hotelowego kontrolera dostępu MC16HRC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci zawartość: kontroler
dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontoli dostępu do pokoju hotelowego dostępne z
licencją: obsługa od 1 do 4 pokojów zależy od wybranej licencji: od 1 do 4 przejść od 2 do 8
punktów logowania od 4 do 16 terminali dostępu od 2 do 8 stref dostępu od 2 do 8 stref
alarmowych od 2 do 16 wezłów automatyki od 8 do 24 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok.
200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu do pokoju hotelowego MC16-HRC-3
Moduł hotelowego kontrolera dostępu MC16HRC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci zawartość: kontroler
dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontoli dostępu do pokoju hotelowego dostępne z
licencją: obsługa od 1 do 4 pokojów zależy od wybranej licencji: od 1 do 4 przejść od 2 do 8
punktów logowania od 4 do 16 terminali dostępu od 2 do 8 stref dostępu od 2 do 8 stref
alarmowych od 2 do 16 wezłów automatyki od 8 do 24 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok.
200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler dostępu do pokoju hotelowego MC16-HRC-4
Moduł hotelowego kontrolera dostępu MC16HRC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci zawartość: kontroler
dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontoli dostępu do pokoju hotelowego dostępne z
licencją: obsługa od 1 do 4 pokojów zależy od wybranej licencji: od 1 do 4 przejść od 2 do 8
punktów logowania od 4 do 16 terminali dostępu od 2 do 8 stref dostępu od 2 do 8 stref
alarmowych od 2 do 16 wezłów automatyki od 8 do 24 linii wejściowych od 8 do 64 linii
wyjściowych warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok.
200g wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Kontroler dostępu do szafek MC16-LRC-16

0306/16

1 250,00 zł

1 537,50 zł

0306/32

1 700,00 zł

2 091,00 zł

0306/64

2 600,00 zł

3 198,00 zł

5038/8

1 990,00 zł

2 447,70 zł

5038/16

2 890,00 zł

3 554,70 zł

Kontroler dostępu do szafek MC16LRC dedykowany do systemu RACS5 dostęp do szafek z
poziomu terminali dostępu możliwość podziału systemu na grupy szafek osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli szafek i
schowków bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci zależy od wybranej licencji:
od 16 do 64 przejść od 4 do 16 punktów logowania od 8 do 32 terminali dostępu od 4 do 16
zasilaczy od 4 do 16 komend lokalnych od 32 do 128 linii wejściowych od 32 do 128 linii
wyjściowych od 8 do 32 klawiszy funkcyjnych do 8192 identyﬁkatorów warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) dostępne z licencją: obsługi do 16/32/64 szafek gwarancja: 36
miesięcy

Kontroler dostępu do szafek MC16-LRC-32
Kontroler dostępu do szafek MC16LRC dedykowany do systemu RACS5 dostęp do szafek z
poziomu terminali dostępu możliwość podziału systemu na grupy szafek osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli szafek i
schowków bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci zależy od wybranej licencji:
od 16 do 64 przejść od 4 do 16 punktów logowania od 8 do 32 terminali dostępu od 4 do 16
zasilaczy od 4 do 16 komend lokalnych od 32 do 128 linii wejściowych od 32 do 128 linii
wyjściowych od 8 do 32 klawiszy funkcyjnych do 8192 identyﬁkatorów warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) dostępne z licencją: obsługi do 16/32/64 szafek gwarancja: 36
miesięcy

Kontroler dostępu do szafek MC16-LRC-64
Kontroler dostępu do szafek MC16LRC dedykowany do systemu RACS5 dostęp do szafek z
poziomu terminali dostępu możliwość podziału systemu na grupy szafek osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli szafek i
schowków bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci zależy od wybranej licencji:
od 16 do 64 przejść od 4 do 16 punktów logowania od 8 do 32 terminali dostępu od 4 do 16
zasilaczy od 4 do 16 komend lokalnych od 32 do 128 linii wejściowych od 32 do 128 linii
wyjściowych od 8 do 32 klawiszy funkcyjnych do 8192 identyﬁkatorów warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) dostępne z licencją: obsługi do 16/32/64 szafek gwarancja: 36
miesięcy

Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych MC16-EVC-8
Kontroler wind konwencjonalnych MC16EVC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów
do 8 wejść do 4 komend sterujących do 8 klawiczy funkcyjnych zależy od wybranej licencji: od
8 do 64 pięter od 2 do 16 zasilaczy od 16 do 128 wyjść od 8 do 64 przejś na punkt logowania
zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli wind klasycznych warunki
pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) dostępne z licencją: obsługa do 8/16/32/64 pięter gwarancja:
36 miesięcy

Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych MC16-EVC-16
Kontroler wind konwencjonalnych MC16EVC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów
do 8 wejść do 4 komend sterujących do 8 klawiczy funkcyjnych zależy od wybranej licencji: od
8 do 64 pięter od 2 do 16 zasilaczy od 16 do 128 wyjść od 8 do 64 przejś na punkt logowania
zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli wind klasycznych warunki
pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) dostępne z licencją: obsługa do 8/16/32/64 pięter gwarancja:
36 miesięcy
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Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych MC16-EVC-32

5038/32

4 290,00 zł

5 276,70 zł

5038/64

6 490,00 zł

7 982,70 zł

4791/1

2 200,00 zł

2 706,00 zł

4791/2

2 600,00 zł

3 198,00 zł

4791/3

3 000,00 zł

3 690,00 zł

Kontroler wind konwencjonalnych MC16EVC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów
do 8 wejść do 4 komend sterujących do 8 klawiczy funkcyjnych zależy od wybranej licencji: od
8 do 64 pięter od 2 do 16 zasilaczy od 16 do 128 wyjść od 8 do 64 przejś na punkt logowania
zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli wind klasycznych warunki
pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) dostępne z licencją: obsługa do 8/16/32/64 pięter gwarancja:
36 miesięcy

Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych MC16-EVC-64
Kontroler wind konwencjonalnych MC16EVC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci do 8192 identyﬁkatorów
do 8 wejść do 4 komend sterujących do 8 klawiczy funkcyjnych zależy od wybranej licencji: od
8 do 64 pięter od 2 do 16 zasilaczy od 16 do 128 wyjść od 8 do 64 przejś na punkt logowania
zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli wind klasycznych warunki
pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) dostępne z licencją: obsługa do 8/16/32/64 pięter gwarancja:
36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-1
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-2
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-3
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Kontroler parkingowy MC16-AZC-4

4791/4

3 400,00 zł

4 182,00 zł

4791/5

3 800,00 zł

4 674,00 zł

4791/6

4 200,00 zł

5 166,00 zł

4791/7

4 600,00 zł

5 658,00 zł

4791/8

5 000,00 zł

6 150,00 zł

Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-5
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-6
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-7
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-8
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Kontroler parkingowy MC16-AZC-9

4791/9

5 400,00 zł

6 642,00 zł

4791/10

5 800,00 zł

7 134,00 zł

4791/11

6 200,00 zł

7 626,00 zł

4791/12

6 600,00 zł

8 118,00 zł

4791/13

7 000,00 zł

8 610,00 zł

Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-10
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-11
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-12
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-13
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Cennik produktów kontroli dostępu

Kontroler parkingowy MC16-AZC-14

4791/14

7 400,00 zł

9 102,00 zł

4791/15

7 800,00 zł

9 594,00 zł

4791/16

8 200,00 zł

10 086,00 zł

5828

430,00 zł

528,90 zł

9976

600,00 zł

738,00 zł

Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-15
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Kontroler parkingowy MC16-AZC-16
Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
dostępne z licencją: obsługi N przejść (N=1~16) zależy od wybranej licencji: od 1 do 16
przejść od 2 do 32 punktów logowania od 4 do 64 terminali dostępu od 2 do 32 stref dostępu
od 2 do 32 stref alarmowych od 2 do 32 wezłów automatyki od 8 do 96 linii wejściowych od 8
do 64 linii wyjściowych bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary:
175x72x30mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Rozszerzenie licencji MC16-AZC-LIC-1
Licencja rozszerzenia o 1 przejście MC16AZCLIC1 rozszerzenie licencji o 1 przejście
kompatybilny: kontroler MC16-AZC

Kontroler wind systemu KONE MC16-EVK
Kontroler wind systemu KONE - MC16EVK dedykowany do systemu RACS5 osiem
parametrycznych linii wejściowych EOL sześć tranzystorowych linii wyjściowych o
obciążalności 15VDC/150mA dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
interfejsy: interfejs: Ethernet interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand zasilanie: 18V AC, 12V
DC, 24V DC wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A ładowanie i monitorowanie baterii
rezerwowej zawartość: kontroler dostępu MC16 wgrana w MC16 licencja kontroli wind KONE
KGC bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci warunki pracy: temperatura
pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 200g wymiary: 175x72x30mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

EM 125 kHz

Kod produktu
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT62E

5229

Cena netto

210,00 zł

Cena brutto

258,30 zł

Terminal dostępu EM 125kHz MCT62E dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart EM
125kHz UNIQUE (EM4100/4102) praca w trybie terminalowym zasilanie: 11V ~ 15V DC zasięg
odczytu: do 5 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP65 wbudowany głośnik
trzy sygnalizacje diody LED ochrona antysabotażowa (tamper) warunki pracy: temperatura
pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary: 40x100x25mm
(szer./wys./dł) gwarancja: 36 miesięcy
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Cennik produktów kontroli dostępu

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT12E-BK

7023

230,00 zł

282,90 zł

7023IO

295,00 zł

362,85 zł

7026

260,00 zł

319,80 zł

7026IO

335,00 zł

412,05 zł

6911

285,00 zł

350,55 zł

Terminal dostępu EM 125kHz MCT12EBK / MCT12EBKIO dedykowany do systemu RACS5
obsługa dodatkowego czytnika serii PRT obsługa kart EM 125kHz UNIQUE (EM4100/4102)
praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs
komunikacyjny: RS485, RACS CLK/DTA klasa szczelności: IP65 średnie pobór prądu: 50 mA
trzy wskaźniki LED głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku czujnik
antysabotażowy (Tamper) w modelu MCT12E-BK-IO: trzy wejścia NO/NC dwa wyjścia
tranzystorowe o obciążalności 1A/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V
warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g
wymiary (szer./wys./dł.): standardowa podstawka: 46x152.5x23 grubsza podstawka:
46x152.5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT12E-BK-IO
Terminal dostępu EM 125kHz MCT12EBK / MCT12EBKIO dedykowany do systemu RACS5
obsługa dodatkowego czytnika serii PRT obsługa kart EM 125kHz UNIQUE (EM4100/4102)
praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs
komunikacyjny: RS485, RACS CLK/DTA klasa szczelności: IP65 średnie pobór prądu: 50 mA
trzy wskaźniki LED głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku czujnik
antysabotażowy (Tamper) w modelu MCT12E-BK-IO: trzy wejścia NO/NC dwa wyjścia
tranzystorowe o obciążalności 1A/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V
warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g
wymiary (szer./wys./dł.): standardowa podstawka: 46x152.5x23 grubsza podstawka:
46x152.5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MCT12E
Terminal dostępu EM 125kHz MCT12E / MCT12E-IO dedykowany do systemu RACS5 obsługa
dodatkowego czytnika serii PRT obsługa kart EM 125kHz UNIQUE (EM4100/4102) praca w
trybie terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny:
RS485, RACS CLK/DTA klasa szczelności: IP65 wbudowana klawiatura dwa klawisze funkcyjne
średnie pobór prądu: 50 mA trzy wskaźniki LED głośnik sygnalizacyjny z regulowanym
poziomem dźwięku czujnik antysabotażowy (Tamper) w modelu MCT12E-IO: trzy wejścia
NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 1A/15V jedno wyjście przekaźnikowe o
obciążalności 1,5A/30V warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~
95% waga: ok. 150g wymiary (szer./wys./dł.): standardowa podstawka: 46x152.5x23 grubsza
podstawka: 46x152.5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MCT12E-IO
Terminal dostępu EM 125kHz MCT12E / MCT12E-IO dedykowany do systemu RACS5 obsługa
dodatkowego czytnika serii PRT obsługa kart EM 125kHz UNIQUE (EM4100/4102) praca w
trybie terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny:
RS485, RACS CLK/DTA klasa szczelności: IP65 wbudowana klawiatura dwa klawisze funkcyjne
średnie pobór prądu: 50 mA trzy wskaźniki LED głośnik sygnalizacyjny z regulowanym
poziomem dźwięku czujnik antysabotażowy (Tamper) w modelu MCT12E-IO: trzy wejścia
NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 1A/15V jedno wyjście przekaźnikowe o
obciążalności 1,5A/30V warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~
95% waga: ok. 150g wymiary (szer./wys./dł.): standardowa podstawka: 46x152.5x23 grubsza
podstawka: 46x152.5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT66E-IO
Terminal dostępu EM 125kHz MCT66EIO dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart EM
125kHz UNIQUE (EM4100/4102) obsługa dodatkowego czytnika serii PRT praca w trybie
terminalowym zasilanie: 12V DC trzy wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o
obciążalności 1A/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V zasięg odczytu:
do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485, CLK/DTA klasa szczelności: IP65 średni pobór prądu:
40 mA trzy wskaźniki LED deﬁniowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej głośnik
sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku czujnik antysabotażowy (Tamper) detekcja
otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja oprogramowania wbudowanego
przez RS485 warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga:
ok. 150g wymiary: 85x85x27mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MCT64E-IO

6243

335,00 zł

412,05 zł

Terminal dostępu EM 125kHz MCT64EIO dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart EM
125kHz UNIQUE (EM4100/4102) obsługa dodatkowego czytnika serii PRT praca w trybie
terminalowym zasilanie: 12V DC trzy wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o
obciążalności 1A/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V zasięg odczytu:
do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485, RACS CLK/DTA klasa szczelności: IP65 wbudowana
klawiatura średni pobór prądu: 40 mA trzy wskaźniki LED deﬁniowanie polaryzacji
spoczynkowej linii wyjściowej głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku
czujnik antysabotażowy (Tamper) detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez RS485 warunki pracy: temperatura pracy:
-25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary: 80x115x35mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

MIFARE 13.56 MHz

Kod produktu
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT12M-BK-DES-IO

Cena netto

Cena brutto

6865DES

560,00 zł

688,80 zł

6865

270,00 zł

332,10 zł

6865IO

350,00 zł

430,50 zł

Terminal dostępu MCT12MBK / MCT12M-BK-IO / MCT12M-BK-DES-IO dedykowany do systemu
RACS5 obsługa kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym
zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności:
IP65 rozpoznawanie długiego przyłożenia karty średni pobór prądu: 65 mA odczyt numerów:
CSN, SSN, MSN odczyt numeru programowalnego karty: PCN głośnik sygnalizacyjny z
regulowanym poziomem dźwięku trzy wskaźniki LED czujnik antysabotażowy (Tamper) w
modelu MCT12M-BK-IO: trzy wejścia parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o
obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V możliwość
pracy wejść w trybie Double Wiring czas reakcji wejść deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms
deﬁniowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej w modelu MCT12M-BK-DES-IO: obsługa
kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic/Plus/DESFire trzy wejścia parametryczne typu NO/NC
dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o
obciążalności 1,5A/30V możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring czas reakcji wejść
deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms deﬁniowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej
detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja oprogramowania
wbudowanego przez RS485 konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki pracy: temperatura
pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary (szer./wys./dł.):
standardowa podstawka: 46x152,5x23mm grubsza podstawka: 46x152,5x35mm gwarancja:
36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT12M-BK
Terminal dostępu MCT12MBK / MCT12M-BK-IO / MCT12M-BK-DES-IO dedykowany do systemu
RACS5 obsługa kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym
zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności:
IP65 rozpoznawanie długiego przyłożenia karty średni pobór prądu: 65 mA odczyt numerów:
CSN, SSN, MSN odczyt numeru programowalnego karty: PCN głośnik sygnalizacyjny z
regulowanym poziomem dźwięku trzy wskaźniki LED czujnik antysabotażowy (Tamper) w
modelu MCT12M-BK-IO: trzy wejścia parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o
obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V możliwość
pracy wejść w trybie Double Wiring czas reakcji wejść deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms
deﬁniowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej w modelu MCT12M-BK-DES-IO: obsługa
kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic/Plus/DESFire trzy wejścia parametryczne typu NO/NC
dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o
obciążalności 1,5A/30V możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring czas reakcji wejść
deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms deﬁniowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej
detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja oprogramowania
wbudowanego przez RS485 konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki pracy: temperatura
pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary (szer./wys./dł.):
standardowa podstawka: 46x152,5x23mm grubsza podstawka: 46x152,5x35mm gwarancja:
36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT12M-BK-IO
Terminal dostępu MCT12MBK / MCT12M-BK-IO / MCT12M-BK-DES-IO dedykowany do systemu
RACS5 obsługa kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym
zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności:
IP65 rozpoznawanie długiego przyłożenia karty średni pobór prądu: 65 mA odczyt numerów:
CSN, SSN, MSN odczyt numeru programowalnego karty: PCN głośnik sygnalizacyjny z
regulowanym poziomem dźwięku trzy wskaźniki LED czujnik antysabotażowy (Tamper) w
modelu MCT12M-BK-IO: trzy wejścia parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o
obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V możliwość
pracy wejść w trybie Double Wiring czas reakcji wejść deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms
deﬁniowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej w modelu MCT12M-BK-DES-IO: obsługa
kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic/Plus/DESFire trzy wejścia parametryczne typu NO/NC
dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o
obciążalności 1,5A/30V możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring czas reakcji wejść
deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms deﬁniowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej
detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja oprogramowania
wbudowanego przez RS485 konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki pracy: temperatura
pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary (szer./wys./dł.):
standardowa podstawka: 46x152,5x23mm grubsza podstawka: 46x152,5x35mm gwarancja:
36 miesięcy
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Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MCT12M-DES-IO

7125DES

600,00 zł

738,00 zł

7125

310,00 zł

381,30 zł

7125IO

390,00 zł

479,70 zł

7686

360,00 zł

442,80 zł

Terminal dostępu MCT12M / MCT12M-IO / MCT12M-DES-IO dedykowany do systemu RACS5
obsługa kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V
DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP65
wbudowana klawiatura dwa klawisze funkcyjne rozpoznawanie długiego przyłożenia karty
średni pobór prądu: 85 mA odczyt numerów: CSN, SSN, MSN odczyt numeru programowalnego
karty: PCN głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku w modelu MCT12M-IO:
trzy wejścia parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności
150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V możliwość pracy wejść w
trybie Double Wiring czas reakcji wejść deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms deﬁniowanie
polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej w modelu MCT12M-DES-IO: obsługa kart 13,56 MHz
MIFARE Ultralight, Classic, Plus, DESFire trzy wejścia parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia
tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności
1,5A/30V możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring trzy wskaźniki LED czujnik
antysabotażowy (Tamper) detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja
oprogramowania wbudowanego przez RS485 konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki
pracy: temperatura pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary
(szer./wys./dł.): standardowa podstawka: 46x152,5x23mm grubsza podstawka:
46x152,5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MCT12M
Terminal dostępu MCT12M / MCT12M-IO / MCT12M-DES-IO dedykowany do systemu RACS5
obsługa kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V
DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP65
wbudowana klawiatura dwa klawisze funkcyjne rozpoznawanie długiego przyłożenia karty
średni pobór prądu: 85 mA odczyt numerów: CSN, SSN, MSN odczyt numeru programowalnego
karty: PCN głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku w modelu MCT12M-IO:
trzy wejścia parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności
150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V możliwość pracy wejść w
trybie Double Wiring czas reakcji wejść deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms deﬁniowanie
polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej w modelu MCT12M-DES-IO: obsługa kart 13,56 MHz
MIFARE Ultralight, Classic, Plus, DESFire trzy wejścia parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia
tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności
1,5A/30V możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring trzy wskaźniki LED czujnik
antysabotażowy (Tamper) detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja
oprogramowania wbudowanego przez RS485 konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki
pracy: temperatura pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary
(szer./wys./dł.): standardowa podstawka: 46x152,5x23mm grubsza podstawka:
46x152,5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MCT12M-IO
Terminal dostępu MCT12M / MCT12M-IO / MCT12M-DES-IO dedykowany do systemu RACS5
obsługa kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V
DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP65
wbudowana klawiatura dwa klawisze funkcyjne rozpoznawanie długiego przyłożenia karty
średni pobór prądu: 85 mA odczyt numerów: CSN, SSN, MSN odczyt numeru programowalnego
karty: PCN głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku w modelu MCT12M-IO:
trzy wejścia parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności
150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V możliwość pracy wejść w
trybie Double Wiring czas reakcji wejść deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms deﬁniowanie
polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej w modelu MCT12M-DES-IO: obsługa kart 13,56 MHz
MIFARE Ultralight, Classic, Plus, DESFire trzy wejścia parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia
tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności
1,5A/30V możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring trzy wskaźniki LED czujnik
antysabotażowy (Tamper) detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja
oprogramowania wbudowanego przez RS485 konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki
pracy: temperatura pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 150g wymiary
(szer./wys./dł.): standardowa podstawka: 46x152,5x23mm grubsza podstawka:
46x152,5x35mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT80M
Terminal dostępu MCT80M dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart 13,56MHz MIFARE
Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu: do 7 cm
interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP65 średni pobór prądu: 60 mA trzy
wskaźniki LED głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku ochrona
antysabotażowa (tamper) warunki pracy: temperatura pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10%
~ 95% waga: ok. 100g wymiary: 45x100x16mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT82M-BK-W

6840W

360,00 zł

442,80 zł

6840B

360,00 zł

442,80 zł

6840IO/B

435,00 zł

535,05 zł

7126B

360,00 zł

442,80 zł

7661B

400,00 zł

492,00 zł

Terminal dostępu MCT82MBK / MCT82MBKW / MCT82MBKIO dedykowany do systemu RACS5
obsługa kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V
DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP41
rozpoznawanie długiego przyłożenia karty dostępne kolory: biały lub czarny średni pobór
prądu: 65 mA odczyt numerów: CSN, SSN, MSN odczyt numeru programowalnego karty: PCN
głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku trzy wskaźniki LED czujnik
antysabotażowy (Tamper) detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja
oprogramowania wbudowanego przez RS485 w modelu MCT82M-BK-IO: trzy wejścia
parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V jedno
wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V możliwość pracy wejść w trybie Double
Wiring czas reakcji wejść deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms deﬁniowanie polaryzacji
spoczynkowej linii wyjściowej konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki pracy:
temperatura pracy: -10°C ~ +50°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary
(szer./wys./dł.): standardowa podstawka: 85x85x22mm grubsza podstawka: 85x85x37mm
gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT82M-BK
Terminal dostępu MCT82MBK / MCT82MBKW / MCT82MBKIO dedykowany do systemu RACS5
obsługa kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V
DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP41
rozpoznawanie długiego przyłożenia karty dostępne kolory: biały lub czarny średni pobór
prądu: 65 mA odczyt numerów: CSN, SSN, MSN odczyt numeru programowalnego karty: PCN
głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku trzy wskaźniki LED czujnik
antysabotażowy (Tamper) detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja
oprogramowania wbudowanego przez RS485 w modelu MCT82M-BK-IO: trzy wejścia
parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V jedno
wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V możliwość pracy wejść w trybie Double
Wiring czas reakcji wejść deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms deﬁniowanie polaryzacji
spoczynkowej linii wyjściowej konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki pracy:
temperatura pracy: -10°C ~ +50°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary
(szer./wys./dł.): standardowa podstawka: 85x85x22mm grubsza podstawka: 85x85x37mm
gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT82M-BK-IO
Terminal dostępu MCT82MBK / MCT82MBKW / MCT82MBKIO dedykowany do systemu RACS5
obsługa kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V
DC zasięg odczytu: do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP41
rozpoznawanie długiego przyłożenia karty dostępne kolory: biały lub czarny średni pobór
prądu: 65 mA odczyt numerów: CSN, SSN, MSN odczyt numeru programowalnego karty: PCN
głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku trzy wskaźniki LED czujnik
antysabotażowy (Tamper) detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja
oprogramowania wbudowanego przez RS485 w modelu MCT82M-BK-IO: trzy wejścia
parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V jedno
wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V możliwość pracy wejść w trybie Double
Wiring czas reakcji wejść deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms deﬁniowanie polaryzacji
spoczynkowej linii wyjściowej konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki pracy:
temperatura pracy: -10°C ~ +50°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary
(szer./wys./dł.): standardowa podstawka: 85x85x22mm grubsza podstawka: 85x85x37mm
gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT84M-BK
Terminal dostępu MCT84M / MCT84MW dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart 13,56
MHz MIFARE Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu:
do 5 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP41 rozpoznawanie długiego
przyłożenia karty średni pobór prądu: 50 mA odczyt numerów: CSN, SSN, MSN odczyt numeru
programowalnego karty: PCN głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku trzy
wskaźniki LED czujnik antysabotażowy (Tamper) detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania
od podłoża aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez RS485 konﬁguracja przez
RS485 (RogerVDM) warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 50°C wilgotność: 10% ~ 95%
waga: ok. 100g wymiary: 45x130x22mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MCT82M
Terminal dostępu MCT82M / MCT82MIO dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart 13,56
MHz MIFARE Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu:
do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP65 wbudowana klawiatura
dotykowa rozpoznawanie długiego przyłożenia karty średni pobór prądu: 65 mA odczyt
numerów: CSN, SSN, MSN odczyt numeru programowalnego karty: PCN głośnik sygnalizacyjny
z regulowanym poziomem dźwięku trzy wskaźniki LED czujnik antysabotażowy (Tamper)
detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja oprogramowania
wbudowanego przez RS485 w modelu MCT82M-IO: trzy wejścia parametryczne typu NO/NC
dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o
obciążalności 1,5A/30V możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring czas reakcji wejść
deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms deﬁniowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej
konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary (szer./wys./dł.): standardowa podstawka:
85x85x22mm grubsza podstawka: 85x85x37mm gwarancja: 36 miesięcy

Aktualizacja z dn. 2023.01.07

www.napad.pl

Strona 40

Cennik produktów kontroli dostępu

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MCT82M-IO

7661IO/B

500,00 zł

615,00 zł

5471B

405,00 zł

498,15 zł

5471W

335,00 zł

412,05 zł

7665

500,00 zł

615,00 zł

7662

500,00 zł

615,00 zł

Terminal dostępu MCT82M / MCT82MIO dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart 13,56
MHz MIFARE Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg odczytu:
do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP65 wbudowana klawiatura
dotykowa rozpoznawanie długiego przyłożenia karty średni pobór prądu: 65 mA odczyt
numerów: CSN, SSN, MSN odczyt numeru programowalnego karty: PCN głośnik sygnalizacyjny
z regulowanym poziomem dźwięku trzy wskaźniki LED czujnik antysabotażowy (Tamper)
detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja oprogramowania
wbudowanego przez RS485 w modelu MCT82M-IO: trzy wejścia parametryczne typu NO/NC
dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o
obciążalności 1,5A/30V możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring czas reakcji wejść
deﬁniowany w zakresie: 50 ~ 5000 ms deﬁniowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej
konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary (szer./wys./dł.): standardowa podstawka:
85x85x22mm grubsza podstawka: 85x85x37mm gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MCT84M
Terminal dostępu MCT84M dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart 13,56 MHz MIFARE
Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC dwa wyjścia tranzystorowe o
obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V zasięg
odczytu: do 5 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP41 wbudowana
dotykowa klawiatura dwa klawisze funkcyjne rozpoznawanie długiego przyłożenia karty kolory:
czarny średni pobór prądu: 65 mA odczyt numerów: CSN, SSN, MSN odczyt numeru
programowalnego karty: PCN głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku
klawiatura dotykowa z podświetleniem trzy wskaźniki LED czujnik antysabotażowy (Tamper)
detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja oprogramowania
wbudowanego przez RS485 konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki pracy: temperatura
pracy: -10°C ~ 50°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary: 45x130x22mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MCT84M-W
Terminal dostępu MCT84MW dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart 13,56 MHz MIFARE
Ultralight/Classic praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC dwa wyjścia tranzystorowe o
obciążalności 150mA/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V zasięg
odczytu: do 5 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP41 wbudowana
dotykowa klawiatura dwa klawisze funkcyjne rozpoznawanie długiego przyłożenia karty kolory:
biały średni pobór prądu: 65 mA odczyt numerów: CSN, SSN, MSN odczyt numeru
programowalnego karty: PCN głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku
klawiatura dotykowa z podświetleniem trzy wskaźniki LED czujnik antysabotażowy (Tamper)
detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja oprogramowania
wbudowanego przez RS485 konﬁguracja przez RS485 (RogerVDM) warunki pracy: temperatura
pracy: -10°C ~ 50°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary: 45x130x22mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny hotelowy terminal dostępu MCT82M-IO-HR
Terminal hotelowy MCT82M IO HR dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart 13,56 MHz
MIFARE Ultralight/Classic/Plus/DESFire praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC trzy
wejścia parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V
jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V zasięg odczytu: MIFARE Ultralight,
Classic: do 7 cm MIFARE DESFire EV1, Plus: do 4 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa
szczelności: IP41 przycisk dzwonka średni pobór prądu: 60 mA cztery wskaźniki LED montaż:
natynkowy głośnik o regulowanym poziomem dźwięku ściemnianie wskaźników LED w stanie
oczekiwania ochrona antysabotażowa (tamper) warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~
50°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary: 85x85x22mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy z kieszenią na kartę MCT82M-IO-CH
Terminal hotelowy MCT82M IO HR dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart 13,56 MHz
MIFARE Ultralight/Classic/Plus/DESFire praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC trzy
wejścia parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V
jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V zasięg odczytu: MIFARE Ultralight,
Classic: do 7 cm MIFARE DESFire EV1, Plus: do 4 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa
szczelności: IP41 wbudowana kieszeń na kartę średni pobór prądu: 60 mA dwu-kolorowa linijka
świetlna LED montaż: natynkowy głośnik o regulowanym poziomem dźwięku ochrona
antysabotażowa (tamper) warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 50°C wilgotność: 10% ~
95% waga: ok. 100g wymiary: 105x105x31 (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT80M-BLE

0434

730,00 zł

897,90 zł

6685/I

790,00 zł

971,70 zł

6685/O

1 020,00 zł

1 254,60 zł

4755

1 150,00 zł

1 414,50 zł

8302

1 610,00 zł

1 980,30 zł

Terminal dostępu MCT80M BLE dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart 13,56MHz
MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/PLUS praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC zasięg
odczytu: Mifare i NFC: do 7cm Bluetooth: do 10 m interfejs komunikacyjny: RS485 klasa
szczelności: IP65 dwa klawisze funkcyjne identyﬁkacja mobilna za pośrednictwem telefonu z
NFC lub Bluetooth średni pobór prądu: 70 mA trzy wskaźniki LED głośnik sygnalizacyjny z
regulowanym poziomem dźwięku ochrona antysabotażowa (tamper) warunki pracy:
temperatura pracy: -25°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary:
45x100x16mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny dualny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MCT68ME-IO-I
Dualny terminal dostępu MCT68MEIOI / MCT68MEIOO dedykowany do systemu RACS5 obsługa
kart: EM 125kHz UNIQUE (EM4100/4102) 13.56MHz ISO 14443A, MIFARE Ultralight/Classic
praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC trzy wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe
o obciążalności 1A/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V zasięg odczytu:
do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP41 wbudowana klawiatura cztery
programowalne klawisze funkcyjne wbudowany wyświetlacz LCD średni pobór prądu: 100 mA
trzy wskaźniki LED deﬁniowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej głośnik
sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku czujnik antysabotażowy (Tamper) detekcja
otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja oprogramowania wbudowanego
przez RS485 klawiatura z regulowanym poziomem podświetlenia rekomendowany jako
terminal Rejestracji Czasu Pracy w modelu MCT68ME-IO-O: klasa szczelności: IP54 ochronna
metalowa obudowa warunki pracy wewnętrzny: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność:
10% ~ 95% warunki pracy zewnętrzny: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~
95% waga: wewnętrzny: ok. 410g zewnętrzny: ok. 1150g wymiary (szer./wys./dł.):
wewnętrzny: 110x170x42mm zewnętrzny: 156x220x100mm gwarancja: 36 miesięcy

Zewnętrzny dualny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MCT68ME-IO-O
Dualny terminal dostępu MCT68MEIOI / MCT68MEIOO dedykowany do systemu RACS5 obsługa
kart: EM 125kHz UNIQUE (EM4100/4102) 13.56MHz ISO 14443A, MIFARE Ultralight/Classic
praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC trzy wejścia NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe
o obciążalności 1A/15V jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V zasięg odczytu:
do 7 cm interfejs komunikacyjny: RS485 klasa szczelności: IP41 wbudowana klawiatura cztery
programowalne klawisze funkcyjne wbudowany wyświetlacz LCD średni pobór prądu: 100 mA
trzy wskaźniki LED deﬁniowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej głośnik
sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku czujnik antysabotażowy (Tamper) detekcja
otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża aktualizacja oprogramowania wbudowanego
przez RS485 klawiatura z regulowanym poziomem podświetlenia rekomendowany jako
terminal Rejestracji Czasu Pracy w modelu MCT68ME-IO-O: klasa szczelności: IP54 ochronna
metalowa obudowa warunki pracy wewnętrzny: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność:
10% ~ 95% warunki pracy zewnętrzny: temperatura pracy: -25°C ~ 60°C wilgotność: 10% ~
95% waga: wewnętrzny: ok. 410g zewnętrzny: ok. 1150g wymiary (szer./wys./dł.):
wewnętrzny: 110x170x42mm zewnętrzny: 156x220x100mm gwarancja: 36 miesięcy

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą i wyświetlaczem MCT88M-IO
Terminal dostępu MCT88M-IO dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart 13,56MHz MIFARE
Ultralight/Classic/DESFire/PLUS praca w trybie terminalowym zasilanie: 12V DC trzy wejścia
parametryczne typu NO/NC dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V jedno
wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V zasięg odczytu: Mifare i NFC: do 7cm
Bluetooth: do 10 m interfejs komunikacyjny: RS485, Ethernet (LAN) klasa szczelności: IP41
średni pobór prądu: 110mA wbudowana klawiatura dotykowa cztery klawisze funkcyjne
kolorowy wyświetlacz matrycowy identyﬁkacja mobilna za pośrednictwem telefonu z NFC lub
Bluetooth rekomendowany jako terminal Rejestracji Czasu Pracy trzy statusowe wskaźniki LED
klawiatura dotykowa z podświetleniem wbudowany głośnik czujnik antysabotażowy (Tamper)
warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C, wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 190g
wymiary: 155,5x85x21,5mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Czytnik linii papilarnych i kart Mirfare RFT1000
Czytnik biometryczny RFT1000 Mirfare optyczny skaner linii papilarnych obsługa kart ISO/IEC
14443A MIFARE formaty wyjściowe: Wiegand, RACS CLK/DTA praca w trybie terminalowym
zasilanie: 12V DC pamięć 1900 wzorów linii papilarnych w trybie 1:N port komunikacyjny:
RS485 lub Ethernet praca w warunkach wewnętrznych klasa szczelności: IP41 średni pobór
prądu: 130 mA szyfrowany protokół komunikacyjny AES128 CBD rozpoznanie w oparciu o
dane biometryczne zapisane w pamięci czytnika (tryb 1:N) rozpoznanie w oparciu o dane
biometryczne odczytane z karty (tryb 1:N) program do konﬁguracji czytnika i zarządzania
wzorami odcisków palców (RogerVDM) zarządzanie użytkownikami bezpośrednio z poziomu
programu PR Master lub VISO warunki pracy: temperatura pracy: +5°C ~ +40°C wilgotność:
10% ~ 95% waga: ok. 160g wymiary: 85x85x52mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Wewnętrzny graﬁczny panel dotykowy z czytnikiem Mifare MD70

7319

3 400,00 zł

4 182,00 zł

Terminal dostępu z czytnikiem MIFARE MD-70 dedykowany do systemu RACS5 obsługa kart:
EM 125 kHz oraz 13,56MHz ISO/IEC 14443A MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/PLUS praca w
trybie terminalowym zasilanie: 12V DC interfejs komunikacyjny: RS485, Ethernet, WiFi (802.11
a/b/g/n) klasa szczelności: IP30 dotykowy panel graﬁczny 7" (800x480px) wbudowana kamera
2Mpx z funkcją Autofocus pamięć FLASH 8 GB możliwość instalacji dodatkowych aplikacji
mobilnych rekomendowany jako terminal Rejestracji Czasu Pracy wbudowany głośnik i
mikrofon średni pobór prądu: 500 mA warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C
wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 500g wymiary: 218x134x25mm (szer./wys./dł.) gwarancja:
36 miesięcy

Ekspandery MCX

Kod produktu
Ekspander dwóch przejść MCX2D

Cena netto

Cena brutto

3537

265,00 zł

325,95 zł

5504

399,00 zł

490,77 zł

7317/BRD

250,00 zł

307,50 zł

7316

365,00 zł

448,95 zł

6686

590,00 zł

725,70 zł

7127

499,00 zł

613,77 zł

Ekspander przejść MCX-2D obsługa dwóch przejść cztery wejścia typu EOL/2EOL zasilanie:
13,8V DC (z zewnętrznego zasilacza) pobór prądu: 50mA cztery wyjścia 12V/1A wyjścia
zasilania: 2x 12V/1A, 2x 12V/0.2A komunikacja z kontrolerem: magistrala RS485 maks.
odległość: 1200m licząc po kablu od urządzenia nadrzędnego zabezpieczenie przed głębokim
rozładowaniem akumulatora raportowanie stanów zasilania do kontrolera dostępu
dystrybucja: zasilania do czterech przejść magistrali komunikacyjnej warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 65g wymiary: 80x80x20mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Ekspander czterech przejść MCX4D
Ekspander przejść MCX-4D obsługa czterech przejść osiem wejść typu EOL/2EOL zasilanie:
13,8V DC (z zewnętrznego zasilacza) pobór prądu: 50mA osiem wyjść 12V/1A wyjścia
zasilania: 4x 12V/1A, 4x 12V/0.2A komunikacja z kontrolerem: magistrala RS485 maks.
odległość: 1200m licząc po kablu od urządzenia nadrzędnego zabezpieczenie przed głębokim
rozładowaniem akumulatora raportowanie stanów zasilania do kontrolera dostępu
dystrybucja: zasilania do czterech przejść magistrali komunikacyjnej warunki pracy:
temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 85g wymiary:
115x80x20mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Ekspander we/wy MCX2-BRD
Ekspander wejścia wyjścia MCX2BRD dwa wejść typu NO/NC/EOL/DEOL/TEOL zasilanie: 12V DC
pobór prądu: 30mA dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC o obciążalności 1.5A/30V możliwość
pracy wejść w trybie Double Wiring komunikacja z kontrolerem przez RS485 maks. odległość:
1200m licząc po kablu od urządzenia nadrzędnego deﬁniowanie polaryzacji spoczynkowej linii
wyjściowej czas reakcji wejść deﬁniowany w zakresie: 50 - 5000 ms sygnalizacja stanu
załączenia wyjścia na wskaźniku LED konﬁguracja i aktualizacja poprzez aplikacje RogerVDM
(RS485) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: 50g
wymiary (szer./wys./dł.): 54x80x20mm gwarancja: 36 miesięcy

Ekspander we/wy MCX102-BRD
Ekspander wejścia wyjścia MCX102BRD obsługa jednego przejścia dwa wejścia typu NO/NC
zasilanie: 12V DC pobór prądu: 40mA jedno wyjście przekaźnikowe NO/NC o obciążalności
1,5A/30V jedno wyjście tranzystorowe o obciążalności 150mA/15V DC komunikacja z
kontrolerem: magistrala RS485 maks. odległość: 1200m licząc po kablu od urządzenia
nadrzędnego trzy wskaźniki LED możliwość montażu na szynie DIN możliwość dołączenia:
dwóch czytników z serii PRT (RACS CLK/DTA) jednego czytnika Wiegand 24-66 bit warunki
pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 50g
wymiary: 54x80x20mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Ekspander we/wy MCX8-BRD
Ekspander wejścia wyjścia MCX8BRD osiem wejść typu NO/NC/EOL/DEOL/TEOL zasilanie: 12V
DC pobór prądu: 30mA osiem wyjść przekaźnikowych NO/NC o obciążalności 1.5A/30V
możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring komunikacja z kontrolerem przez RS485 maks.
odległość: 1200m licząc po kablu od urządzenia nadrzędnego deﬁniowanie polaryzacji
spoczynkowej linii wyjściowej czas reakcji wejść deﬁniowany w zakresie: 50 - 5000 ms
sygnalizacja stanu załączenia wyjścia na wskaźniku LED konﬁguracja i aktualizacja poprzez
aplikacje RogerVDM (RS485) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10%
~ 95% waga: 115g wymiary: 155x72x20mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Ekspander we/wy z interfejsem Wiegand MCX402-BRD
Ekspander wejścia wyjścia MCX402BRD / MCX402DR obsługa jednego przejścia osiem wejść
typu NO/NC zasilanie: 18V AC/12V DC/24V DC pobór prądu: 100mA dwa wyjścia
przekaźnikowe dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 1A obsługa: dwóch czytników serii
PRT (RACS 4) dwóch czytników Wiegand 24-66 bit wyjścia zasilania: 12V/1A i 12V/0.2A
komunikacja z kontrolerem przez RS485 maks. odległość: 1200m licząc po kablu od
urządzenia nadrzędnego w modelu: MCX402-DR obudowa din dozorowany zasilacz buforowy
1,5A obsługa akumulatora 7 Ah sygnalizacja LED warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~
40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary: 115x80x28mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy
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Ekspander we/wy z interfejsem Wiegand MCX402-DR

7127/DR

499,00 zł

613,77 zł

5782/2

1 030,00 zł

1 266,90 zł

5782/4

1 600,00 zł

1 968,00 zł

5782/8

2 750,00 zł

3 382,50 zł

5723

420,00 zł

516,60 zł

Ekspander wejścia wyjścia MCX402BRD / MCX402DR obsługa jednego przejścia osiem wejść
typu NO/NC zasilanie: 18V AC/12V DC/24V DC pobór prądu: 100mA dwa wyjścia
przekaźnikowe dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 1A obsługa: dwóch czytników serii
PRT (RACS 4) dwóch czytników Wiegand 24-66 bit wyjścia zasilania: 12V/1A i 12V/0.2A
komunikacja z kontrolerem przez RS485 maks. odległość: 1200m licząc po kablu od
urządzenia nadrzędnego w modelu: MCX402-DR obudowa din dozorowany zasilacz buforowy
1,5A obsługa akumulatora 7 Ah sygnalizacja LED warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~
40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok. 100g wymiary: 115x80x28mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Ekspander we/wy z interfejsem do zamków APERIO MCX16-AP-2
Ekspander MCX16AP z interfejsem zamków APERIO interfejs komunikacyjny do zamków
APERIO osiem wejść typu NO/NC zasilanie: 18V AC/12V DC/24V DC pobór prądu: 100mA dwa
wyjścia przekaźnikowe NO/NC o obciążalności 1,5A/30V sześć wyjść tranzystorowych o
obciążalności 150mA/15V wyjścia zasilania: 2x 12V/1A, 2x 12V/0.2A komunikacja z
kontrolerem: magistrala RS485 maks. odległość: 1200m licząc po kablu od urządzenia
nadrzędnego dostępne wersje licencji na obsługę: 2, 4 lub 8 zamków port ethernet: 10BASE-T
10/100Mb warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok.
200g wymiary: 175x75x30mm (szer./wys./dł) gwarancja: 36 miesięcy

Ekspander we/wy z interfejsem do zamków APERIO MCX16-AP-4
Ekspander MCX16AP z interfejsem zamków APERIO interfejs komunikacyjny do zamków
APERIO osiem wejść typu NO/NC zasilanie: 18V AC/12V DC/24V DC pobór prądu: 100mA dwa
wyjścia przekaźnikowe NO/NC o obciążalności 1,5A/30V sześć wyjść tranzystorowych o
obciążalności 150mA/15V wyjścia zasilania: 2x 12V/1A, 2x 12V/0.2A komunikacja z
kontrolerem: magistrala RS485 maks. odległość: 1200m licząc po kablu od urządzenia
nadrzędnego dostępne wersje licencji na obsługę: 2, 4 lub 8 zamków port ethernet: 10BASE-T
10/100Mb warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok.
200g wymiary: 175x75x30mm (szer./wys./dł) gwarancja: 36 miesięcy

Ekspander we/wy z interfejsem do zamków APERIO MCX16-AP-8
Ekspander MCX16AP z interfejsem zamków APERIO interfejs komunikacyjny do zamków
APERIO osiem wejść typu NO/NC zasilanie: 18V AC/12V DC/24V DC pobór prądu: 100mA dwa
wyjścia przekaźnikowe NO/NC o obciążalności 1,5A/30V sześć wyjść tranzystorowych o
obciążalności 150mA/15V wyjścia zasilania: 2x 12V/1A, 2x 12V/0.2A komunikacja z
kontrolerem: magistrala RS485 maks. odległość: 1200m licząc po kablu od urządzenia
nadrzędnego dostępne wersje licencji na obsługę: 2, 4 lub 8 zamków port ethernet: 10BASE-T
10/100Mb warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: ok.
200g wymiary: 175x75x30mm (szer./wys./dł) gwarancja: 36 miesięcy

Rozszerzenie licencji APERIO- MCX16-AP-LIC-1
Rozszerzenie licenicji MCX16APLIC1 rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy APERIO
dedykowany do ekspandera MCX16-AP-2

Osprzęt pomocniczy RACS5

Kod produktu

Interfejs komunikacyjny MCI-7

Cena netto

Cena brutto

7674

55,00 zł

67,65 zł

5548

215,00 zł

264,45 zł

9977

220,00 zł

270,60 zł

Interfejs separująco-dopasowujący Roger MCI-7 zastosowanie w przypadku niezgodności
interfejsów elektrycznych Wiegand zasilanie: 12V DC montaż: szyna DIN35 wzmacnia i
poprawia stabilność transmisji danych temperatura pracy: 5°C ~ 40°C waga: ok. 20g wymiary:
80x17x35mm (szer./wys./gł.) gwarancja: 36 miesięcy

Interfejs komunikacyjny MCI-5
Interfejs komunikacyjny MCI 5 interfejs: Wiegand (26, 34, 42, 66 bit) do kontrolera RS485 do
czytnika zasilanie: 12V DC 3 LED-y sygnalizacyjne materiał: tworzywo sztuczne temperatura
pracy: 5°C ~ 40°C waga: 16g wymiary: 55x37x47mm (szer./wys./gł.) gwarancja: 36 miesięcy

Klucz sprzętowy do licencji RUD-6-LKY
Klucz sprzętowy RUD6LKY do aktywacji licencji VISO EX i RCP Master 3 zasilanie: 5V DC
(bezpośrednio z portu USB) średni pobór prądu: 20 mA gwarancja: 36 miesięcy
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ME-12 - Uchwyt montażowy

5753

200,00 zł

246,00 zł

Regulowany uchwyt ME12 współpraca z panelem dotykowym MD70 materiał: blacha stalowa
regulacja nachylenia uchwytu waga: 880g wymiary: 97x220x131,5mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

Obudowy do sytemu RACS5

Kod produktu

ME-15 - obudowa do modułów i urządzeń systemu RACS 5

Cena netto

Cena brutto

8282

220,00 zł

270,60 zł

5230

255,00 zł

313,65 zł

9489

325,00 zł

399,75 zł

6623

280,00 zł

344,40 zł

ME-15 - Metalowa obudowa natynkowa z szyną DIN zastosowanie: moduły i urządzenia
systemu RACS5 miejsce na akumulator: 7Ah/12V montaż: natynkowa 1x szyna montażowa
DIN 280mm kolor: ciemnoszary (RAL7016 MAT) zabezpieczenie antysabotażowe (tamper)
NO/NC 50mA/50VDC materiał: blacha stalowa (0.7mm) klasa szczelności: IP20 warunki pracy:
temperatura pracy: -10°C ~ +40°C wilgotność: <90% waga: 2,6kg wymiary (szer./wys./gł.):
wewnętrzne: 280x290x80mm zewnętrzne: 285x295x90mm gwarancja: 36 miesięcy

ME-16 - obudowa do modułów i urządzeń systemu RACS 5
ME16 - Metalowa obudowa natynkowa z szyną DIN zastosowanie: moduły i urządzenia
systemu RACS5 miejsce na akumulator: 17Ah/12V montaż: natynkowy 1x szyna montażowa
DIN 300mm kolor: ciemnoszary (RAL7016 MAT) zabezpieczenie antysabotażowe (tamper)
NO/NC; 50mA/50VDC materiał: blacha stalowa (0.7mm) klasa szczelności: IP20 warunki pracy:
temperatura pracy: -10°C ~ +40°C wilgotność: <90% waga: 2,6kg wymiary (szer./wys./gł.):
wewnętrzne: 320x300x80mm zewnętrzne: 325x305x100mm gwarancja: 36 miesięcy

ME-17 - obudowa do modułów i urządzeń systemu RACS 5
ME-17 - Metalowa obudowa natynkowa z szyną DIN zastosowanie: moduły i urządzenia
systemu RACS5 miejsce na akumulator: 17Ah/12V montaż: natynkowy 2x szyna montażowa
DIN 300mm kolor: szary antracytowy (RAL7016) zabezpieczenie antysabotażowe (tamper)
materiał: blacha stalowa (0.7mm) klasa szczelności: IP20 warunki pracy: temperatura pracy:
-10°C ~ +40°C wilgotność: <90% waga: 1,6kg wymiary (szer./wys./gł.): wewnętrzne:
300x395x90mm zewnętrzne: 325x400x98mm gwarancja: 36 miesięcy

ME-14-24V - obudowa do modułów i urządzeń systemu RACS 5
ME14 24V - Metalowa obudowa natynkowa z zasilaczem oraz szyną DIN zastosowanie: moduły
i urządzenia systemu RACS5 miejsce na akumulator: 7Ah/12V montaż: natynkowy 1x szyna
montażowa DIN 250mm kolor: ciemnoszary (RAL7016 MAT) zabezpieczenie antysabotażowe
(tamper) NO/NC 50mA/50VDC zasilacz: LRS-50-24: 24V DC, 2.2A materiał: blacha stalowa
(0.7mm) klasa szczelności: IP20 warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ +40°C
wilgotność: <90% waga: 1,6kg wymiary: (szer./wys./gł.) wewnętrzne: 250x250x80mm
zewnętrzne: 255x255x90mm gwarancja: 36 miesięcy

Zasilanie

Kod produktu
Zasilacz impulsowy do zabudowy LRS-35-12 (PS2D)

Cena netto

Cena brutto

3536

82,00 zł

100,86 zł

2042

106,00 zł

130,38 zł

6324

149,00 zł

183,27 zł

Zasilacz do zabudowy MEAN WELL LRS 3512 12V/35W/3A napięcie zasilania: 85 ~ 264V AC /
120 ~ 373V DC wyjście zasilania: 3A / 12V DC regulacja napięcia wyjściowego: 10.2V ~ 13.8V
DC nominalny sumaryczny prąd wyjściowy: 2.5A moc modułu: maks. 36W sprawność: 86%
zaciski śrubowe zabezpieczenia: przepięciowe, SCP, OLP, OVP sygnalizacja pracy: diody LED
warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 40°C wilgotność: 20% ~ 90% wymiary:
99x82x30mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 3 lata od daty produkcji

Zasilacz impulsowy do zabudowy LRS-75-12 (PS4D)
Zasilacz do zabudowy MEAN WELL LRS 7512 12V/75W/6A napięcie zasilania: 85 ~ 264V AC /
120 ~ 373V DC wyjście zasilania: 6A / 12V DC regulacja napięcia wyjściowego: 10.2V ~ 13.8V
DC nominalny sumaryczny prąd wyjściowy: 6A moc modułu: maks. 75W sprawność: 89%
zaciski śrubowe zabezpieczenia: przepięciowe, SCP, OLP, OVP sygnalizacja pracy: diody LED
warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 40°C wilgotność: 20% ~ 90% wymiary:
99x97x30mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 3 lata od daty produkcji

Zasilacz impulsowy do zabudowy LRS-150-12 (PS8D)
Zasilacz do zabudowy MEAN WELL LRS 15012 12V/150W/12.5A napięcie zasilania: 85 ~ 132V
AC / 170 ~ 264V AC / 240 ~ 370V DC wyjście zasilania: 12.5A / 12V DC regulacja napięcia
wyjściowego: 10.2V ~ 13.8V DC nominalny sumaryczny prąd wyjściowy: 12.5A moc modułu:
maks. 150W sprawność: 87.5% zaciski śrubowe zabezpieczenia: przepięciowe, SCP, OLP, OVP,
OHP sygnalizacja pracy: diody LED warunki pracy: temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
wilgotność: 20% ~ 90% wymiary: 159x97x30mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 3 lata od daty
produkcji
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AWT150 - transformator TRP 40VA/16V/18V AC/AC

1287

73,00 zł

89,79 zł

7567

102,00 zł

125,46 zł

9969

240,00 zł

295,20 zł

AWT150 - TRP 40VA/16V/18V - Transformator o mocy 40VA, przystosowany do zasilania
urządzeń wymagających napięcia AC: 16V lub 18V transformator: 40VA napięcie zasilania:
230V AC / 50Hz nominalne napięcie i prąd wyjściowy pod obciążeniem: 16V/2.2A; 18V/2A / AC
prąd nominalny uzwojenia pierwotnego: 0.2A bezpiecznik termiczny 130°C do montażu na
szynie DIN wymagany uchwyt AWO466 klasa szczelności: IP30 materiał obudowy: PC/ABS
złącza podłączeniowe: AWG 24-12 2,5mm kw. wymiary: 72x115x70mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 24 miesiące

Moduł zasilacza przejścia PS1A-LCK
Moduł zasilania PS1ALCK dedykowany do systemu RACS5 zasilanie: 18V AC wyjścia zasilania:
LCK: 1.0A TML: 0.2A zasilanie awaryjne z napięcia stałego 13.8V wyjście sygnalizujące brak
napięcia zmiennego kluczowanie wyjścia LCK z poziomu linii wejściowej wyjścia zabezpieczone
przed przeciążeniem warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 95%
waga: ok. 45g wymiary: 40x80mm (szer./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Dystrybutor zasilania PSD4D
Dystrybutor zasilania PSD-4D dedykowany do systemu RACS5 zasilanie: 13.8V DC (z
zewnętrznego zasilacza) wyjścia zasilania: 4x 12V/1A, 4x12V/0.2A wyjście sygnalizacji braku
zasilania dystrybutora zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora dystrybucja linii
komunikacyjnych i zasilania do 4 przejść ładowanie akumulatora prądem 0,3 A, 0,6 A lub 0,9 A
klasa szczelności: IP41 warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~ 40°C wilgotność: 10% ~ 90%
waga: ok. 85g wymiary 96x80mm(szer./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Oprogramowanie VISO

Kod produktu

LIC-VISO-EX-AD - Licencja za przejście

Cena netto

Cena brutto

6030

400,00 zł

492,00 zł

6031/1

4 400,00 zł

5 412,00 zł

6031/2

5 850,00 zł

7 195,50 zł

licencja na dodatkowe przejście VISO EX dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji
licencji wymagany RUD-6-LKY

LIC-VISO-EX-IS-50 - Licencja na serwer integracji (SDK)
licencja na serwer integracji (SDK) dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji
licencji wymagany RUD-6-LKY dostępne wersje z obsługą użytkowników: 50, 100, 250, 500,
1000, 2000, 4000, 8000 i powyżej 8000

LIC-VISO-EX-IS-100 - Licencja na serwer integracji (SDK)
licencja na serwer integracji (SDK) dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji
licencji wymagany RUD-6-LKY dostępne wersje z obsługą użytkowników: 50, 100, 250, 500,
1000, 2000, 4000, 8000 i powyżej 8000
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LIC-VISO-EX-IS-250 - Licencja na serwer integracji (SDK)

6031/3

7 600,00 zł

9 348,00 zł

6031/4

10 400,00 zł

12 792,00 zł

6031/5

13 800,00 zł

16 974,00 zł

6031/6

18 300,00 zł

22 509,00 zł

6031/7

24 300,00 zł

29 889,00 zł

6031/8

32 000,00 zł

39 360,00 zł

licencja na serwer integracji (SDK) dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji
licencji wymagany RUD-6-LKY dostępne wersje z obsługą użytkowników: 50, 100, 250, 500,
1000, 2000, 4000, 8000 i powyżej 8000

LIC-VISO-EX-IS-500 - Licencja na serwer integracji (SDK)
licencja na serwer integracji (SDK) dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji
licencji wymagany RUD-6-LKY dostępne wersje z obsługą użytkowników: 50, 100, 250, 500,
1000, 2000, 4000, 8000 i powyżej 8000

LIC-VISO-EX-IS-1000 - Licencja na serwer integracji (SDK)
licencja na serwer integracji (SDK) dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji
licencji wymagany RUD-6-LKY dostępne wersje z obsługą użytkowników: 50, 100, 250, 500,
1000, 2000, 4000, 8000 i powyżej 8000

LIC-VISO-EX-IS-2000 - Licencja na serwer integracji (SDK)
licencja na serwer integracji (SDK) dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji
licencji wymagany RUD-6-LKY dostępne wersje z obsługą użytkowników: 50, 100, 250, 500,
1000, 2000, 4000, 8000 i powyżej 8000

LIC-VISO-EX-IS-4000 - Licencja na serwer integracji (SDK)
licencja na serwer integracji (SDK) dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji
licencji wymagany RUD-6-LKY dostępne wersje z obsługą użytkowników: 50, 100, 250, 500,
1000, 2000, 4000, 8000 i powyżej 8000

LIC-VISO-EX-IS-8000 - Licencja na serwer integracji (SDK)
licencja na serwer integracji (SDK) dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji
licencji wymagany RUD-6-LKY dostępne wersje z obsługą użytkowników: 50, 100, 250, 500,
1000, 2000, 4000, 8000 i powyżej 8000
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LIC-VISO-EX-IS-NL - Licencja na serwer integracji (SDK)

6031/9

43 000,00 zł

52 890,00 zł

1166

3 200,00 zł

3 936,00 zł

1211

4 200,00 zł

5 166,00 zł

1152

4 900,00 zł

6 027,00 zł

1137

2 900,00 zł

3 567,00 zł

1134

3 100,00 zł

3 813,00 zł

licencja na serwer integracji (SDK) dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji
licencji wymagany RUD-6-LKY dostępne wersje z obsługą użytkowników: 50, 100, 250, 500,
1000, 2000, 4000, 8000 i powyżej 8000

VISO-EX-RKD32-LIC - Licencja umożliwia zarządzenie RKD32 z aplikacji VISO
EX
Licencja umożliwia zarządzenie RKD32 - VISOEXRKD32LIC licencja umożliwia zarządzenie
RKD32 z aplikacji VISO EX dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji licencji
wymagany RUD-6-LKY

VISO-ST-RKD32-LIC - Licencja umożliwia zarządzenie RKD32 z aplikacji VISO
ST
Licencja umożliwia zarządzenie RKD32 - VISOSTRKD32LIC licencja umożliwia zarządzenie
RKD32 z aplikacji VISO ST dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji licencji
wymagany RUD-6-LKY

LIC-VISO-EX-VC-ATRK - Licencja na wirtualny kontroler
Licencja na wirtualny kontroler LICVISOEXVCATRK licencja na wirtualny kontroler wbudowana
funkcja śledzenia wyposażenia dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji licencji
wymagany RUD-6-LKY

LIC-VISO-EX-GIAS - Licencja na integrację z systemem alarmowym GALAXY
Licencja na obsługę modułu gości LICVISOEXVMM licencja na integracje z systemem
alarmowym GALAXY dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji licencji wymagany
RUD-6-LKY

LIC-VISO-ST-IS-CORT - Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ
CORTROL
licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL - LICVISOSTISCORT licencja na
integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do
aktywacji licencji wymagany RUD-6-LKY
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LIC-VISO-ST-IS-LUXR - Licencja na integrację z oprogramowaniem LUXRIOT
EVO

1238

3 100,00 zł

3 813,00 zł

1260

3 100,00 zł

3 813,00 zł

1614

5 200,00 zł

6 396,00 zł

1583

5 200,00 zł

6 396,00 zł

1271

8 000,00 zł

9 840,00 zł

1228

8 500,00 zł

10 455,00 zł

Licencja na integrację z oprogramowaniem LUXRIOT EVO - LICVISOSTISLUXR licencja na
integrację z oprogramowaniem LUXRIOT EVO dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do
aktywacji licencji wymagany RUD-6-LKY

LIC-VISO-ST-IS-ANSE - Licencja na integrację z NetStation Enterprise ALNET
Licencja na integrację z NetStation Enterprise ALNET - LICVISOSTISANSE licencja na integrację
z NetStation Enterprise ALNET dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji licencji
wymagany RUD-6-LKY

LIC-VISO-IS-C4 - Licencja na integrację z systemem C4
licencja integrację z systemem C4 dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji
licencji wymagany RUD-6-LKY

LIC-VISO-IS-NAPA - Licencja na integrację z platformą Nazca
licencja integrację z platformą Nazca ﬁrmy APA Group dedykowany do kontroli dostępu RACS
5 do aktywacji licencji wymagany RUD-6-LKY

LIC-VISO-IS-TARV - Licencja na integrację z Argus RV TELBUD
Licencja na integrację z XProtect MILESTONE - LICVISOEXXPRO licencja na integrację z Argus
RV TELBUD dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji licencji wymagany RUD-6LKY

LIC-VISO-EX-XPRO - Licencja na integrację z XProtect MILESTONE
Licencja na integrację z XProtect MILESTONE - LICVISOEXXPRO licencja na integrację z
XProtect MILESTONE dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji licencji wymagany
RUD-6-LKY
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LIC-VISO-EX-EVK - Licencja obsługi wind KONE

1361

20 500,00 zł

25 215,00 zł

1221

20 500,00 zł

25 215,00 zł

1215

20 500,00 zł

25 215,00 zł

licencja na obsługę systemu wind KONE dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji
licencji wymagany RUD-6-LKY

LIC-VISO-EX-EVO - Licencja obsługi wind OTIS
Licencja na obsługę systemu wind OTIS - LICVISOEXEVO licencja na obsługę systemu wind
OTIS dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji licencji wymagany RUD-6-LKY

LIC-VISO-EX-EVS - Licencja obsługi wind SCHINDLER
Licencja na obsługę modułu gości LICVISOEXVMM licencja na obsługę systemu wind
SCHINDLER dedykowany do kontroli dostępu RACS 5 do aktywacji licencji wymagany RUD-6LKY

Rejestracja czasu pracy

Kod produktu

RCPM4-WEB - Klucz licencji RCP Master 4 Web (25 pracowników)

Cena netto

Cena brutto

7905/25

1 150,00 zł

1 414,50 zł

7905/50

2 250,00 zł

2 767,50 zł

7905/100

3 350,00 zł

4 120,50 zł

RCP Master 4 WEB Analiza czasu pracy za pomocą przeglądarki licencja na okres 12 miesięcy
podgląd wypracowanego czasu pracy w danym dniu możliwość rejestracji zdarzeń wejścia,
wyjścia itp. historia pracy pracownika możliwość rejestracji pracy zdalnej możliwość złożenia
wniosku o urlop lub inną absencję podgląd stanu wykorzystania urlopów możliwość
wyświetlenia bieżącego statusu obecności (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym)
graﬁczna wizualizacja obecności pracowników dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000 RCP Master 4 Web funkcjonuje w ramach uruchomionego i
skonﬁgurowanego systemu RCP Master 4

RCPM4-WEB - Klucz licencji RCP Master 4 Web (50 pracowników)
RCP Master 4 WEB Analiza czasu pracy za pomocą przeglądarki licencja na okres 12 miesięcy
podgląd wypracowanego czasu pracy w danym dniu możliwość rejestracji zdarzeń wejścia,
wyjścia itp. historia pracy pracownika możliwość rejestracji pracy zdalnej możliwość złożenia
wniosku o urlop lub inną absencję podgląd stanu wykorzystania urlopów możliwość
wyświetlenia bieżącego statusu obecności (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym)
graﬁczna wizualizacja obecności pracowników dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000 RCP Master 4 Web funkcjonuje w ramach uruchomionego i
skonﬁgurowanego systemu RCP Master 4

RCPM4-WEB - Klucz licencji RCP Master 4 Web (100 pracowników)
RCP Master 4 WEB Analiza czasu pracy za pomocą przeglądarki licencja na okres 12 miesięcy
podgląd wypracowanego czasu pracy w danym dniu możliwość rejestracji zdarzeń wejścia,
wyjścia itp. historia pracy pracownika możliwość rejestracji pracy zdalnej możliwość złożenia
wniosku o urlop lub inną absencję podgląd stanu wykorzystania urlopów możliwość
wyświetlenia bieżącego statusu obecności (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym)
graﬁczna wizualizacja obecności pracowników dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000 RCP Master 4 Web funkcjonuje w ramach uruchomionego i
skonﬁgurowanego systemu RCP Master 4
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RCPM4-WEB - Klucz licencji RCP Master 4 Web (250 pracowników)

7905/250

5 050,00 zł

6 211,50 zł

7905/500

7 550,00 zł

9 286,50 zł

7905/1K

11 300,00 zł

13 899,00 zł

7905/2K

16 950,00 zł

20 848,50 zł

7900/25

1 500,00 zł

1 845,00 zł

7900/50

3 000,00 zł

3 690,00 zł

7900/100

4 490,00 zł

5 522,70 zł

RCP Master 4 WEB Analiza czasu pracy za pomocą przeglądarki licencja na okres 12 miesięcy
podgląd wypracowanego czasu pracy w danym dniu możliwość rejestracji zdarzeń wejścia,
wyjścia itp. historia pracy pracownika możliwość rejestracji pracy zdalnej możliwość złożenia
wniosku o urlop lub inną absencję podgląd stanu wykorzystania urlopów możliwość
wyświetlenia bieżącego statusu obecności (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym)
graﬁczna wizualizacja obecności pracowników dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000 RCP Master 4 Web funkcjonuje w ramach uruchomionego i
skonﬁgurowanego systemu RCP Master 4

RCPM4-WEB - Klucz licencji RCP Master 4 Web (500 pracowników)
RCP Master 4 WEB Analiza czasu pracy za pomocą przeglądarki licencja na okres 12 miesięcy
podgląd wypracowanego czasu pracy w danym dniu możliwość rejestracji zdarzeń wejścia,
wyjścia itp. historia pracy pracownika możliwość rejestracji pracy zdalnej możliwość złożenia
wniosku o urlop lub inną absencję podgląd stanu wykorzystania urlopów możliwość
wyświetlenia bieżącego statusu obecności (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym)
graﬁczna wizualizacja obecności pracowników dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000 RCP Master 4 Web funkcjonuje w ramach uruchomionego i
skonﬁgurowanego systemu RCP Master 4

RCPM4-WEB - Klucz licencji RCP Master 4 Web (1000 pracowników)
RCP Master 4 WEB Analiza czasu pracy za pomocą przeglądarki licencja na okres 12 miesięcy
podgląd wypracowanego czasu pracy w danym dniu możliwość rejestracji zdarzeń wejścia,
wyjścia itp. historia pracy pracownika możliwość rejestracji pracy zdalnej możliwość złożenia
wniosku o urlop lub inną absencję podgląd stanu wykorzystania urlopów możliwość
wyświetlenia bieżącego statusu obecności (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym)
graﬁczna wizualizacja obecności pracowników dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000 RCP Master 4 Web funkcjonuje w ramach uruchomionego i
skonﬁgurowanego systemu RCP Master 4

RCPM4-WEB - Klucz licencji RCP Master 4 Web (2000 pracowników)
RCP Master 4 WEB Analiza czasu pracy za pomocą przeglądarki licencja na okres 12 miesięcy
podgląd wypracowanego czasu pracy w danym dniu możliwość rejestracji zdarzeń wejścia,
wyjścia itp. historia pracy pracownika możliwość rejestracji pracy zdalnej możliwość złożenia
wniosku o urlop lub inną absencję podgląd stanu wykorzystania urlopów możliwość
wyświetlenia bieżącego statusu obecności (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym)
graﬁczna wizualizacja obecności pracowników dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000 RCP Master 4 Web funkcjonuje w ramach uruchomionego i
skonﬁgurowanego systemu RCP Master 4

RCPM4 - Klucz licencji RCP Master 4 (25 pracowników)
RCP Master 4 Program do analizy czasu pracy klucz licencji do oprogramowania RCP Master 4
współpraca z systemami: RACS4, RACS5 wersja jednostanowiskowa analiza obecności
pracowników wyliczenie czasu pracy raportowanie czasu obecności w dowolnie
zdeﬁniowanych obszarach systemu wyszczególnienie okresów składowych takich jak
nadgodziny, godziny nocne, przerwy, delegacje, urlopy tworzenie raportów obecności do
uruchomienia programu wymagany RUD-6LKY dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000

RCPM4 - Klucz licencji RCP Master 4 (50 pracowników)
RCP Master 4 Program do analizy czasu pracy klucz licencji do oprogramowania RCP Master 4
współpraca z systemami: RACS4, RACS5 wersja jednostanowiskowa analiza obecności
pracowników wyliczenie czasu pracy raportowanie czasu obecności w dowolnie
zdeﬁniowanych obszarach systemu wyszczególnienie okresów składowych takich jak
nadgodziny, godziny nocne, przerwy, delegacje, urlopy tworzenie raportów obecności do
uruchomienia programu wymagany RUD-6LKY dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000

RCPM4 - Klucz licencji RCP Master 4 (100 pracowników)
RCP Master 4 Program do analizy czasu pracy klucz licencji do oprogramowania RCP Master 4
współpraca z systemami: RACS4, RACS5 wersja jednostanowiskowa analiza obecności
pracowników wyliczenie czasu pracy raportowanie czasu obecności w dowolnie
zdeﬁniowanych obszarach systemu wyszczególnienie okresów składowych takich jak
nadgodziny, godziny nocne, przerwy, delegacje, urlopy tworzenie raportów obecności do
uruchomienia programu wymagany RUD-6LKY dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000
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RCPM4 - Klucz licencji RCP Master 4 (250 pracowników)

7900/250

6 750,00 zł

8 302,50 zł

7900/500

10 050,00 zł

12 361,50 zł

7900/1K

15 100,00 zł

18 573,00 zł

7900/2K

22 700,00 zł

27 921,00 zł

7054/1WS

0,00 zł

0,00 zł

7054/UPG

0,00 zł

0,00 zł

7054/UPG2

0,00 zł

0,00 zł

RCP Master 4 Program do analizy czasu pracy klucz licencji do oprogramowania RCP Master 4
współpraca z systemami: RACS4, RACS5 wersja jednostanowiskowa analiza obecności
pracowników wyliczenie czasu pracy raportowanie czasu obecności w dowolnie
zdeﬁniowanych obszarach systemu wyszczególnienie okresów składowych takich jak
nadgodziny, godziny nocne, przerwy, delegacje, urlopy tworzenie raportów obecności do
uruchomienia programu wymagany RUD-6LKY dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000

RCPM4 - Klucz licencji RCP Master 4 (500 pracowników)
RCP Master 4 Program do analizy czasu pracy klucz licencji do oprogramowania RCP Master 4
współpraca z systemami: RACS4, RACS5 wersja jednostanowiskowa analiza obecności
pracowników wyliczenie czasu pracy raportowanie czasu obecności w dowolnie
zdeﬁniowanych obszarach systemu wyszczególnienie okresów składowych takich jak
nadgodziny, godziny nocne, przerwy, delegacje, urlopy tworzenie raportów obecności do
uruchomienia programu wymagany RUD-6LKY dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000

RCPM4 - Klucz licencji RCP Master 4 (1000 pracowników)
RCP Master 4 Program do analizy czasu pracy klucz licencji do oprogramowania RCP Master 4
współpraca z systemami: RACS4, RACS5 wersja jednostanowiskowa analiza obecności
pracowników wyliczenie czasu pracy raportowanie czasu obecności w dowolnie
zdeﬁniowanych obszarach systemu wyszczególnienie okresów składowych takich jak
nadgodziny, godziny nocne, przerwy, delegacje, urlopy tworzenie raportów obecności do
uruchomienia programu wymagany RUD-6LKY dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000

RCPM4 - Klucz licencji RCP Master 4 (2000 pracowników)
RCP Master 4 Program do analizy czasu pracy klucz licencji do oprogramowania RCP Master 4
współpraca z systemami: RACS4, RACS5 wersja jednostanowiskowa analiza obecności
pracowników wyliczenie czasu pracy raportowanie czasu obecności w dowolnie
zdeﬁniowanych obszarach systemu wyszczególnienie okresów składowych takich jak
nadgodziny, godziny nocne, przerwy, delegacje, urlopy tworzenie raportów obecności do
uruchomienia programu wymagany RUD-6LKY dostępne wersje z obsługą pracowników: 25,
50, 100, 250, 500, 1000 lub 2000

RCPM4-1WS - Dodatkowe stanowisko w RCP Master 4
Dodatkowe stanowisko w programie RCP Master 4 upgrade do oprogramowania RCP Master 4
rozszerzenie o dodatkowe stanowisko

RCPM4-UPG - Rozszerzenie licencji w RCP Master 4
Rozszerzenie licencji w programie RCP Master 4 upgrade do oprogramowania RCP Master 4
rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników

RCPM-v3to4 - Aktualizacja RCP Master 3 do RCP Master 4
Aktualizacja RCP Master 3 do RCP Master 4 upgrade programu RCP Master 3 do RCP Master 4
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RKD32KF - Brelok RFID

5205

370,00 zł

455,10 zł

5132

3 400,00 zł

4 182,00 zł

5210

20 900,00 zł

25 707,00 zł

5210/1

17 200,00 zł

21 156,00 zł

5210/2

17 500,00 zł

21 525,00 zł

Zestaw breloków RFID RKD 32 KF liczba sztuk w komplecie: 5 współpraca: depozytory kluczy
RKD32 i RKD32EXT gwarancja: 36 miesięcy

RCC512 - Kontroler dostępu do szafek
Kontroler dostępu do szafek RCC 512 obsługa kart: EM 125kHz 13,56MHz ISO/IEC14443A
MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/PLUS praca autonomiczna lub terminalowa w ramach
systemu RACS 5 zarządzanie zdalne: z poziomu przeglądarki internetowej z poziomu
oprogramowania systemu kontroli dostępu RACS 5 (aplikacja VISO) obsługa do 512 szafek
interfejs komunikacyjny: RS485, Ethernet (LAN lub Wi-Fi) zasilanie: 12V DC możliwość
podłączenia zewnętrznego czytnika: z interfejsem Wiegand z interfejsem RS485 podział szafek
na grupy o indywidualnych prawach dostępu klasa szczelności: IP41 wbudowana klawiatura
dotykowa dotykowy panel graﬁczny 7" interfejs do zamka elektrycznego, czujnika otwarcia
oraz sygnalizatora zajętości szafki możliwość identyﬁkacji za pomocą telefonu komórkowego
(czytniki z obsługą BLE) praca w trybie: z szafką przypisaną do użytkownika (np. szafki
pracownicze) z szafką przydzielaną na żadanie (np. szafki basenowe) 1:N wielu użytkowników
przypisanych do jednej szafki (np. skrzynki pocztowe) N:N wielu uzytkowników z dostępem do
wielu szafek (np. skrzynki narzędziowe) przechowalni (np. szafki depozytowe w centrach
handlowych) interfejs do zamka elektrycznego, czujnika otwarcia oraz sygnalizatora zajętości
szafki możliwość podzielenia systemu na sekcje z własnymi czytnikami dostępu możliwość
integracji programowej w obcych systemach (SDK) warunki pracy: temperatura pracy: 5°C ~
40°C wilgotność: 10% ~ 95% waga: 500g wymiary 218x134x25mm (szer./wys./dł.) gwarancja:
36 miesięcy

RKD32 - Elektroniczny depozytor kluczy z panelem sterującym
Depozytor kluczy RKD 32 / RKD 32 EXT / RKD 32 24 / RKD 32 EXT 24 / RKD 32 16 / RKD 32 EXT
16 / RKD 32 8 / RKD 32 EXT 8 liczba gniazd na klucze: 32 / 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub
w ramach systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej
możliwość obsługi zdalnej z poziomu wbudowanej aplikacji webowej trwałe zespolenie klucza z
brelokiem przez użytkownika systemu możliwość stosowania dodatkowych plomb łączących
klucz z brelokiem mechaniczna blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza
wewnątrz breloka harmonogramy czasowe uprawniające do pobrania kluczy rejestracja obiegu
kluczy swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy odczyt
aktualnego statusu klucza zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” (tylko w RKD32)
awaryjne odblokowanie kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora obudowa
metalowa z przeszklonymi drzwiami zasilanie: zewnętrzne 12V gwarancja: 36 miesiące
Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są
kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x

RKD32EXT - Elektroniczny depozytor kluczy bez panelu sterującego
Depozytor kluczy RKD 32 / RKD 32 EXT / RKD 32 24 / RKD 32 EXT 24 / RKD 32 16 / RKD 32 EXT
16 / RKD 32 8 / RKD 32 EXT 8 liczba gniazd na klucze: 32 / 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub
w ramach systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej
możliwość obsługi zdalnej z poziomu wbudowanej aplikacji webowej trwałe zespolenie klucza z
brelokiem przez użytkownika systemu możliwość stosowania dodatkowych plomb łączących
klucz z brelokiem mechaniczna blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza
wewnątrz breloka harmonogramy czasowe uprawniające do pobrania kluczy rejestracja obiegu
kluczy swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy odczyt
aktualnego statusu klucza zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” (tylko w RKD32)
awaryjne odblokowanie kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora obudowa
metalowa z przeszklonymi drzwiami zasilanie: zewnętrzne 12V gwarancja: 36 miesiące
Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są
kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x

RKD32-24 - Elektroniczny depozytor kluczy z panelem sterującym
Depozytor kluczy RKD 32 / RKD 32 EXT / RKD 32 24 / RKD 32 EXT 24 / RKD 32 16 / RKD 32 EXT
16 / RKD 32 8 / RKD 32 EXT 8 liczba gniazd na klucze: 32 / 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub
w ramach systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej
możliwość obsługi zdalnej z poziomu wbudowanej aplikacji webowej trwałe zespolenie klucza z
brelokiem przez użytkownika systemu możliwość stosowania dodatkowych plomb łączących
klucz z brelokiem mechaniczna blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza
wewnątrz breloka harmonogramy czasowe uprawniające do pobrania kluczy rejestracja obiegu
kluczy swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy odczyt
aktualnego statusu klucza zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” (tylko w RKD32)
awaryjne odblokowanie kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora obudowa
metalowa z przeszklonymi drzwiami zasilanie: zewnętrzne 12V gwarancja: 36 miesiące
Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są
kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x
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RKD32EXT-24 - Elektroniczny depozytor kluczy bez panelu sterującego

5210/3

13 900,00 zł

17 097,00 zł

5210/4

14 200,00 zł

17 466,00 zł

5210/5

10 500,00 zł

12 915,00 zł

5210/6

10 800,00 zł

13 284,00 zł

5210/7

7 200,00 zł

8 856,00 zł

Depozytor kluczy RKD 32 / RKD 32 EXT / RKD 32 24 / RKD 32 EXT 24 / RKD 32 16 / RKD 32 EXT
16 / RKD 32 8 / RKD 32 EXT 8 liczba gniazd na klucze: 32 / 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub
w ramach systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej
możliwość obsługi zdalnej z poziomu wbudowanej aplikacji webowej trwałe zespolenie klucza z
brelokiem przez użytkownika systemu możliwość stosowania dodatkowych plomb łączących
klucz z brelokiem mechaniczna blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza
wewnątrz breloka harmonogramy czasowe uprawniające do pobrania kluczy rejestracja obiegu
kluczy swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy odczyt
aktualnego statusu klucza zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” (tylko w RKD32)
awaryjne odblokowanie kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora obudowa
metalowa z przeszklonymi drzwiami zasilanie: zewnętrzne 12V gwarancja: 36 miesiące
Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są
kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x

RKD32-16 - Elektroniczny depozytor kluczy z panelem sterującym
Depozytor kluczy RKD 32 / RKD 32 EXT / RKD 32 24 / RKD 32 EXT 24 / RKD 32 16 / RKD 32 EXT
16 / RKD 32 8 / RKD 32 EXT 8 liczba gniazd na klucze: 32 / 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub
w ramach systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej
możliwość obsługi zdalnej z poziomu wbudowanej aplikacji webowej trwałe zespolenie klucza z
brelokiem przez użytkownika systemu możliwość stosowania dodatkowych plomb łączących
klucz z brelokiem mechaniczna blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza
wewnątrz breloka harmonogramy czasowe uprawniające do pobrania kluczy rejestracja obiegu
kluczy swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy odczyt
aktualnego statusu klucza zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” (tylko w RKD32)
awaryjne odblokowanie kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora obudowa
metalowa z przeszklonymi drzwiami zasilanie: zewnętrzne 12V gwarancja: 36 miesiące
Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są
kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x

RKD32EXT-16 - Elektroniczny depozytor kluczy bez panelu sterującego
Depozytor kluczy RKD 32 / RKD 32 EXT / RKD 32 24 / RKD 32 EXT 24 / RKD 32 16 / RKD 32 EXT
16 / RKD 32 8 / RKD 32 EXT 8 liczba gniazd na klucze: 32 / 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub
w ramach systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej
możliwość obsługi zdalnej z poziomu wbudowanej aplikacji webowej trwałe zespolenie klucza z
brelokiem przez użytkownika systemu możliwość stosowania dodatkowych plomb łączących
klucz z brelokiem mechaniczna blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza
wewnątrz breloka harmonogramy czasowe uprawniające do pobrania kluczy rejestracja obiegu
kluczy swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy odczyt
aktualnego statusu klucza zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” (tylko w RKD32)
awaryjne odblokowanie kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora obudowa
metalowa z przeszklonymi drzwiami zasilanie: zewnętrzne 12V gwarancja: 36 miesiące
Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są
kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x

RKD32-8 - Elektroniczny depozytor kluczy z panelem sterującym
Depozytor kluczy RKD 32 / RKD 32 EXT / RKD 32 24 / RKD 32 EXT 24 / RKD 32 16 / RKD 32 EXT
16 / RKD 32 8 / RKD 32 EXT 8 liczba gniazd na klucze: 32 / 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub
w ramach systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej
możliwość obsługi zdalnej z poziomu wbudowanej aplikacji webowej trwałe zespolenie klucza z
brelokiem przez użytkownika systemu możliwość stosowania dodatkowych plomb łączących
klucz z brelokiem mechaniczna blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza
wewnątrz breloka harmonogramy czasowe uprawniające do pobrania kluczy rejestracja obiegu
kluczy swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy odczyt
aktualnego statusu klucza zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” (tylko w RKD32)
awaryjne odblokowanie kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora obudowa
metalowa z przeszklonymi drzwiami zasilanie: zewnętrzne 12V gwarancja: 36 miesiące
Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są
kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x

RKD32EXT-8 - Elektroniczny depozytor kluczy bez panelu sterującego
Depozytor kluczy RKD 32 / RKD 32 EXT / RKD 32 24 / RKD 32 EXT 24 / RKD 32 16 / RKD 32 EXT
16 / RKD 32 8 / RKD 32 EXT 8 liczba gniazd na klucze: 32 / 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub
w ramach systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej
możliwość obsługi zdalnej z poziomu wbudowanej aplikacji webowej trwałe zespolenie klucza z
brelokiem przez użytkownika systemu możliwość stosowania dodatkowych plomb łączących
klucz z brelokiem mechaniczna blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza
wewnątrz breloka harmonogramy czasowe uprawniające do pobrania kluczy rejestracja obiegu
kluczy swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy odczyt
aktualnego statusu klucza zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” (tylko w RKD32)
awaryjne odblokowanie kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora obudowa
metalowa z przeszklonymi drzwiami zasilanie: zewnętrzne 12V gwarancja: 36 miesiące
Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są
kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x
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RKD24CT-8 - Elektromechaniczny depozytor kluczy z panelem sterującym

5640/4

11 500,00 zł

14 145,00 zł

5640/2

16 300,00 zł

20 049,00 zł

5640

21 100,00 zł

25 953,00 zł

5640/5

8 250,00 zł

10 147,50 zł

Depozytor kluczy RKD24CT / RKD24CT-EXT / RKD24CT-16 / RKD24CT-EXT-16 / RKD24CT-8 /
RKD24CT-EXT-8 liczba gniazd na klucze: 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub w ramach
systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej możliwość
dołączenia 5 depozytorów rozszerzających RKD24CT-EXT lub RKD32EXT do depozytora
głównego RKD24CT trwałe zespolenie klucza z brelokiem bez stosowania plomb mechaniczna
blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza wewnątrz breloka harmonogramy
czasowe uprawniające do pobrania kluczy raportowanie obiegu kluczy i działań użytkowników
swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy podwójny tryb
identyﬁkacji karta + PIN zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” obudowa metalowa w
kolorze RAL7016 ograniczenie ilości kluczy pobranych przez użytkownika podział kluczy na
strefę wewnętrzną i zewnętrzną opcja pobierania komisyjnego kluczy sygnalizacja
przekroczenia czasu wypożyczenia klucza raportowanie zdarzeń alarmowych przez e-mail
opcja szybkiego zwrotu klucza bez konieczności identyﬁkacji osoby zwracającej klucz tryb
pracy ze stałym lub zmiennym miejscem na klucz automatyczne wskazanie położenia klucza w
depozytorze możliwość dodania komentarza dotyczącego stanu klucza odblokowanie awaryjne
kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora wykrywanie otwarcia drzwi depozytora
zasilanie 230V AC wymiary (szer./wys./dł.) RKD24CT: 947x600x250 RKD24CT-EXT:
677x600x250 gwarancja: 36 miesiące

RKD24CT-16 - Elektromechaniczny depozytor kluczy z panelem sterującym
Depozytor kluczy RKD24CT / RKD24CT-EXT / RKD24CT-16 / RKD24CT-EXT-16 / RKD24CT-8 /
RKD24CT-EXT-8 liczba gniazd na klucze: 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub w ramach
systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej możliwość
dołączenia 5 depozytorów rozszerzających RKD24CT-EXT lub RKD32EXT do depozytora
głównego RKD24CT trwałe zespolenie klucza z brelokiem bez stosowania plomb mechaniczna
blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza wewnątrz breloka harmonogramy
czasowe uprawniające do pobrania kluczy raportowanie obiegu kluczy i działań użytkowników
swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy podwójny tryb
identyﬁkacji karta + PIN zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” obudowa metalowa w
kolorze RAL7016 ograniczenie ilości kluczy pobranych przez użytkownika podział kluczy na
strefę wewnętrzną i zewnętrzną opcja pobierania komisyjnego kluczy sygnalizacja
przekroczenia czasu wypożyczenia klucza raportowanie zdarzeń alarmowych przez e-mail
opcja szybkiego zwrotu klucza bez konieczności identyﬁkacji osoby zwracającej klucz tryb
pracy ze stałym lub zmiennym miejscem na klucz automatyczne wskazanie położenia klucza w
depozytorze możliwość dodania komentarza dotyczącego stanu klucza odblokowanie awaryjne
kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora wykrywanie otwarcia drzwi depozytora
zasilanie 230V AC wymiary (szer./wys./dł.) RKD24CT: 947x600x250 RKD24CT-EXT:
677x600x250 gwarancja: 36 miesiące

RKD24CT - Elektromechaniczny depozytor kluczy z panelem sterującym
Depozytor kluczy RKD24CT / RKD24CT-EXT / RKD24CT-16 / RKD24CT-EXT-16 / RKD24CT-8 /
RKD24CT-EXT-8 liczba gniazd na klucze: 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub w ramach
systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej możliwość
dołączenia 5 depozytorów rozszerzających RKD24CT-EXT lub RKD32EXT do depozytora
głównego RKD24CT trwałe zespolenie klucza z brelokiem bez stosowania plomb mechaniczna
blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza wewnątrz breloka harmonogramy
czasowe uprawniające do pobrania kluczy raportowanie obiegu kluczy i działań użytkowników
swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy podwójny tryb
identyﬁkacji karta + PIN zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” obudowa metalowa w
kolorze RAL7016 ograniczenie ilości kluczy pobranych przez użytkownika podział kluczy na
strefę wewnętrzną i zewnętrzną opcja pobierania komisyjnego kluczy sygnalizacja
przekroczenia czasu wypożyczenia klucza raportowanie zdarzeń alarmowych przez e-mail
opcja szybkiego zwrotu klucza bez konieczności identyﬁkacji osoby zwracającej klucz tryb
pracy ze stałym lub zmiennym miejscem na klucz automatyczne wskazanie położenia klucza w
depozytorze możliwość dodania komentarza dotyczącego stanu klucza odblokowanie awaryjne
kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora wykrywanie otwarcia drzwi depozytora
zasilanie 230V AC wymiary (szer./wys./dł.) RKD24CT: 947x600x250 RKD24CT-EXT:
677x600x250 gwarancja: 36 miesiące

RKD24CT-EXT-8 - Elektromechaniczny depozytor kluczy bez panelu
sterującego
Depozytor kluczy RKD24CT / RKD24CT-EXT / RKD24CT-16 / RKD24CT-EXT-16 / RKD24CT-8 /
RKD24CT-EXT-8 liczba gniazd na klucze: 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub w ramach
systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej możliwość
dołączenia 5 depozytorów rozszerzających RKD24CT-EXT lub RKD32EXT do depozytora
głównego RKD24CT trwałe zespolenie klucza z brelokiem bez stosowania plomb mechaniczna
blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza wewnątrz breloka harmonogramy
czasowe uprawniające do pobrania kluczy raportowanie obiegu kluczy i działań użytkowników
swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy podwójny tryb
identyﬁkacji karta + PIN zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” obudowa metalowa w
kolorze RAL7016 ograniczenie ilości kluczy pobranych przez użytkownika podział kluczy na
strefę wewnętrzną i zewnętrzną opcja pobierania komisyjnego kluczy sygnalizacja
przekroczenia czasu wypożyczenia klucza raportowanie zdarzeń alarmowych przez e-mail
opcja szybkiego zwrotu klucza bez konieczności identyﬁkacji osoby zwracającej klucz tryb
pracy ze stałym lub zmiennym miejscem na klucz automatyczne wskazanie położenia klucza w
depozytorze możliwość dodania komentarza dotyczącego stanu klucza odblokowanie awaryjne
kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora wykrywanie otwarcia drzwi depozytora
zasilanie 230V AC wymiary (szer./wys./dł.) RKD24CT: 947x600x250 RKD24CT-EXT:
677x600x250 gwarancja: 36 miesiące
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RKD24CT-EXT-16 - Elektromechaniczny depozytor kluczy bez panelu
sterującego

5640/3

13 000,00 zł

15 990,00 zł

5640/1

17 800,00 zł

21 894,00 zł

5821/6

700,00 zł

861,00 zł

5821

700,00 zł

861,00 zł

5821/2

5 800,00 zł

7 134,00 zł

5821/3

1 250,00 zł

1 537,50 zł

Depozytor kluczy RKD24CT / RKD24CT-EXT / RKD24CT-16 / RKD24CT-EXT-16 / RKD24CT-8 /
RKD24CT-EXT-8 liczba gniazd na klucze: 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub w ramach
systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej możliwość
dołączenia 5 depozytorów rozszerzających RKD24CT-EXT lub RKD32EXT do depozytora
głównego RKD24CT trwałe zespolenie klucza z brelokiem bez stosowania plomb mechaniczna
blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza wewnątrz breloka harmonogramy
czasowe uprawniające do pobrania kluczy raportowanie obiegu kluczy i działań użytkowników
swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy podwójny tryb
identyﬁkacji karta + PIN zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” obudowa metalowa w
kolorze RAL7016 ograniczenie ilości kluczy pobranych przez użytkownika podział kluczy na
strefę wewnętrzną i zewnętrzną opcja pobierania komisyjnego kluczy sygnalizacja
przekroczenia czasu wypożyczenia klucza raportowanie zdarzeń alarmowych przez e-mail
opcja szybkiego zwrotu klucza bez konieczności identyﬁkacji osoby zwracającej klucz tryb
pracy ze stałym lub zmiennym miejscem na klucz automatyczne wskazanie położenia klucza w
depozytorze możliwość dodania komentarza dotyczącego stanu klucza odblokowanie awaryjne
kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora wykrywanie otwarcia drzwi depozytora
zasilanie 230V AC wymiary (szer./wys./dł.) RKD24CT: 947x600x250 RKD24CT-EXT:
677x600x250 gwarancja: 36 miesiące

RKD24CT-EXT - Elektromechaniczny depozytor kluczy bez panelu
sterującego
Depozytor kluczy RKD24CT / RKD24CT-EXT / RKD24CT-16 / RKD24CT-EXT-16 / RKD24CT-8 /
RKD24CT-EXT-8 liczba gniazd na klucze: 24 / 16 / 8 praca autonomiczna lub w ramach
systemu RACS 5 obsługa zdalna z poziomu wbudowanej aplikacji webowej możliwość
dołączenia 5 depozytorów rozszerzających RKD24CT-EXT lub RKD32EXT do depozytora
głównego RKD24CT trwałe zespolenie klucza z brelokiem bez stosowania plomb mechaniczna
blokada pobrania klucza identyﬁkator radiowy klucza wewnątrz breloka harmonogramy
czasowe uprawniające do pobrania kluczy raportowanie obiegu kluczy i działań użytkowników
swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym funkcja rezerwacji kluczy podwójny tryb
identyﬁkacji karta + PIN zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7” obudowa metalowa w
kolorze RAL7016 ograniczenie ilości kluczy pobranych przez użytkownika podział kluczy na
strefę wewnętrzną i zewnętrzną opcja pobierania komisyjnego kluczy sygnalizacja
przekroczenia czasu wypożyczenia klucza raportowanie zdarzeń alarmowych przez e-mail
opcja szybkiego zwrotu klucza bez konieczności identyﬁkacji osoby zwracającej klucz tryb
pracy ze stałym lub zmiennym miejscem na klucz automatyczne wskazanie położenia klucza w
depozytorze możliwość dodania komentarza dotyczącego stanu klucza odblokowanie awaryjne
kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora wykrywanie otwarcia drzwi depozytora
zasilanie 230V AC wymiary (szer./wys./dł.) RKD24CT: 947x600x250 RKD24CT-EXT:
677x600x250 gwarancja: 36 miesiące

Opcja SD do elektronicznego depozytora kluczy RKD32
Dodatkowe opcje do elektronicznego depozytora kluczy RKD32 opcja SG: Szyba
antywłamaniowa klasy P2 opcja SH: Roleta elektryczna zamiast drzwi depozytora opcja MK:
Klucz otwarcia obudowy w systemie Master Key opcja ND: Obudowa bez drzwiczek opcja SD:
Pełne drzwi bez przeszklenia Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0.
Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x

Opcja SG do elektronicznego depozytora kluczy RKD32
Dodatkowe opcje do elektronicznego depozytora kluczy RKD32 opcja SG: Szyba
antywłamaniowa klasy P2 opcja SH: Roleta elektryczna zamiast drzwi depozytora opcja MK:
Klucz otwarcia obudowy w systemie Master Key opcja ND: Obudowa bez drzwiczek opcja SD:
Pełne drzwi bez przeszklenia Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0.
Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x

Opcja SH do elektronicznego depozytora kluczy RKD32
Dodatkowe opcje do elektronicznego depozytora kluczy RKD32 opcja SG: Szyba
antywłamaniowa klasy P2 opcja SH: Roleta elektryczna zamiast drzwi depozytora opcja MK:
Klucz otwarcia obudowy w systemie Master Key opcja ND: Obudowa bez drzwiczek opcja SD:
Pełne drzwi bez przeszklenia Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0.
Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x

Opcja MK do elektronicznego depozytora kluczy RKD32
Dodatkowe opcje do elektronicznego depozytora kluczy RKD32 opcja SG: Szyba
antywłamaniowa klasy P2 opcja SH: Roleta elektryczna zamiast drzwi depozytora opcja MK:
Klucz otwarcia obudowy w systemie Master Key opcja ND: Obudowa bez drzwiczek opcja SD:
Pełne drzwi bez przeszklenia Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0.
Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x
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Opcja ND do elektronicznego depozytora kluczy RKD32

5821/4

200,00 zł

246,00 zł

5624

1 200,00 zł

1 476,00 zł

4434

1 750,00 zł

2 152,50 zł

5613

0,00 zł

0,00 zł

Dodatkowe opcje do elektronicznego depozytora kluczy RKD32 opcja SG: Szyba
antywłamaniowa klasy P2 opcja SH: Roleta elektryczna zamiast drzwi depozytora opcja MK:
Klucz otwarcia obudowy w systemie Master Key opcja ND: Obudowa bez drzwiczek opcja SD:
Pełne drzwi bez przeszklenia Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0.
Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x

RKD32-AW-LIC - Licencja na aplikację webową do zarządzania depozytorem
RKD
Licencja RKD32AWLIC na aplikację webową do zarządzania RKD zarządzanie z poziomu
przeglądarki internetowej licencja na jeden depozytor RKD współpraca:
RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/RKD24CT-EXT

RKD32-VISO-LIC - Licencja na program VISO EX ograniczony do obsługi
depozytorów RKD
Licencja RKD32VISOLIC na program VISO EX do obsługi RKD zarządzanie z poziomu
zewnętrznego oprogramowania licencja na jeden depozytor RKD współpraca:
RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/RKD24CT-EXT

RKD32-SI-LIC - Licencja na serwer do zarządzania depozytorem RKD
Licencja RKD32SILIC na serwer do zarządzania RKD zarządzanie z poziomu zewnętrznego
oprogramowania licencja na jeden depozytor RKD współpraca:
RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/RKD24CT-EXT

System kontroli dostępu Satel ACCO

Kod produktu Cena netto

Centrala systemu kontroli dostępu ACCO-NT

Cena brutto

3655

1 443,00 zł

1 774,89 zł

1794

198,00 zł

243,54 zł

Płyta główna do kontroli dostępu Satel ACCO-NT obsługa do 255 modułów kontroli dostępu
liczba użytkowników: 8000 w centrali (65 000 w całym systemie) liczba programowalnych
wejść: 8 (max. 264) liczba programowalnych wyjść: 8 (max. 264) liczba stref: do 255 dwie
magistrale RS-485 możliwość dodania do 16 ścieżek przejść możliwość podłączenia do 32
ekspanderów np: INT-E, INT-IORS, INT-O, INT-ORS, INT-PP, INT-RX-S 2 wyjścia wysokoprądowe
realizujące funkcję wyjść zasilających (obciążalność każdego z wyjść: 0,5A / 12V DC)
zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych liczba
zdarzeń zapisywanych w nieulotnej pamięci: do 1 000 000 zdarzeń z centrali do 100 000
zdarzeń z każdego modułu kontroli dostępu gniazdo USB MINI-B możliwość sterowania
wyjściami centrali przy pomocy pilotów możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4
identyﬁkatorów i 1 pilota diody LED informujące o stanie: komunikacji pomiędzy centralą a
magistralami RS-485, komputerem i serwerem układu zasilania karty microSD możliwość
przydzielenia użytkownikowi: kodu transpondera pasywnego (w formie np. karty zbliżeniowej
lub breloka) pastylki DALLAS pilota dostęp do wybranych stref w określonym przedziale
czasowym możliwość odblokowania lub zablokowania strefy obsługa tripodów (kołowrotów)
realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach obsługa kart microSD i microSDHC (do
2GB) możliwość montażu centrali w obudowie OPU-3 P lub OPU-4 P gniazdo do podłączenia
zasilacza buforowego APS-412 (12VDC) gwarancja: 24 miesiące

Czytnik kart zbliżeniowych CZ-EMM
Czytnik kart zbliżeniowych współpracujący z ekspanderem INT-R oraz modułami ACCO Satel
CZEMM montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi format transmisji: EM Marin
obsługa standardowych kart i transponderów 125kHz opcjonalna podkładka dystansowa CZEMM-POD autoryzacja na podstawie karty temperatura pracy: -10°C ~ 55°C wymiary:
80x120x16mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące
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Czytnik kart zbliżeniowych CZ-EMM2

2815

198,00 zł

243,54 zł

3143

215,00 zł

264,45 zł

1838

211,00 zł

259,53 zł

3250

226,00 zł

277,98 zł

3255

241,00 zł

296,43 zł

3413

568,00 zł

698,64 zł

Czytnik kart zbliżeniowych współpracujący z ekspanderem INT-R oraz modułami ACCO Satel
CZEMM2 montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi format transmisji: EM Marin
obsługa standardowych kart i transponderów 125kHz autoryzacja na podstawie karty zakres
temperatur pracy: -10°C ~ 55° wymiary: 35x127x21mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24
miesiące

Czytnik kart zbliżeniowych CZ-EMM4
Czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem współpracujący z ekspanderem INT-R oraz modułami
ACCO Satel CZEMM4 montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi format transmisji: EM
Marin, Wiegand 26, CLOCK & DATA obsługa standardowych kart i transponderów 125kHz
możliwość pracy na zewnątrz przycisk dzwonka autoryzacja na podstawie karty zakres
temperatur pracy: -25°C ~ 55°C wymiary obudowy: 47x24x158 mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 24 miesiące

Czytnik kart zbliżeniowych CZ-USB-1
Czytnik kart zbliżeniowych Satel CZ USB1 obsługa standardowych transponderów 125kHz
praca w środowisku Windows współpraca z programem: DLOADX, ACCO-WEB i ACCO-SOFT-LT
format transmisji: EM Marin podłączany do portu USB gwarancja: 24 miesiące

Zewn. klawiatura z czyt. kart zbliżeniowych ACCO-SCR-BG
Zewnewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą Satel ACCO-SCR-BG identyﬁkacja
użytkownika na podstawie karty i/lub kodu wbudowany czytnik kart zbliżeniowych 125 kHz
diody LED informujące o stanie przejścia i modułu przycisk dzwonka możliwość pracy na
zewnątrz sygnalizacja dźwiękowa podświetlenie klawiszy optyczna ochrona sabotażowa
reagująca na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany gwarancja: 24 miesiące

Czytnik kart zbliżeniowych do konwertera ACCO-USB ACCO-USB-CZ
Czytnik kart zbliżeniowych Satel ACCO-USB-CZ obsługa kart, breloków i innych transponderów
pasywnych 125 kHz ułatwienie pracy administratora systemu: możliwość dodawania kart,
breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz użytkownikom systemu ACCO bez
odchodzenia od komputera dwukolorowa dioda LED informująca o stanie czytnika wtyk RJ-45
do podłączenia do konwertera USB/RS-485 ACCO-USB sygnalizacja dźwiękowa gwarancja: 24
miesiące

Manipulator LCD z czyt. kart zbliżeniowych ACCO-KLCDR-BG
Manipulator LCD Satel ACCO-KLCDR-BG duży, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
klawiatura umożliwiająca wpisanie kodu wbudowany czytnik kart zbliżeniowych obsługa
transponderów RFID standardu EM-Marin 125kHz (kart, breloków itp.) dodawanie i edycja
użytkowników programowanie modułu diody LED informujące o stanie przejścia i modułu
brzęczyk generujący dźwięki o charakterze informacyjnym po wczytaniu karty/wprowadzeniu
kodu oraz sygnalizujący wykonywanie operacji na klawiaturze podświetlenie wyświetlacza i
klawiszy styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy kolor obudowy: szary gwarancja: 24
miesiące
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Manipulator LCD z czyt. kart zbliżeniowych ACCO-KLCDR-BW

7244

568,00 zł

698,64 zł

9333

130,00 zł

159,90 zł

3256

271,00 zł

333,33 zł

0218

420,00 zł

516,60 zł

3254

215,00 zł

264,45 zł

Manipulator LCD Satel ACCO-KLCDR-BW duży, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
klawiatura umożliwiająca wpisanie kodu wbudowany czytnik kart zbliżeniowych obsługa
transponderów RFID standardu EM-Marin 125kHz (kart, breloków itp.) dodawanie i edycja
użytkowników programowanie modułu diody LED informujące o stanie przejścia i modułu
brzęczyk generujący dźwięki o charakterze informacyjnym po wczytaniu karty/wprowadzeniu
kodu oraz sygnalizujący wykonywanie operacji na klawiaturze podświetlenie wyświetlacza i
klawiszy styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy kolor obudowy: biały gwarancja: 24
miesiące

Konwerter USB-RS do programowania urządzeń SATEL
Konwerter Satel USB RS dla urządzeń ﬁrmy SATEL wyposażonych w port: RS-232 – gniazdo
typu PIN5 lub RJ RS-232 (TTL) – gniazdo typu PIN3 lub RJ możliwość programowania
sterowników radiowych SATEL 4 kable zakończone odpowiednimi wtykami gniazdo mini USB
do podłączenia konwertera do komputera dołączony kabel USB 1.8 m waga: 110g wymiary:
67x34x21mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące

Konwerter danych USB/RS485 do systemu ACCO ACCO-USB
Interfejs RS-485/USB Satel ACCO-USB podłączenie magistrali komunikacyjnej RS-485 systemu
ACCO do komputera PC za pośrednictwem portu szeregowego USB gniazdo RJ-45 do
podłączenia czytnika kart zbliżeniowych ACCO-USB-CZ zasilanie pobierane z portu USB
komputera prosta instalacja typu Plug&Play sygnalizacja LED gwarancja: 24 miesiące

Moduł kontrolera przejścia ACCO-KP2
Moduł kontrolera przejścia Satel ACCO-KP nadzorowanie pojedynczego przejścia z autoryzacją
wejścia i wyjścia praca autonomiczna lub w systemie ACCO / ACCO NET 1024 użytkowników
(praca autonomiczna lub w systemie ACCO) deﬁniowanie uprawnień użytkowników realizacja
dostępu na podstawie karty i/lub kodu obsługiwane formaty transmisji EM Marin (czytniki
SATEL) Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56 DALLAS 256 harmonogramów czasowych nieulotna
pamięć do 24 576 zdarzeń rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu obecności
funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania
dostępu (anti-passback) odblokowanie lub zablokowanie przejścia zgodnie ze stworzonym w
tym celu harmonogramem dostępu limitowanie wejść (dotyczy tylko systemu ACCO) pamięć
FLASH zachowująca ustawienia kontrolera nawet po odłączeniu zasilania programowanie:
praca autonomiczna lub w systemie ACCO - komputer z programem ACCO-SOFT-LT w
systemie ACCO NET - komputer z programem ACCO Soft możliwość wymiany oprogramowania
modułu bez konieczności jego demontażu lokalnie (pojedynczy moduł) - podłączenie do
gniazda USB modułu przez magistralę RS-485 (jeden lub wiele kontrolerów) – z
wykorzystaniem konwertera ACCO-USB zdalnie w trybie broadcast (jeden lub wiele
kontrolerów) – za pośrednictwem centrali ACCO-NT (w ramach systemu ACCO NET) kontrola
stanu zasilania przy współpracy z zasilaczem APS-412 / APS-612 / APS-1412 – podłączonym do
złącza APS w module waga: 110g wymiary: 142x71mm (szer./wys.) gwarancja: 24 miesiący

Czytnik kart zbliżeniowych CZ-EMM3
Czytnik kart zbliżeniowych współpracujący z ekspanderem INT-R oraz modułami ACCO Satel
CZEMM3 montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi format transmisji: EM
Marin, Wiegand 26, CLOCK & DATA obsługa standardowych kart i transponderów 125kHz
możliwość pracy na zewnątrz autoryzacja na podstawie karty temperatura pracy: -25°C ~
55°C wymiary: 47x158x24mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące

TRANSPONDERY
Karty Unique 125 KHz

Kod produktu

KD-EM125 karta zbliżeniowa (numerowana)

5853/N

Cena netto

2,00 zł

Cena brutto

2,46 zł

Karta zbliżeniowa RFID cienka KD EM125 standard: Unique EM 125 KHz kompatybilność:
EM4100/EM4200 materiał: PVC rozmiar: ISO zasięg odczytu: około 10cm dostępne wersje: z
formatem numeru seryjnego 8H10D lub brak numeru możliwość personalizowania nadruku na
karcie wymiary: 86x54x0,8mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy
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KD-EM125 karta zbliżeniowa

5853

2,00 zł

2,46 zł

5396/N

3,00 zł

3,69 zł

1071

3,50 zł

4,31 zł

0667

3,90 zł

4,80 zł

5073

3,90 zł

4,80 zł

5717

4,90 zł

6,03 zł

8355

5,00 zł

6,15 zł

6078

12,90 zł

15,87 zł

5797

7,50 zł

9,23 zł

Karta zbliżeniowa RFID cienka KD EM125 standard: Unique EM 125 KHz kompatybilność:
EM4100/EM4200 materiał: PVC rozmiar: ISO zasięg odczytu: około 10cm dostępne wersje: z
formatem numeru seryjnego 8H10D lub brak numeru możliwość personalizowania nadruku na
karcie wymiary: 86x54x0,8mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

KD-CEM125 karta zbliżeniowa gruba
Karta zbliżeniowa RFID gruba (Clamshell) KD CEM125 standard: Unique EM 125kHz
kompatybilność: EM4100/4102 materiał: PVC gruba rozmiar: ISO zasięg odczytu: około 10cm
format numeru seryjnego: 8H10D możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu drukarek
PVC wymiary: 86x54x1,8mm (dł./szer./grub.)

KD-CEM125/LR karta zbliżeniowa gruba dalekiego zasięgu
Karta zbliżeniowa RFID gruba (Clamshell) KD CEM125 LR standard: Unique EM 125kHz
kompatybilność: EM4100/4102 materiał: PVC gruba powiększony zasięg odczytu rozmiar: ISO
format numeru seryjnego: 8H10D możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu drukarek
PVC zasięg odczytu: około 20cm dla czytników standardowych 70 ~ 100cm dla czytników
dalekiego zasięgu zintegrowanych z anteną wymiary: 86x54x1,8mm (dł./szer./grub.)

EMC-1 karta zbliżeniowa
Karta zbliżeniowa RFID cienka EMC 1 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność:
EM4100/4102 materiał PVC cienka rozmiar: ISO pamięć: ROM 64 bity szybkość transmisji:
2kBaud wydrukowany numer możliwość personalizowania nadruku na karcie modulacja
amplitudowa ASK kodowana MANCHESTER wymiary: 85,5x54x0,8mm (dł./szer./grub.) waga:
5,8 g warunki pracy: temperatura od -10°C do +50°C gwarancja: 36 miesięcy

EMC-2 karta zbliżeniowa gruba
Karta zbliżeniowa RFID gruba (Clamshell) EMC 2 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność:
EM4100/4102 materiał PCV twarda rozmiar: ISO pamięć: ROM 64 bity szybkość transmisji:
2kBaud wydrukowany numer modulacja amplitudowa ASK kodowana MANCHESTER wymiary:
85,5x54x1,8mm (dł./szer./grub.) waga: 9,0 g warunki pracy: temperatura od -10°C do +50°C
gwarancja: 36 miesięcy

EMC-3 karta zbliżeniowa gruba dalekiego zasięgu
Karta zbliżeniowa RFID (Clamshell) EMC 3 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność:
EM4100/4102 materiał PVC twarda powiększony zasięg odczytu rozmiar: ISO pamięć: ROM 64
bity szybkość transmisji: 2kBaud wydrukowany numer modulacja amplitudowa ASK kodowana
MANCHESTER wymiary: 85x54x1,8mm (dł./szer./grub.) waga: 9,0 g warunki pracy:
temperatura od -10°C do +50°C gwarancja: 36 miesięcy

EMC-7 karta zbliżeniowa z nadrukiem ROGER Master
Karta zbliżeniowa RFID EMC 7 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność: EM4100/4102
materiał PVC cienka rozmiar: ISO pamięć: ROM 64 bity szybkość transmisji: 2kBaud nadruk
oﬀsetowy ROGER Master modulacja amplitudowa ASK kodowana MANCHESTER wymiary:
85,5x54x0,8mm (dł./szer./grub.) waga: 5,8 g warunki pracy: temperatura od -10°C do +50°C
gwarancja: 36 miesięcy

EMC-4 karta zbliżeniowa z pamięcią EEPROM
Karta zbliżeniowa RFID EMC 4 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność: EM4100/4102
materiał PVC cienka rozmiar: ISO pamięć: EEPROM 264 bity układ Q5 programowalny numer
seryjny karty (CSN) możliwość personalizowania nadruku na karcie wymiary: 85,5x54x0,8mm
(dł./szer./grub.) waga: 5,8 g warunki pracy: temperatura od -35°C do +50°C gwarancja: 36
miesięcy

EMC-10 karta-klucz
Karta klucz RFID EMC 10 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność: EM4100/4102 materiał
PVC rozmiar: ISO do zamka SDC66 gwarancja: 36 miesięcy
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Karta zbliżeniowa KT-STD-1

2689

8,00 zł

9,84 zł

3308

8,00 zł

9,84 zł

0627

4,50 zł

5,54 zł

0037

8,00 zł

9,84 zł

6044

0,00 zł

0,00 zł

Karta zbliżeniowa RFID KTSTD1 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność: EM4100/4102
wymiary standardowej karty kredytowej (85x55mm) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące

Karta zbliżeniowa KT-STD-2
Karta zbliżeniowa RFID KTSTD2 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność: EM4100/4102
wymiary standardowej karty kredytowej (85x55mm) o grubości 2mm kolor: biały gwarancja:
24 miesiące

Dualna karta zbliżeniowa MIFARE + Unique FM08 1K
Dwusystemowa karta RFID Mifare + Unique standard: 13.56MHz Mifare Unique EM 125kHz
kompatybilność: EM4100/4102 technologia hybrydowa format cienkiej karty ISO zgodny z
normami ISO/IEC: 14443-A, 18000-6c materiał: PVC możliwość personalizowania nadruku na
karcie wymiary: 86x55x1mm (dł./szer./grub.)

Dualna karta zbliżeniowa Unique + UHF
Dwu-systemowa karta RFID Unique + UHF technologia hybrydowa standard: UHF 860 ~ 960
MHz Unique EM 125kHz kompatybilność: EM4100/4102 format cienkiej karty ISO zgodny z
normami ISO/IEC: 14443-A, 18000-6c materiał: PVC możliwość personalizowania nadruku na
karcie wymiary: 86x55x1mm

Nadruk na kartach RFID
Personalizowany nadruk na kartach zbliżeniowych dostępne techniki druku: termodruk
(czarny/złoty/srebrny) cyfrowy pod laminatem retransfer oﬀset wymiary karty: ISO 86x54mm
standard kart RFID: Unique EM 125kHz Mifare 13.56MHz UHF 860 ~ 960 MHz BEZPŁATNE
WYKONANIE PROJEKTU NATYCHMIASTOWA WYCENA dostępne dodatkowe opcje:
personalizacja karty nadruk zdjęcia aplikacja hologramu pasek do podpisu dodatkowy kolor
(Pantone) farba ﬂuo podkład metaliczny zdrapka pasek magnetyczny pakowanie w woreczki

Breloki, Tagi Unique 125KHz

Kod produktu

Brelok zbliżeniowy TG-EM125

Cena netto

Cena brutto

3897/B

2,00 zł

2,46 zł

3897/G

2,00 zł

2,46 zł

3897/BL

2,00 zł

2,46 zł

5079

5,00 zł

6,15 zł

Brelok zbliżeniowy RFID TG-EM125 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność:
EM4100/4102 materiał: ABS zasięg odczytu: około 20 mm szybkość transmisji: 1-3 (ms)
dostępne kolory: czarny, szary lub niebieski format numeru seryjnego: 8H10D wymiary:
41x33x4,3mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

Brelok zbliżeniowy TG-EM125
Brelok zbliżeniowy RFID TG-EM125 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność:
EM4100/4102 materiał: ABS zasięg odczytu: około 20 mm szybkość transmisji: 1-3 (ms)
dostępne kolory: czarny, szary lub niebieski format numeru seryjnego: 8H10D wymiary:
41x33x4,3mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

Brelok zbliżeniowy TG-EM125
Brelok zbliżeniowy RFID TG-EM125 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność:
EM4100/4102 materiał: ABS zasięg odczytu: około 20 mm szybkość transmisji: 1-3 (ms)
dostępne kolory: czarny, szary lub niebieski format numeru seryjnego: 8H10D wymiary:
41x33x4,3mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

Brelok zbliżeniowy EMKF-1
Brelok zbliżeniowy RFID EMKF1 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność: EM4100/4102
materiał ABS pamięć: ROM 64 bity, programowana fabrycznie zasięg odczytu: 25 ~ 30 mm
szybkość transmisji: 2kBaud modulacja amplitudowa ASK kodowana MANCHESTER warunki
pracy: temperatura od -20°C do +85°C wilgotność: 5 ~ 95% wymiary: 40,5x32x4,2mm
(dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy
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Brelok zbliżeniowy S103303B-BK

3265/B

5,00 zł

6,15 zł

3265/B/N

5,00 zł

6,15 zł

3138

13,00 zł

15,99 zł

3151

13,00 zł

15,99 zł

5182

13,00 zł

15,99 zł

0133

3,05 zł

3,75 zł

5072

7,00 zł

8,61 zł

6366Y

8,20 zł

10,09 zł

6399

7,00 zł

8,61 zł

Dwusystemowy brelok RFID Mifare + Unique S103303B standard: 13.56MHz Mifare Unique EM
125kHz kompatybilność: EM4100/4102 i MF1k materiał: ABS zasięg odczytu: około 10 mm
szybkość transmisji: 1-3 (ms) dostępne kolory: czarny, niebieski wymiary: 40x32x5mm
(dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

Brelok zbliżeniowy TG-MF13,56 + Unique125kHz
Dwusystemowy brelok RFID TG-MF 13,56 + Unique 125kHz standard: 13.56MHz Mifare Unique
EM 125kHz kompatybilność: EM4100/4102 i MF1k materiał: ABS zasięg odczytu: około 10 mm
szybkość transmisji: 1-3 (ms) kolor: czarny wymiary: 45x31x5.5mm (dł./szer./grub.)
gwarancja: 36 miesięcy

Brelok zbliżeniowy BR-STD-1
Brelok zbliżeniowy RFID BRSTD1 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność: EM4100/4102
kolor: niebieski wymiary: 34x50x5mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące

Brelok zbliżeniowy BR-STD-2
Brelok zbliżeniowy RFID BRSTD2 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność: EM4100/4102
kolor: niebieski wymiary: 30x50x8mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące

Brelok zbliżeniowy BR-STD-3
Brelok zbliżeniowy RFID BRSTD3 standard: Unique EM 125kHz kompatybilność: EM4100/4102
kolor: czarny estetyczny wygląd gwarancja: 24 miesiące

Naklejka zbliżeniowa 125 kHz 30mm
Naklejka zbliżeniowa RFID standard: Unique EM 125kHz kompatybilność: EM4100/4102
średnica: 30mm gwarancja: 24 miesiące

Identyﬁkator zbliżeniowy na rękę TW-EM125
Identyﬁkator zbliżeniowy RFID na rękę TW EM125 standard: Unique EM 125kHz
kompatybilność: EM4100/4102 materiał: silikon średnica zegarka: 35mm identyﬁkator
zbliżeniowy przypominający wyglądem zegarek trwałe, metalowe zapięcie doskonały do
szafek basenowych, szatni, etc. wodoodporny charakteryzuje się dużą odpornością na
wstrząsy i warunki pogodowe kolor: pomarańczowy temperatura pracy: -30°C ~ 220°C
wymiary: 20x231.5mm (szer./dł.)

Zegarek basenowy Unique 125 kHz
Basenowy identyﬁkator zbliżeniowy RFID na rękę standard: Unique EM 125kHz
kompatybilność: EM4100/4102 wodoodporny sprężynowy pasek materiał: ABS + silikon zasięg
odczytu: około 10cm średnica zegarka: 30mm dostępne kolory: żółty temperatura pracy:
-20°C~60°C gwarancja: 24 miesiące

Zegarek basenowy żelowy Unique 125kHz
Basenowy identyﬁkator zbliżeniowy RFID na rękę standard: Unique EM 125kHz
kompatybilność: EM4100/4102 wodoodporny materiał: silikon średnica zegarka: 28mm
dostępne kolory: zielony temperatura pracy: -20°C~60°C gwarancja: 24 miesiące
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Brelok zbliżeniowy S103303B-BL

3265/BL

5,00 zł

6,15 zł

Dwusystemowy brelok RFID Mifare + Unique S103303B standard: 13.56MHz Mifare Unique EM
125kHz kompatybilność: EM4100/4102 i MF1k materiał: ABS zasięg odczytu: około 10 mm
szybkość transmisji: 1-3 (ms) dostępne kolory: czarny, niebieski wymiary: 40x32x5mm
(dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

Karty Mifare 13.56 MHz

Kod produktu

MF13,56 karta zbliżeniowa Mifare z pamięcią 1kB

Cena netto

Cena brutto

6032

2,50 zł

3,08 zł

6032/N

2,50 zł

3,08 zł

1089

3,00 zł

3,69 zł

2785

5,46 zł

6,72 zł

5308

6,40 zł

7,87 zł

0668

7,50 zł

9,23 zł

7296

11,00 zł

13,53 zł

6073

12,60 zł

15,50 zł

Karta zbliżeniowa RFID Mifare MF13,56 z pamięcią 1 kB standard: 13,56 MHz Mifare materiał:
PVC przechowywanie danych: do 10 lat maksymalna ilość cykli zapisu: do 100 000 dostępna
wersja: bez numeru lub z wydrukowanym numerem rozmiar: ISO pamięć ROM: 1 kB możliwość
personalizowania nadruku na karcie wymiary: 86×54×0,8mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36
miesięcy

MF13,56 karta zbliżeniowa Mifare z pamięcią 1kB (numerowana)
Karta zbliżeniowa RFID Mifare MF13,56 z pamięcią 1 kB standard: 13,56 MHz Mifare materiał:
PVC przechowywanie danych: do 10 lat maksymalna ilość cykli zapisu: do 100 000 dostępna
wersja: bez numeru lub z wydrukowanym numerem rozmiar: ISO pamięć ROM: 1 kB możliwość
personalizowania nadruku na karcie wymiary: 86×54×0,8mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36
miesięcy

KD-CMF13,56 karta zbliżeniowa Mifare z pamięcią 1kB
Karta zbliżeniowa RFID gruba (Clamshell) Mifare MF13,56 standard: 13,56 MHz Mifare
materiał: PVC format numeru seryjnego: 8H10D rozmiar: ISO pamięć ROM: 1 kB możliwość
nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC wymiary: 86×54×1,8mm
(dł./szer./grub.)

MF13,56,4K karta zbliżeniowa Mifare z pamięcią 4kB
Karta zbliżeniowa RFID Mifare MF13,56 z pamięcią 4 kB standard: 13,56 MHz kompatybilność:
Mifare Classic materiał: PVC przechowywanie danych: do 10 lat maksymalna ilość cykli zapisu:
do 100 000 praca w warunkach wewnętrznych rozmiar: ISO możliwość personalizowania
nadruku na karcie pamięć ROM: 4 kB warunki pracy: temperatura od -30°C do +50°C
wilgotność od 5% do 95% waga: 5,8 g wymiary: 85,5×54×0,8mm (dł./szer./grub.) gwarancja:
36 miesięcy

MFC-1 karta zbliżeniowa Mifare z pamięcia 64 bajty
Karta zbliżeniowa RFID Mifare MFC 1 z pamięcią 64 bajty standard: 13,56 MHz Mifare Ultralight
materiał: PVC wydrukowany numer rozmiar: ISO możliwość personalizowania nadruku na
karcie pamięć ROM: 512 bitów (64 bajty) warunki pracy: temperatura od -10°C do +50°C
waga: 5,8 g wymiary: 85,5×54×0,8mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

MFC-2 karta zbliżeniowa Mifare z pamięcia 1kB
Karta zbliżeniowa RFID Mifare MFC 2 z pamięcią 1kB standard: 13,56 MHz Mifare Classic
materiał: PVC przechowywanie danych: do 10 lat maksymalna ilość cykli zapisu: do 100 000
wydrukowany numer rozmiar: ISO możliwość personalizowania nadruku na karcie pamięć
ROM: 1kB warunki pracy: temperatura od -10°C do +50°C wilgotność: 15 ~ 95% waga: 5,8 g
wymiary: 85,5×54×0,8mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

MFC-3 karta zbliżeniowa Mifare z pamięcią 4kB
Karta zbliżeniowa RFID Mifare MFC 3 z pamięcią 4 kB standard: 13,56 MHz Mifare Classic
materiał: PVC przechowywanie danych: do 10 lat maksymalna ilość cykli zapisu: do 100 000
praca w warunkach wewnętrznych wydrukowany numer rozmiar: ISO możliwość
personalizowania nadruku na karcie pamięć ROM: 4 kB warunki pracy: temperatura od -30°C
do +50°C wilgotność od 5% do 95% waga: 5,8 g wymiary: 85,5×54×0,8mm (dł./szer./grub.)
gwarancja: 36 miesięcy

MFC-4 karta zbliżeniowa Mifare z pamięcią 2kB
Karta zbliżeniowa RFID Mifare DESFire MFC 4 z pamięcią 2 kB standard: 13,56 MHz Mifare
DESFire materiał: PVC przechowywanie danych: do 10 lat maksymalna ilość cykli zapisu: do
200 000 zasięg odczytu: 35-40 mm możliwość personalizowania nadruku na karcie rozmiar:
ISO pamięć ROM: 2 kB warunki pracy: temperatura od -30°C do +50°C wilgotność od 5% do
95% waga: 5,8 g wymiary: 85,5×54×0,8mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy
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Dualna karta zbliżeniowa MIFARE FM08 + UHF Higgs 3 (numerowana)

0445/N

8,00 zł

9,84 zł

0445

8,00 zł

9,84 zł

Dwu-systemowa karta RFID Mifare FM08 + UHF standard: 13.56 MHz (Mifare) UHF 860 ~ 960
MHz technologia hybrydowa (dalekiego zasięgu UHF + zbliżeniowa) format cienkiej karty ISO
zasięg odczytu: ~ 10cm (Mifare), ~ 10m (UHF) dostępna wersja: bez numeru lub z
wydrukowanym numerem zgodny z normami ISO/IEC: 14443-A, 18000-6c pamięć EEPROM:
Mifare: 1kB UHF: 96 bitowy EPC + 480 bity materiał: PVC możliwość personalizowania nadruku
na karcie wymiary: 86x55x1mm (dł./szer./grub.)

Dualna karta zbliżeniowa MIFARE FM08 + UHF Higgs 3
Dwu-systemowa karta RFID Mifare FM08 + UHF standard: 13.56 MHz (Mifare) UHF 860 ~ 960
MHz technologia hybrydowa (dalekiego zasięgu UHF + zbliżeniowa) format cienkiej karty ISO
zasięg odczytu: ~ 10cm (Mifare), ~ 10m (UHF) dostępna wersja: bez numeru lub z
wydrukowanym numerem zgodny z normami ISO/IEC: 14443-A, 18000-6c pamięć EEPROM:
Mifare: 1kB UHF: 96 bitowy EPC + 480 bity materiał: PVC możliwość personalizowania nadruku
na karcie wymiary: 86x55x1mm (dł./szer./grub.)

Breloki, Tagi Mifare13,56MHz

Kod produktu

Brelok zbliżeniowy TG-MF13,56 Mifare z pamięcią 1kB

Cena netto

Cena brutto

3899/G

2,50 zł

3,08 zł

3899/B

2,50 zł

3,08 zł

3899/BL

2,50 zł

3,08 zł

5562

6,40 zł

7,87 zł

6522

7,50 zł

9,23 zł

8182

11,00 zł

13,53 zł

5542/O

2,20 zł

2,71 zł

Brelok zbliżeniowy RFID Mifare 13.56 MHz standard: 13.56 MHz Mifare przechowywanie
danych: do 10 lat maksymalna ilość cykli zapisu: do 100 000 materiał: ABS pamięć ROM: 1 kB
dostępne kolory: czarny, szary lub niebieski format numeru seryjnego: 8H10D wymiary:
41x33x4,3mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

Brelok zbliżeniowy TG-MF13,56 Mifare z pamięcią 1kB
Brelok zbliżeniowy RFID Mifare 13.56 MHz standard: 13.56 MHz Mifare przechowywanie
danych: do 10 lat maksymalna ilość cykli zapisu: do 100 000 materiał: ABS pamięć ROM: 1 kB
dostępne kolory: czarny, szary lub niebieski format numeru seryjnego: 8H10D wymiary:
41x33x4,3mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

Brelok zbliżeniowy TG-MF13,56 Mifare z pamięcią 1kB
Brelok zbliżeniowy RFID Mifare 13.56 MHz standard: 13.56 MHz Mifare przechowywanie
danych: do 10 lat maksymalna ilość cykli zapisu: do 100 000 materiał: ABS pamięć ROM: 1 kB
dostępne kolory: czarny, szary lub niebieski format numeru seryjnego: 8H10D wymiary:
41x33x4,3mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

Brelok zbliżeniowy MFKF-1 Mifare z pamięcią 64 bajty
Brelok zbliżeniowy RFID MFKF 1 Mifare 13.56 MHz standard: 13.56 MHz Mifare Ultralight
przechowywanie danych: do 5 lat maksymalna ilość cykli zapisu: do 10 000 materiał: ABS
pamięć ROM: 64 bajty warunki pracy: temperatura od -10°C do +50°C wilgotność od 15% do
95% wymiary: 40,5x32x4,2mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

Brelok zbliżeniowy MFKF-2 Mifare z pamięcią 1kB
Brelok zbliżeniowy RFID MFKF 2 Mifare 13.56 MHz standard: 13.56 MHz Mifare Classic
przechowywanie danych do 10 lat maksymalna ilość cykli zapisu: do 100 000 materiał: ABS
pamięć ROM: 1 kB warunki pracy: temperatura od -10°C do +50°C wilgotność od 15% do 95%
wymiary: 40,5x32x4,2mm (dł./szer./grub.) gwarancja: 36 miesięcy

Brelok zbliżeniowy MFKF-3 Mifare z pamięcią 4kB
Brelok zbliżeniowy RFID MFKF 3 Mifare 13.56 MHz standard: 13.56 MHz Mifare Classic zasięg
odczytu 30 ~ 35 mm materiał: ABS pamięć ROM: 4 kB wymiary: 40,5x32x4,2mm
(dł./szer./grub.) warunki pracy: temperatura od -20°C do +85°C wilgotność od 5% do 95%
gwarancja: 36 miesięcy

Naklejka zbliżeniowa FM08 1k 50mm (okrągła)
Naklejka zbliżeniowa RFID Mifare 13.56 MHz standard: 13.56 MHz Mifare wymiary: okrągła:
Ø50mm kwadrat: 48x48mm
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Naklejka zbliżeniowa FM08 1k 48x48mm (kwadrat)

5542/K

2,20 zł

2,71 zł

3261

3,00 zł

3,69 zł

1098

8,00 zł

9,84 zł

Naklejka zbliżeniowa RFID Mifare 13.56 MHz standard: 13.56 MHz Mifare wymiary: okrągła:
Ø50mm kwadrat: 48x48mm

Tag Mifare
Tag RFID Mifare 13.56 MHz standard: 13.56 MHz Mifare średnica: 30mm

Identyﬁkator zbliżeniowy na rękę TW-MF13,56
Identyﬁkator zbliżeniowy RFID na rękę TW MF13,56 standard: 13.56 MHz Mifare maksymalna
ilość cykli zapisu: do 100 000 materiał: silikon średnica zegarka: 35mm identyﬁkator
zbliżeniowy przypominający wyglądem zegarek trwałe, metalowe zapięcie doskonały do
szafek basenowych, szatni, etc. wodoodporny charakteryzuje się dużą odpornością na
wstrząsy i warunki pogodowe kolor: pomarańczowy temperatura pracy: -30°C ~ 220°C
wymiary: 20x231.5mm (szer./dł.)

Akcesoria do transponderów

Kod produktu

Etui na kartę zbliżeniową 505

Cena netto

Cena brutto

5332

1,50 zł

1,85 zł

3914/V

2,00 zł

2,46 zł

3914/H

2,00 zł

2,46 zł

8310

2,50 zł

3,08 zł

0665

2,70 zł

3,32 zł

Etui na kartę zbliżeniową ISO CP1 przeźroczysta folia pozioma

Etui na kartę zbliżeniową - PVC HOLDER/V
Etui na kartę zbliżeniową PVC HOLDER-V / PVC HOLDER-H przeźroczysta folia posiada
zamknięcie strunowe użytkowanie w pionie lub w poziomie możliwość zawieszenia na klips
wymiary: (szer./wys.) pion: 85×100mm poziom: 108×68mm gwarancja: 36 miesięcy

Etui na kartę zbliżeniową - PVC HOLDER/H
Etui na kartę zbliżeniową PVC HOLDER-V / PVC HOLDER-H przeźroczysta folia posiada
zamknięcie strunowe użytkowanie w pionie lub w poziomie możliwość zawieszenia na klips
wymiary: (szer./wys.) pion: 85×100mm poziom: 108×68mm gwarancja: 36 miesięcy

Etui na kartę zbliżeniową ISO CH1/ Holder K
Oprawka na kartę zbliżeniową ISO CH1 użytkowanie w pionie lub w poziomie wytrzymała
konstrukcja gwarancja: 36 miesięcy

Etui na kartę zbliżeniową ISO CP-1
Etui na kartę zbliżeniową ISO CP1 przeźroczysta folia pozioma do zawieszenia stosuje się klips
BC-1 gwarancja: 36 miesięcy
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Etui na kartę zbliżeniową ISO CP-2

5334

3,20 zł

3,94 zł

5335

3,20 zł

3,94 zł

1028/B

2,70 zł

3,32 zł

1028/BL

2,70 zł

3,32 zł

1049

4,00 zł

4,92 zł

4034/V

4,00 zł

4,92 zł

Etui na kartę zbliżeniową ISO CP2 / ISO CP3 przeźroczysta folia o podwyższonej trwałości
pozioma lub pionowa do zawieszenia stosuje się klips BC-1 gwarancja: 36 miesięcy

Etui na kartę zbliżeniową ISO CP-3
Etui na kartę zbliżeniową ISO CP2 / ISO CP3 przeźroczysta folia o podwyższonej trwałości
pozioma lub pionowa do zawieszenia stosuje się klips BC-1 gwarancja: 36 miesięcy

Oprawka na kartę zbliżeniową z tasiemką
Oprawka na kartę zbliżeniową oprawka na kartę zbliżeniową z tasiemką dostępne kolory
tasiemki: czarny lub niebieski gwarancja: 12 miesięcy

Oprawka na kartę zbliżeniową z tasiemką
Oprawka na kartę zbliżeniową oprawka na kartę zbliżeniową z tasiemką dostępne kolory
tasiemki: czarny lub niebieski gwarancja: 12 miesięcy

Etui na kartę zbliżeniową - PP Holder/H/P
Oprawka na kartę zbliżeniową PP Holder/H/P użytkowanie w poziomie wytrzymała konstrukcja
możliwość zawieszenia na klips gwarancja: 36 miesięcy

Etui na kartę zbliżeniową - PP Holder/V/BL
Oprawka na kartę zbliżeniową PP Holder-V-BL / PP Holder-H-BL użytkowanie w pionie lub w
poziomie wytrzymała konstrukcja wymiary: szer./wys.) pion: 70×111mm poziom: 100×80mm
materiał: plastik gwarancja: 36 miesięcy
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Etui na kartę zbliżeniową - PP Holder/H/BL

4034/H

4,00 zł

4,92 zł

4014/V

5,00 zł

6,15 zł

4014/H

5,00 zł

6,15 zł

2446

6,00 zł

7,38 zł

5578

6,00 zł

7,38 zł

5340

2,00 zł

2,46 zł

3920

4,00 zł

4,92 zł

Oprawka na kartę zbliżeniową PP Holder-V-BL / PP Holder-H-BL użytkowanie w pionie lub w
poziomie wytrzymała konstrukcja wymiary: szer./wys.) pion: 70×111mm poziom: 100×80mm
materiał: plastik gwarancja: 36 miesięcy

Etui na kartę zbliżeniową z zawieszką - PP Holder/V/BL-Z
Oprawka na kartę zbliżeniową PP Holder-V-BL-Z / PP Holder-H-BL-Z użytkowanie w pionie lub w
poziomie wytrzymała konstrukcja wymiary: (szer./wys.) pion: 70×111mm poziom: 100×80mm
materiał: plastik gwarancja: 36 miesięcy

Etui na kartę zbliżeniową z zawieszką - PP Holder/H/BL-Z
Oprawka na kartę zbliżeniową PP Holder-V-BL-Z / PP Holder-H-BL-Z użytkowanie w pionie lub w
poziomie wytrzymała konstrukcja wymiary: (szer./wys.) pion: 70×111mm poziom: 100×80mm
materiał: plastik gwarancja: 36 miesięcy

Oprawka na kartę zbliżeniową OP-KT-1 SATEL
Oprawka na kartę zbliżeniową OP KT 1 SATEL na kartę zbliżeniową KT-STD-1

Oprawka na kartę zbliżeniową OP-KT-2 SATEL
Oprawka na kartę zbliżeniową OP KT 2 SATEL na kartę zbliżeniową KT-STD-2

Klips do zawieszek do kart ISO BC-1
Klips do zawieszek BC-1 metalowy klips zatrzask na tasiemce z folii współpraca: CP-1, CP-2,
CP-3 gwarancja: 36 miesięcy

Zawieszka YoYo-01/B
Zawieszka typu Jojo zastosowanie do identyﬁkatorów, kart zbliżeniowych przywieszka jojo
wykonana jest z czarnego plastiku zawieszka posiada klips smycz zakończona paskiem z
zatrzaskiem maksymalna długość linki 60 cm bardzo estetycznie wykonane kolor: czarny
gwarancja: 36 miesięcy
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Zawieszka typu Jojo

3182BL

15,00 zł

18,45 zł

3182/1

15,00 zł

18,45 zł

7796

6,50 zł

8,00 zł

8311

7,00 zł

8,61 zł

10114

9,50 zł

11,69 zł

3282

9,00 zł

11,07 zł

2159

2,50 zł

3,08 zł

Zawieszka Jojo zastosowanie do identyﬁkatorów, kart zbliżeniowych m.in. typu ISO Clamshell
przywieszki jojo wykonane są z półprzeźroczystego plastiku smycz zakończona paskiem z
zatrzaskiem maksymalna długość linki 80 cm bardzo estetycznie wykonane dostępne kolory:
niebieski lub turkusowy

Zawieszka typu Jojo
Zawieszka Jojo zastosowanie do identyﬁkatorów, kart zbliżeniowych m.in. typu ISO Clamshell
przywieszki jojo wykonane są z półprzeźroczystego plastiku smycz zakończona paskiem z
zatrzaskiem maksymalna długość linki 80 cm bardzo estetycznie wykonane dostępne kolory:
niebieski lub turkusowy

Łańcuszek na identyﬁkator NC-1
Łańcuszek na identyﬁkator NC-1 metaliczny połysk długość: 91cm gwarancja: 36 miesięcy

Taśma na szyję NL-2 z logiem ROGER
Dwuczęściowa taśma na szyję z zaczepem i logiem do opraw kart zbliżeniowych, breloków,
kluczy itp. nadrukowane logo Roger długość: 80cm szerokość: 15mm kolor: niebieski
gwarancja: 36 miesięcy

Taśma na szyję NL-1
Dwuczęściowa taśma na szyję z zaczepem do opraw kart zbliżeniowych, breloków, kluczy itp.
długość: 80cm szerokość: 15mm kolor: niebieski gwarancja: 36 miesięcy

Taśma na szyję z zaczepem LOGOBAND-A
Taśma na szyję z zaczepem LOGOBAND-A do oprawy karty zbliżeniowej, breloka, kluczy itp.

Taśma na szyję z logiem IPOX
Taśma na szyję z zaczepem i logiem do opraw kart zbliżeniowych, breloków, kluczy itp.
nadrukowane logo IPOX długość: 85cm szerokość: 10mm kolor: jasnoszary

SYSTEMY KONTROLI WARTOWNIKÓW
Patrol II

Kod produktu Cena netto
Przenośny rejestrator pracy wartowników Patrol II LCD

3491

860,00 zł

Cena brutto

1 057,80 zł

Przenośny rejestrator pracy wartowników PATROL II LCD odczyt zbliżeniowych punktów
kontrolnych standardu EM 125 KHz wyświetlacz LCD z podświetleniem nieulotna pamięć 32
tyś. zdarzeń rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych odtwarzanie zdarzeń archiwalnych
i celowo skasowanych wyświetlanie nazw odczytanych punktów kontrolnych wyświetlanie
nazw identyﬁkatorów strażników wyświetlanie podpowiedzi z zaplanowanej trasy obchodu
ładowanie baterii z gniazda USB lub zewnętrznej ładowarki zasilanie z dwóch baterii lub
akumulatorków typu LR6 (AA) zabezpieczenie przed wilgocią i kondensacją pary prosta i
intuicyjna obsługa przy pomocy jednego klawisza do 8 tyś. cykli odczytów na jednym zestawie
baterii odporność na upadki z wys. do 1.5m obsługa przez port USB możliwość aktualizacji
oprogramowania czytnika z poziomu PC darmowy program zarządzający pod Windows
możliwość dopasowania funkcjonalności urządzenia do wymogów klienta
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Punkt kontrolny PK-2

5236

24,00 zł

29,52 zł

6175

31,00 zł

38,13 zł

Zbliżeniowy punkt kontrolny PK2 montaż wewnętrzny możliwość mocowania na ścianie lub
pod tynkiem otwór mocujący w środku krążka możliwość ukrycia wewnątrz ściany (pod
tynkiem) współpraca: rejestrator pracy wartowników Patrol II LCD

Punkt kontrolny PK-3
Zbliżeniowy punkt kontrolny PK3 montaż zewnętrzny możliwość montażu na ścianach oraz na
podłożu metalowym otwór mocujący po bokach zabezpieczenie przeciwko wpływom
atmosferycznym współpraca: rejestrator pracy wartowników Patrol II LCD

EBS Active Track

Kod produktu Cena netto
Lokalizator osobisty AT2-R

Cena brutto

6907

980,00 zł

1 205,40 zł

6952

1 180,00 zł

1 451,40 zł

0448

11,00 zł

13,53 zł

6384

30,00 zł

36,90 zł

6989

99,00 zł

121,77 zł

Lokalizator osobisty Active Track 2 AT2-R obsługa sieci 2G/3G czytnik RFID 125kHz
dwukierunkowa komunikacja głosowa wbudowany akcelerometr wbudowany układ wibracji
przycisk Panic funkcja Man-Down funkcja cichych połączeń do 168h pracy na baterii zapasowy
układ zasilania pamięć do 1000 zdarzeń zegar czasu rzeczywistego system automatycznego
wysyłania raportów zdalna konﬁguracja i aktualizacja ﬁrmware 2 tagi RFID w zestawie
obudowa IP67 temperatura pracy: -20°C ~ 55°C waga: 155g wymiary: 121x60x30mm
gwarancja: 24 miesiące

Lokalizator osobisty AT2-GR
Lokalizator osobisty Active Track 2 AT2-GR moduł GPS obsługa sieci 2G/3G czytnik RFID
125kHz technologia A-GPS dwukierunkowa komunikacja głosowa wbudowany akcelerometr
wbudowany układ wibracji GeoTagging przycisk Panic funkcja Man-Down funkcja cichych
połączeń do 72h pracy na baterii zapasowy układ zasilania zegar czasu rzeczywistego pamięć
do 1000 zdarzeń system automatycznego wysyłania raportów zdalna konﬁguracja i
aktualizacja ﬁrmware 2 tagi RFID w zestawie obudowa IP67 temperatura pracy: -20°C ~ 55°C
wymiary: 121x60x30mm waga: 175g gwarancja: 24 miesiące

Krążek RFID 125kHz
Krążek RFID do systemu Active Track częstotliwość: 125 kHz materiał PCV

Kabura do Active Track
Kabura do Active Track materiał wykonania: nylon zapięcie na rzep mocowanie do paska
miękko wyścielane wnętrze kolor: czarny

Zestaw samochodowy Active Track
Zestaw samochodowy Active Track ATCC-0-KIT zasilacz 12V/24V z wyjściem 5V DC 1A
elastyczne ramię z przyssawką możliwość montażu naściennego wbudowana szlufka na pasek
wtyk gniazda zapalniczki zabezpieczenie przez przepięciami, przeciążeniem i odwrotną
polaryzacją długość ramienia przyssawki: 190mm
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Cennik produktów kontroli dostępu

Zestaw do programowania AGP3

6051

230,00 zł

282,90 zł

6906

56,00 zł

68,88 zł

Zestaw do programowania AGP3 płytka AGP3 kabel LX-PROG kabel LX-DATA obsługa AGP3,
Active Guard 2.0 i 3.0, Active Track i Active Track Trailer

Zasilacz impulsowy 5V/2A
Zasilacz impulsowy 5V / 2A wtyk micro USB napięcie wyjściowe: 5V DC maksymalne
obciążenie: 2A (2000mA) wyprowadzona wtyczka: Micro USB moc wyjściowa: max 10W
długość przewodu: 1,4m wymiary: 70x31x36mm (szer./dł./wys.)
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