Cennik detaliczny wideodomofonów
- Jednoabonamentowe
- Wieloabonentowe
- Sieciowe

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 wideodomofonów

WIDEODOMOFONY IP
Zestawy IP Dahua

Kod produktu Cena netto
KTP02 - zestaw wideodomofonowy IP

8845

2 117,00 zł

Cena brutto

2 603,91 zł

Zestaw wideodomofonowy, jednorodzinny IP Dahua DH KTP02 panel zewnętrzny: 1x
VTO2111D-P-S2 monitor: 1x VTH2421FB-P (czarny) switch PoE: 1x PFS3005-4ET-36

Monitory IP Dahua

Kod produktu Cena netto
VTH2611L-WP - monitor do wideodomofonu

Cena brutto

9109

487,00 zł

599,01 zł

4624W

816,00 zł

1 003,68 zł

4624B

816,00 zł

1 003,68 zł

4628W

860,00 zł

1 057,80 zł

4628B

860,00 zł

1 057,80 zł

VTH2611L-WP - Monitor IP / Wi-Fi DAHUA Lite Series monitor głośnomówiący dotykowy
wyświetlacz 4.3" TFT LCD (480x272px) obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu interfejs
komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz)
wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP szybka i prosta konﬁguracja parametrów
urządzenia funkcje: nie przeszkadzać (DND), interkom, dzwonek do drzwi, sterowanie windą
wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1 wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń przeglądanie
komunikatów tekstowych wydanych przez centrum zarządzania zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, RTSP
zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 140x25.5x136mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

VTH2621GW-P - monitor do wideodomofonu
VTH2621G(W)-P - Monitor IP DAHUA Lite Series monitor głośnomówiący dotykowy wyświetlacz
7" TFT LCD (1024x600px) obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu (4.3SIP) interfejs
komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP
szybka i prosta konﬁguracja parametrów urządzenia funkcje: alarm (SOS), nie przeszkadzać
(DND), interkom, dzwonek do drzwi wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1 wbudowany spis lokatorów
oraz lista połączeń przeglądanie komunikatów tekstowych wydanych przez centrum
zarządzania zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, RTSP zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary:
189.6x26x134.6mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTH2621G-P - monitor do wideodomofonu
VTH2621G(W)-P - Monitor IP DAHUA Lite Series monitor głośnomówiący dotykowy wyświetlacz
7" TFT LCD (1024x600px) obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu (4.3SIP) interfejs
komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP
szybka i prosta konﬁguracja parametrów urządzenia funkcje: alarm (SOS), nie przeszkadzać
(DND), interkom, dzwonek do drzwi wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1 wbudowany spis lokatorów
oraz lista połączeń przeglądanie komunikatów tekstowych wydanych przez centrum
zarządzania zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, RTSP zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary:
189.6x26x134.6mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTH2621GW-WP - monitor do wideodomofonu
VTH2621G(W)-WP - Monitor IP / Wi-Fi DAHUA Lite Series monitor głośnomówiący dotykowy
wyświetlacz 7" TFT LCD (1024x600px) obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu (4.3SIP)
interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n
(2.4GHz) wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP szybka i prosta konﬁguracja
parametrów urządzenia funkcje: alarm (SOS), nie przeszkadzać (DND), interkom, dzwonek do
drzwi wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1 wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
przeglądanie komunikatów tekstowych wydanych przez centrum zarządzania zgodny: TCP/IP,
SIP 2.0, RTSP zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 189.6x26x134.6mm
(szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTH2621G-WP - monitor do wideodomofonu
VTH2621G(W)-WP - Monitor IP / Wi-Fi DAHUA Lite Series monitor głośnomówiący dotykowy
wyświetlacz 7" TFT LCD (1024x600px) obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu (4.3SIP)
interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n
(2.4GHz) wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP szybka i prosta konﬁguracja
parametrów urządzenia funkcje: alarm (SOS), nie przeszkadzać (DND), interkom, dzwonek do
drzwi wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1 wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
przeglądanie komunikatów tekstowych wydanych przez centrum zarządzania zgodny: TCP/IP,
SIP 2.0, RTSP zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 189.6x26x134.6mm
(szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy
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VTH2421FW-P - monitor do wideodomofonu

2485P/W

1 141,00 zł

1 403,43 zł

2485P/B

1 141,00 zł

1 403,43 zł

7558W

1 345,00 zł

1 654,35 zł

7172W

1 350,00 zł

1 660,50 zł

7710W

1 412,00 zł

1 736,76 zł

7335W

1 412,00 zł

1 736,76 zł

VTH2421FB(W)-P - Monitor IP DAHUA Pro Series monitor głośnomówiący dotykowy wyświetlacz
7" TFT LCD (1024x600px) obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu (4.3SIP) interfejs
komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP
zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo szybka i prosta konﬁguracja parametrów
urządzenia redukcja echa, cyfrowa redukcja szumów funkcje: alarm (SOS), nie przeszkadzać
(DND), interkom, dzwonek do drzwi wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1 obsługa kart
microSD/microSDHC do 32GB (pamięć 8GB)* wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
przeglądanie komunikatów tekstowych wydanych przez centrum zarządzania zgodny: TCP/IP,
SIP 2.0, RTSP zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 221.5x21.5x119.6mm
(szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTH2421FB-P - monitor do wideodomofonu
VTH2421FB(W)-P - Monitor IP DAHUA Pro Series monitor głośnomówiący dotykowy wyświetlacz
7" TFT LCD (1024x600px) obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu (4.3SIP) interfejs
komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP
zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo szybka i prosta konﬁguracja parametrów
urządzenia redukcja echa, cyfrowa redukcja szumów funkcje: alarm (SOS), nie przeszkadzać
(DND), interkom, dzwonek do drzwi wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1 obsługa kart
microSD/microSDHC do 32GB (pamięć 8GB)* wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
przeglądanie komunikatów tekstowych wydanych przez centrum zarządzania zgodny: TCP/IP,
SIP 2.0, RTSP zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 221.5x21.5x119.6mm
(szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTH5422HW - monitor do wideodomofonu
VTH5422H - Monitor IP / 2-Wire DAHUA Pro Series monitor głośnomówiący dotykowy
wyświetlacz 7" TFT LCD 2.5D screen glass (1024x600px) obsługa za pomocą graﬁcznego
interfejsu (4.3SIP) interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps (IP/SIP) 1x złącze 2-pin
(2-Wire) wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP zapis zdjęć, nagrań i wiadomości
audio-wideo szybka i prosta konﬁguracja parametrów urządzenia funkcje: alarm (SOS), nie
przeszkadzać (DND), interkom, dzwonek do drzwi, auto-otwarcie wejścia/wyjścia alarmowe:
6/1 interfejs RS-485, wyjście zasilania 12V obsługa kart microSD/microSDHC do 64GB
wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń przeglądanie komunikatów tekstowych
wydanych przez centrum zarządzania zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, RTSP, Onvif, 2-Wire (2-żyły)
zasilanie: DC 48V 2-Wire lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 189x26.9x130mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

VTH5221DW-S2 - monitor do wideodomofonu
VTH5221D(W)-S2 - Monitor IP / Wi-Fi DAHUA Pro Series monitor głośnomówiący dotykowy
wyświetlacz 7" TFT LCD (1024x600px) obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu (4.3SIP)
sensoryczne przyciski szybkiego wyboru interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz) wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer
IP zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo szybka i prosta konﬁguracja parametrów
urządzenia funkcje: alarm (SOS), nie przeszkadzać (DND), interkom, dzwonek do drzwi,
rekordy zdarzeń wejścia/wyjścia alarmowe: 6+8 (bezprzewodowych 433MHz)/1 interfejs
RS-485, wyjście zasilania 12V obsługa kart microSD/microSDHC do 32GB wbudowany spis
lokatorów oraz lista połączeń przeglądanie komunikatów tekstowych wydanych przez centrum
zarządzania zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, RTSP zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary:
215x21x140mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTH5421EW-H - monitor do wideodomofonu
VTH5421E(W)-H - Monitor IP / Wi-Fi DAHUA Pro Series monitor słuchawkowy / głośnomówiący
dotykowy wyświetlacz 7" TFT LCD (1024x600px) obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu
(4.3SIP) interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps wbudowany moduł Wi-Fi
802.11b/g/n (2.4GHz) wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP zapis zdjęć, nagrań i
wiadomości audio-wideo szybka i prosta konﬁguracja parametrów urządzenia funkcje: alarm
(SOS), nie przeszkadzać (DND), interkom, dzwonek do drzwi, sterowanie windą wejścia/wyjścia
alarmowe: 6/1 interfejs RS-485, wyjście zasilania 12V obsługa kart microSD/microSDHC do
32GB wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń przeglądanie komunikatów tekstowych
wydanych przez centrum zarządzania zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, Onvif, RTSP zasilanie: DC 12V
lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 236x23x129.8mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTH5321GW-W - monitor do wideodomofonu
VTH5321GW(B)-W - Monitor IP / Wi-Fi DAHUA Pro Series (Android) monitor głośnomówiący
dotykowy wyświetlacz 7" TFT LCD (1024x600px) wbudowany system operacyjny Android 8.1
interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n
(2.4GHz) wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP zapis zdjęć, nagrań i wiadomości
audio-wideo szybka i prosta konﬁguracja parametrów urządzenia tłumienie echa, cyfrowa
redukcja szumów funkcje: alarm (SOS), nie przeszkadzać (DND), interkom, dzwonek do drzwi,
rekordy zdarzeń, sterowanie windą wejścia/wyjścia alarmowe: 8/1 interfejs RS-485, wyjście
zasilania 12V obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 256GB wbudowany spis
lokatorów oraz lista połączeń przeglądanie komunikatów tekstowych wydanych przez centrum
zarządzania zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, RTSP zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary:
189.6x26x134.6mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy
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VTH5321GB-W - monitor do wideodomofonu

7335B

1 412,00 zł

1 736,76 zł

9994

2 210,00 zł

2 718,30 zł

7558B

1 345,00 zł

1 654,35 zł

7172B

1 350,00 zł

1 660,50 zł

7710B

1 412,00 zł

1 736,76 zł

VTH5321GW(B)-W - Monitor IP / Wi-Fi DAHUA Pro Series (Android) monitor głośnomówiący
dotykowy wyświetlacz 7" TFT LCD (1024x600px) wbudowany system operacyjny Android 8.1
interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n
(2.4GHz) wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP zapis zdjęć, nagrań i wiadomości
audio-wideo szybka i prosta konﬁguracja parametrów urządzenia tłumienie echa, cyfrowa
redukcja szumów funkcje: alarm (SOS), nie przeszkadzać (DND), interkom, dzwonek do drzwi,
rekordy zdarzeń, sterowanie windą wejścia/wyjścia alarmowe: 8/1 interfejs RS-485, wyjście
zasilania 12V obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 256GB wbudowany spis
lokatorów oraz lista połączeń przeglądanie komunikatów tekstowych wydanych przez centrum
zarządzania zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, RTSP zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary:
189.6x26x134.6mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTH5341G-W - monitor do wideodomofonu
VTH5341G-W - Monitor IP / Wi-Fi DAHUA Pro Series (Android) monitor głośnomówiący
dotykowy wyświetlacz 10" TFT LCD (1024x600px) wbudowany system operacyjny Android 8.1
interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n
(2.4GHz) wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP zapis zdjęć, nagrań i wiadomości
audio-wideo szybka i prosta konﬁguracja parametrów urządzenia tłumienie echa, cyfrowa
redukcja szumów funkcje: alarm (SOS), nie przeszkadzać (DND), interkom, dzwonek do drzwi,
rekordy zdarzeń, sterowanie windą wejścia/wyjścia alarmowe: 8/1 interfejs RS-485, wyjście
zasilania 12V obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 256GB wbudowany spis
lokatorów oraz lista połączeń przeglądanie komunikatów tekstowych wydanych przez centrum
zarządzania zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, RTSP zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary:
260x15(25.4)x170mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTH5422HB - monitor do wideodomofonu
VTH5422H - Monitor IP / 2-Wire DAHUA Pro Series monitor głośnomówiący dotykowy
wyświetlacz 7" TFT LCD 2.5D screen glass (1024x600px) obsługa za pomocą graﬁcznego
interfejsu (4.3SIP) interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps (IP/SIP) 1x złącze 2-pin
(2-Wire) wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP zapis zdjęć, nagrań i wiadomości
audio-wideo szybka i prosta konﬁguracja parametrów urządzenia funkcje: alarm (SOS), nie
przeszkadzać (DND), interkom, dzwonek do drzwi, auto-otwarcie wejścia/wyjścia alarmowe:
6/1 interfejs RS-485, wyjście zasilania 12V obsługa kart microSD/microSDHC do 64GB
wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń przeglądanie komunikatów tekstowych
wydanych przez centrum zarządzania zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, RTSP, Onvif, 2-Wire (2-żyły)
zasilanie: DC 48V 2-Wire lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 189x26.9x130mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

VTH5221D-S2 - monitor do wideodomofonu
VTH5221D(W)-S2 - Monitor IP / Wi-Fi DAHUA Pro Series monitor głośnomówiący dotykowy
wyświetlacz 7" TFT LCD (1024x600px) obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu (4.3SIP)
sensoryczne przyciski szybkiego wyboru interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz) wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer
IP zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo szybka i prosta konﬁguracja parametrów
urządzenia funkcje: alarm (SOS), nie przeszkadzać (DND), interkom, dzwonek do drzwi,
rekordy zdarzeń wejścia/wyjścia alarmowe: 6+8 (bezprzewodowych 433MHz)/1 interfejs
RS-485, wyjście zasilania 12V obsługa kart microSD/microSDHC do 32GB wbudowany spis
lokatorów oraz lista połączeń przeglądanie komunikatów tekstowych wydanych przez centrum
zarządzania zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, RTSP zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary:
215x21x140mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTH5421E-H - monitor do wideodomofonu
VTH5421E(W)-H - Monitor IP / Wi-Fi DAHUA Pro Series monitor słuchawkowy / głośnomówiący
dotykowy wyświetlacz 7" TFT LCD (1024x600px) obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu
(4.3SIP) interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps wbudowany moduł Wi-Fi
802.11b/g/n (2.4GHz) wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP zapis zdjęć, nagrań i
wiadomości audio-wideo szybka i prosta konﬁguracja parametrów urządzenia funkcje: alarm
(SOS), nie przeszkadzać (DND), interkom, dzwonek do drzwi, sterowanie windą wejścia/wyjścia
alarmowe: 6/1 interfejs RS-485, wyjście zasilania 12V obsługa kart microSD/microSDHC do
32GB wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń przeglądanie komunikatów tekstowych
wydanych przez centrum zarządzania zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, Onvif, RTSP zasilanie: DC 12V
lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 236x23x129.8mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Stacje bramowe IP Dahua
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VTO2211G-P - stacja bramowa IP

8285

983,00 zł

1 209,09 zł

8285/WIFI

1 005,00 zł

1 236,15 zł

8284/1

1 100,00 zł

1 353,00 zł

8760

1 100,00 zł

1 353,00 zł

VTO2211G-P - Panel bramowy IP Villa Pro Series do wideodomofonu DAHUA jednoabonentowa
stacja bramowa przetwornik: 1/2.8" 2MP HD low illumination CMOS obiektyw: 2.1mm - kąt
widzenia ok. 125° (H) / 72° (V) podświetlenie nocne: diody LED IR wywołanie: 1 mechaniczny
przycisk z podświetleniem LED czytnik transponderów: Mifare 13.56MHz (10000 kart) interfejs
komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x elektrozamka (przekaźnikowe NO/NC),
1x RS485 (DEE1010B), 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu (kontaktron), 1x wejście
alarmowe, 1x wyjście alarmowe (NO), 1x wyjście zasilania 12V możliwość pracy w trybie
autonomicznym (bez monitora) - obsługa z poziomu urządzenia mobilnego automatyczne
wykonywanie zdjęć osób dzwoniących (wymagany monitor VTH z kartą pamięci) współpraca z
systemami CCTV i SSWiN zgodny: TCP/IP, SIP, Onvif, RTSP, P2P komunikaty głosowe w języku
polskim ułatwiające obsługę nagrywanie wiadomości audio-wideo (wymagany monitor VTH z
kartą pamięci) prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) strumień pomocniczy 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p) bitrate wideo: 256Kbps ~ 4Mbps (2MP)
montaż: natynkowy (VTM09R) zarządzanie oraz konﬁguracja: ConﬁgTool, Smart PSS Lite, DSS
Express przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0) urządzenia mobilne z systemami: iOS,
Android (DMSS) obudowa: plastikowa, klasa szczelności (IP65*) zasilanie: DC 12V lub PoE 48V
(802.3af) wymiary: 100x24.8x150mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTO2211G-WP - stacja bramowa IP / Wi-Fi
VTO2211G-WP - Panel bramowy IP / WiFi Villa Pro Series do wideodomofonu DAHUA
jednoabonentowa stacja bramowa przetwornik: 1/2.8" 2MP HD low illumination CMOS
obiektyw: 2.1mm - kąt widzenia ok. 125° (H) / 72° (V) podświetlenie nocne: diody LED IR
wywołanie: 1 mechaniczny przycisk z podświetleniem LED czytnik transponderów: Mifare
13.56MHz (10000 kart) interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x
elektrozamka (przekaźnikowe NO/NC), 1x RS485 (DEE1010B), 1x przycisku wyjścia, 1x
sygnalizacji stanu (kontaktron), 1x wejście alarmowe, 1x wyjście alarmowe (NO), 1x wyjście
zasilania 12V wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz) - do 30m możliwość pracy w
trybie autonomicznym (bez monitora) - obsługa z poziomu urządzenia mobilnego
automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących (wymagany monitor VTH z kartą
pamięci) współpraca z systemami CCTV i SSWiN zgodny: TCP/IP, SIP, Onvif, RTSP, P2P
komunikaty głosowe w języku polskim ułatwiające obsługę nagrywanie wiadomości audiowideo (wymagany monitor VTH z kartą pamięci) prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30
kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p) bitrate
wideo: 256Kbps ~ 4Mbps (2MP) montaż: natynkowy (VTM09R) zarządzanie oraz konﬁguracja:
ConﬁgTool, Smart PSS Lite, DSS Express przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0)
urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS) obudowa: plastikowa, klasa szczelności
(IP65*) zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af/at) wymiary: 100x24.8x150mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

VTO3211D-P1-S2 - stacja bramowa IP
VTO3211D-P1-S2 - Panel bramowy IP Villa Pro Series do wideodomofonu DAHUA
jednoabonentowa stacja bramowa przetwornik: 1/2.8" 2MP HD low illumination CMOS
obiektyw: 2.0mm - kąt widzenia ok. 129° (H) / 74° (V) podświetlenie nocne: diody LED IR
wywołanie: 1 mechaniczny przycisk czytnik transponderów: Mifare 13.56MHz (10000 kart)
interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x elektrozamka (przekaźnikowe
NO/NC), 1x RS485 (DEE1010B), 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu (kontaktron), 1x
wejście alarmowe, 1x wyjście alarmowe (NO) wbudowana usługa Web Service 2.0 wizytownik
z podświetlaniem LED możliwość pracy w trybie autonomicznym (bez monitora) - obsługa z
poziomu urządzenia mobilnego automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
(wymagany monitor VTH z kartą pamięci) współpraca z systemami CCTV i SSWiN zgodny:
TCP/IP, SIP, Onvif, RTSP, P2P nagrywanie wiadomości audio-wideo (wymagany monitor VTH z
kartą pamięci) komunikaty głosowe w języku polskim ułatwiające obsługę prędkość i
rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy 25/30
kl/s dla 1280x720 (720p) bitrate wideo: 256Kbps ~ 4Mbps (2MP) montaż: natynkowy
(VTM07R) zarządzanie oraz konﬁguracja: ConﬁgTool, Smart PSS Lite, DSS Express przeglądarki
internetowe: IE (Web Service 2.0) urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS)
obudowa: aluminiowa, klasa szczelności (IP65*), wandaloodporna (IK08) zasilanie: DC 12V lub
PoE 48V (802.3af) wymiary: 101x31x181mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTO2202F-P-S2 - stacja bramowa IP / 2-Wire
Panel bramowy DAHUA DH VTO2202FP S2 jednoabonentowa stacja bramowa przetwornik:
1/2.5" 2MP HD colorful, low illumination CMOS obiektyw: 1.9mm - ﬁsheye (kąt widzenia ok.
168°/87°) obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p podświetlenie: diody LED IR
(automatyczne) mechaniczny przycisk wywołania interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet
10/100Mbps (IP/SIP) złącze samozaciskowe (2-Wire) interfejs: 1x elektrozamka przekaźnikowe NO/NC, 1x wyjście alarmowe NO, 1x RS485, 1x przycisku wyjścia, 1x
sygnalizacji stanu współpraca z systemami CCTV i SSWiN zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, Onvif, 2Wire (2-żyły), CGI, P2P możliwa praca w trybie autonomicznym (bez monitora) prędkość i
rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy 25/30
kl/s dla 1280x720 (720p) bitrate wideo: 256Kbps ~ 4Mbps (2MP) montaż: podtynkowy
(VTM114) lub natynkowy (VTM115/VTM05R) zarządzanie oraz konﬁguracja: VDPConﬁg, Smart
PSS, DSS Express, DSS PRO przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0) urządzenia
mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS) klasa szczelności (IP65)*, klasa odporności (IK07)
zasilanie: DC 48V 2-Wire lub PoE 48V (802.3af) gwarancja: 36 miesięcy
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VTO4202F-P-S2 - moduł stacji bramowej IP / 2-Wire

3146

1 168,00 zł

1 436,64 zł

8284/2

1 179,00 zł

1 450,17 zł

8540

1 294,00 zł

1 591,62 zł

9032

1 309,00 zł

1 610,07 zł

Moduł stacji bramowej DAHUA DH VTO4202FP S2 przetwornik: 1/2.5" 2MP HD colorful, low
illumination CMOS obiektyw: 1.9mm - ﬁsheye (kąt widzenia ok. 168°/87°) obsługiwana
rozdzielczość: 1080p, 720p podświetlenie: diody LED IR (automatyczne) interfejs komunikacji:
1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps (IP/SIP) złącze samozaciskowe (2-Wire) interfejs: 1x
elektrozamka - przekaźnikowe NO/NC, 1x wyjście alarmowe NO, 1x RS485, 1x przycisku
wyjścia, 1x sygnalizacji stanu, 1x 4-pinowy (do zasilania modułów) możliwość pozostawienia
wiadomości wideo lub audio współpraca z systemami CCTV i SSWiN możliwa praca w trybie
autonomicznym (bez monitora) zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, Onvif, 2-Wire (2-żyły), CGI, P2P
prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień
pomocniczy 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p) bitrate wideo: 256Kbps ~ 4Mbps (2MP) montaż:
na 2 moduły: puszka (VTM127) + ramka (VTM125) na 3 moduły: puszka (VTM128) + ramka
(VTM126) zarządzanie oraz konﬁguracja: VDPConﬁg, Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0) urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
(DMSS) klasa szczelności (IP65)*, klasa odporności (IK07) zasilanie: DC 48V 2-Wire lub PoE 48V
(802.3af) gwarancja: 36 miesięcy

VTO3211D-P2-S2 - stacja bramowa IP
VTO3211D-P2(P4)-S2 - Panel bramowy IP Villa Pro Series do wideodomofonu DAHUA
wieloabonentowa stacja bramowa przetwornik: 1/2.8" 2MP HD low illumination CMOS
obiektyw: 2.0mm - kąt widzenia ok. 129° (H) / 74° (V) podświetlenie nocne: diody LED IR
wywołanie: 2 lub 4 mechaniczne przyciski czytnik transponderów: Mifare 13.56MHz (10000
kart) interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x elektrozamka
(przekaźnikowe NO/NC), 1x RS485 (DEE1010B), 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu
(kontaktron), 1x wejście alarmowe, 1x wyjście alarmowe (NO) wbudowana usługa Web Service
2.0 wizytownik z podświetlaniem LED możliwość pracy w trybie autonomicznym (bez
monitora) - obsługa z poziomu urządzenia mobilnego automatyczne wykonywanie zdjęć osób
dzwoniących (wymagany monitor VTH z kartą pamięci) współpraca z systemami CCTV i SSWiN
zgodny: TCP/IP, SIP, Onvif, RTSP, P2P nagrywanie wiadomości audio-wideo (wymagany
monitor VTH z kartą pamięci) komunikaty głosowe w języku polskim ułatwiające obsługę
prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień
pomocniczy 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p) bitrate wideo: 256Kbps ~ 4Mbps (2MP) montaż:
natynkowy (VTM07R) zarządzanie oraz konﬁguracja: ConﬁgTool, Smart PSS Lite, DSS Express
przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0) urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
(DMSS) obudowa: aluminiowa, klasa szczelności (IP65*), wandaloodporna (IK08) zasilanie: DC
12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 101x31x181mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTO3311Q-WP - stacja bramowa IP / Wi-Fi
VTO3311Q-WP - Panel bramowy IP / WiFi Villa Pro Series do wideodomofonu DAHUA
wieloabonentowa stacja bramowa przetwornik: 1/2.8" 2MP HD CMOS obiektyw: 2.2mm - kąt
widzenia ok. 125° (H) / 65° (V) podświetlenie nocne: diody LED IR wywołanie: 4 mechaniczne
przyciski (demontowane*) czytnik transponderów: Mifare 13.56MHz (3000 kart) interfejs
komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x elektrozamka (przekaźnikowe NO/NC),
1x RS485 (DEE1010B), 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu (kontaktron), 1x wejście
alarmowe, 1x wyjście alarmowe (NO), 1x wyjście zasilania 12V wbudowany moduł Wi-Fi
802.11b/g/n (2.4GHz) - do 30m obsługa karty microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
wizytownik z podświetlaniem LED możliwość pracy w trybie autonomicznym (bez monitora) obsługa z poziomu urządzenia mobilnego automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
(wymagany monitor VTH lub stacja VTO z kartą pamięci) współpraca z systemami CCTV i
SSWiN zgodny: TCP/IP, SIP, Onvif, CGI, RTSP, P2P komunikaty głosowe w języku polskim
ułatwiające obsługę nagrywanie wiadomości audio-wideo (wymagany monitor VTH lub stacja
VTO z kartą pamięci) prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
- strumień pomocniczy 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p) bitrate wideo: 768Kbps ~ 8Mbps (2MP)
wskaźniki LED do informowania statusu stacji bramowej montaż: natynkowy (daszek w
zestawie) zarządzanie oraz konﬁguracja: ConﬁgTool, Smart PSS Lite, DSS Express przeglądarki
internetowe: IE (Web Service 2.0) urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS)
obudowa: stop aluminium, klasa szczelności (IP65*), wandaloodporna (IK08) zasilanie: DC 12V
lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 111.5x31.8(44.2 z daszkiem)x191.1mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

VTO2101E-P-S2 - stacja bramowa IP
VTO2101E-P-S2 - Panel bramowy IP Villa Pro Series do wideodomofonu DAHUA
jednoabonentowa stacja bramowa przetwornik: 1/2.8" 2MP HD CMOS obiektyw: 2.8mm - kąt
widzenia ok. 80° (H) / 40° (V) regulacja położenia kamery: ±45° podświetlenie nocne: dioda
LED IR wywołanie: 1 mechaniczny przycisk interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet
10/100Mbps interfejs: 1x elektrozamka (przekaźnikowe NO/NC), 1x RS485 (DEE1010B), 1x
wejście alarmowe możliwość pracy w trybie autonomicznym (bez monitora) - obsługa z
poziomu urządzenia mobilnego automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
(wymagany monitor VTH z kartą pamięci) komunikaty głosowe w języku polskim ułatwiające
obsługę współpraca z systemami CCTV i SSWiN zgodny: TCP/IP, SIP, Onvif, CGI, RTSP, P2P
nagrywanie wiadomości audio-wideo (wymagany monitor VTH z kartą pamięci) prędkość i
rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy 25/30
kl/s dla 1280x720 (720p) bitrate wideo: 768Kbps ~ 8Mbps (2MP) montaż: natynkowy
zarządzanie oraz konﬁguracja: ConﬁgTool, Smart PSS Lite, DSS Express przeglądarki
internetowe: IE (Web Service 2.0) urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS)
obudowa: stop cynku + aluminium, klasa szczelności (IP65*), wandaloodporna (IK10)
zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 73x55x163mm (szer./dł./wys.) gwarancja:
36 miesięcy
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VTO3221E-P - stacja bramowa IP

8761

1 955,00 zł

2 404,65 zł

8762

2 313,00 zł

2 844,99 zł

3649/D

2 388,00 zł

2 937,24 zł

3649

2 388,00 zł

2 937,24 zł

Panel bramowy DAHUA DH VTO3221E P jednoabonentowa stacja bramowa przetwornik: 1/2.9"
2MP CMOS obiektyw: 2mm (kąt widzenia ok. 138°/78°) obsługiwana rozdzielczość: 1080p,
720p interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps podświetlenie: diody LED (światło
białe) funkcje: BLC, DNR, WDR wbudowany przekaźnik (NO / COM / NC) interfejs: 1x RS485, 1x
wejście alarmowe, 1x wyjście alarmowe, 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu, 1x
Wiegand czytnik transponderów Mifare 13.56 MHz numeryczna klawiatura w alfabecie Braille'a
funkcja zamka kodowego montaż: podtynkowy (VTM116-01) lub natynkowy (VTM117) zgodny:
TCP/IP, SIP 2.0, P2P współpraca z systemami CCTV i SSWiN możliwość pozostawienia
wiadomości wideo wskaźniki LED do informowania statusu stacji bramowej funkcja
wykonywania zdjęć prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) strumień pomocniczy 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p) zarządzanie oraz konﬁguracja:
VDPConﬁg, Smart PSS, DSS Express, DSS PRO przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0)
urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS) klasa szczelności (IP65), klasa
odporności (IK08)* zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) gwarancja: 36 miesięcy

VTO6221E-P - stacja bramowa IP
Panel bramowy DAHUA DH VTO6221E P przetwornik: 1/2.9" 2MP CMOS obiektyw: 2mm (kąt
widzenia ok. 138°/78°) obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p interfejs komunikacji: 1x RJ45
Ethernet 10/100Mbps podświetlenie: diody LED (światło białe) funkcje: BLC, DNR, WDR
wbudowany przekaźnik (NO / COM / NC) interfejs: 1x RS485, 1x wejście alarmowe, 1x wyjście
alarmowe, 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu, 1x Wiegand czytnik transponderów
Mifare 13.56 MHz numeryczna klawiatura w alfabecie Braille'a funkcja zamka kodowego
montaż: podtynkowy (VTM116-01) lub natynkowy (VTM117) zgodny: TCP/IP, SIP 2.0
współpraca z systemami CCTV i SSWiN możliwość pozostawienia wiadomości wideo
wbudowany wyświetlacz 2.3" OLED funkcja wykonywania zdjęć prędkość i rozdzielczość
przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy 25/30 kl/s dla
1280x720 (720p) zarządzanie oraz konﬁguracja: VDPConﬁg, Smart PSS, DSS Express, DSS
PRO przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0) urządzenia mobilne z systemami: iOS,
Android (DMSS) klasa szczelności (IP65), klasa odporności (IK08)* zasilanie: DC 12V lub PoE
48V (802.3af) gwarancja: 36 miesięcy

VTO6521H-D - stacja bramowa IP
Panel bramowy DAHUA DH VTO6521H (D) wieloabonentowa stacja bramowa przetwornik:
1/2.7" 2MP HD CMOS obiektyw: 2.8mm (kąt widzenia ok. 113.7°/61.5°) podświetlenie: diody
LED (światło białe) dotykowy przycisk wywołania interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet
10/100Mbps interfejs: 1x RS485, 1x elektrozamka, 2x wejście alarmowe, 2x wyjście alarmowe,
1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu, 1x wejście Wiegand, 1x wyjście Wiegand
wbudowany wyświetlacz 4.3" IPS (800x400) dotykowa numeryczna klawiatura wbudowana
usługa Web Service 2.0 współpraca z systemami CCTV i SSWiN obsługa serwera SIP
(zarządzanie maksymalnie 200 monitorami) zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, P2P dostępna wersja z
czytnikiem transponderów: Mifare 13.56 MHz (VTO6521H) EM 125 kHz Unique (VTO6521H-D)
wiele trybów odblokowania: hasłem, kartą, zdalne wbudowane komunikaty głosowe
ułatwiające obsługę prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) strumień pomocniczy 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p) zarządzanie oraz konﬁguracja:
VDPConﬁg, Smart PSS, DSS Express, DSS PRO przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0)
urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS) klasa szczelności (IP65) zasilanie: DC
12V gwarancja: 36 miesięcy

VTO6521H - stacja bramowa IP
Panel bramowy DAHUA DH VTO6521H (D) wieloabonentowa stacja bramowa przetwornik:
1/2.7" 2MP HD CMOS obiektyw: 2.8mm (kąt widzenia ok. 113.7°/61.5°) podświetlenie: diody
LED (światło białe) dotykowy przycisk wywołania interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet
10/100Mbps interfejs: 1x RS485, 1x elektrozamka, 2x wejście alarmowe, 2x wyjście alarmowe,
1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu, 1x wejście Wiegand, 1x wyjście Wiegand
wbudowany wyświetlacz 4.3" IPS (800x400) dotykowa numeryczna klawiatura wbudowana
usługa Web Service 2.0 współpraca z systemami CCTV i SSWiN obsługa serwera SIP
(zarządzanie maksymalnie 200 monitorami) zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, P2P dostępna wersja z
czytnikiem transponderów: Mifare 13.56 MHz (VTO6521H) EM 125 kHz Unique (VTO6521H-D)
wiele trybów odblokowania: hasłem, kartą, zdalne wbudowane komunikaty głosowe
ułatwiające obsługę prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) strumień pomocniczy 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p) zarządzanie oraz konﬁguracja:
VDPConﬁg, Smart PSS, DSS Express, DSS PRO przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0)
urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS) klasa szczelności (IP65) zasilanie: DC
12V gwarancja: 36 miesięcy
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VTO2311R-WP - stacja bramowa IP / Wi-Fi

8977

503,00 zł

618,69 zł

3672

825,00 zł

1 014,75 zł

8284/4

1 428,00 zł

1 756,44 zł

VTO2311R-WP - Panel bramowy IP / WiFi Villa Pro Series do wideodomofonu DAHUA
jednoabonentowa stacja bramowa przetwornik: 1/2.8" 2MP HD CMOS obiektyw: 2.2mm - kąt
widzenia ok. 110° (H) / 62° (V) podświetlenie nocne: diody LED IR wywołanie: 1 mechaniczny
przycisk z podświetleniem LED czytnik transponderów: Mifare 13.56MHz (3000 kart) interfejs
komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x elektrozamka (przekaźnikowe NO/NC),
1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu (kontaktron) wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n
(2.4GHz) - do 30m obsługa karty microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB możliwość
pracy w trybie autonomicznym (bez monitora) - obsługa z poziomu urządzenia mobilnego
automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących (wymagany monitor VTH z kartą
pamięci) zgodny: TCP/IP, SIP, Onvif, CGI, RTSP, P2P komunikaty głosowe w języku polskim
ułatwiające obsługę nagrywanie wiadomości audio-wideo (wymagany monitor VTH z kartą
pamięci) prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień
pomocniczy 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p) bitrate wideo: 768Kbps ~ 8Mbps (2MP) montaż:
natynkowy (puszka z daszkiem w zestawie) zarządzanie oraz konﬁguracja: ConﬁgTool, Smart
PSS Lite, DSS Express przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0) urządzenia mobilne z
systemami: iOS, Android (DMSS) obudowa: plastikowa, klasa szczelności (IP65*) zasilanie: DC
12V ~ 33V lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 50x30x160mm (szer./dł./wys.) - wąska obudowa
gwarancja: 36 miesięcy

VTO2111D-P-S2 - stacja bramowa IP
VTO2111D-P-S2 - Panel bramowy IP Villa Lite Series do wideodomofonu DAHUA
jednoabonentowa stacja bramowa przetwornik: 1/4" 1MP HD low illumination CMOS obiektyw:
2.1mm - kąt widzenia ok. 107° (H) / 61° (V) podświetlenie nocne: dioda LED IR wywołanie: 1
mechaniczny przycisk z podświetleniem LED czytnik transponderów: Mifare 13.56MHz (10000
kart) interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x elektrozamka
(przekaźnikowe NO/NC), 1x RS485 (DEE1010B), 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu
(kontaktron) możliwość pracy w trybie autonomicznym (bez monitora) - obsługa z poziomu
urządzenia mobilnego automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących (wymagany
monitor VTH z kartą pamięci) komunikaty głosowe w języku polskim ułatwiające obsługę
współpraca z systemami CCTV i SSWiN zgodny: TCP/IP, SIP, Onvif, RTSP, P2P nagrywanie
wiadomości audio-wideo (wymagany monitor VTH z kartą pamięci) prędkość i rozdzielczość
przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy 25/30 kl/s dla
1280x720 (720p) bitrate wideo: 256Kbps ~ 4Mbps (2MP) montaż: natynkowy zarządzanie oraz
konﬁguracja: ConﬁgTool, Smart PSS Lite, DSS Express przeglądarki internetowe: IE (Web
Service 2.0) urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS) obudowa: plastikowa,
klasa szczelności (IP65*) zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary:
70.6x34.6x135.1mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTO3211D-P4-S2 - stacja bramowa IP
VTO3211D-P2(P4)-S2 - Panel bramowy IP Villa Pro Series do wideodomofonu DAHUA
wieloabonentowa stacja bramowa przetwornik: 1/2.8" 2MP HD low illumination CMOS
obiektyw: 2.0mm - kąt widzenia ok. 129° (H) / 74° (V) podświetlenie nocne: diody LED IR
wywołanie: 2 lub 4 mechaniczne przyciski czytnik transponderów: Mifare 13.56MHz (10000
kart) interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x elektrozamka
(przekaźnikowe NO/NC), 1x RS485 (DEE1010B), 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu
(kontaktron), 1x wejście alarmowe, 1x wyjście alarmowe (NO) wbudowana usługa Web Service
2.0 wizytownik z podświetlaniem LED możliwość pracy w trybie autonomicznym (bez
monitora) - obsługa z poziomu urządzenia mobilnego automatyczne wykonywanie zdjęć osób
dzwoniących (wymagany monitor VTH z kartą pamięci) współpraca z systemami CCTV i SSWiN
zgodny: TCP/IP, SIP, Onvif, RTSP, P2P nagrywanie wiadomości audio-wideo (wymagany
monitor VTH z kartą pamięci) komunikaty głosowe w języku polskim ułatwiające obsługę
prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień
pomocniczy 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p) bitrate wideo: 256Kbps ~ 4Mbps (2MP) montaż:
natynkowy (VTM07R) zarządzanie oraz konﬁguracja: ConﬁgTool, Smart PSS Lite, DSS Express
przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0) urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
(DMSS) obudowa: aluminiowa, klasa szczelności (IP65*), wandaloodporna (IK08) zasilanie: DC
12V lub PoE 48V (802.3af) wymiary: 101x31x181mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Moduły pomocnicze

Kod produktu Cena netto
Moduł zaślepki VTO4202F-MN

3145

102,00 zł

Cena brutto

125,46 zł

Moduł rezerwowy DAHUA VTO4202F MN przeznaczony do systemów modułowych VTO4202F-X
zabezpiecza puste miejsce w systemie materiał obudowy: aluminium + plastik kolor: srebrny
klasa szczelności (IP65), klasa odporności (IK07)* montaż: na 2 moduły: puszka (VTM127) +
ramka (VTM125) na 3 moduły: puszka (VTM128) + ramka (VTM126) wymiary:
100x28.5x49.9mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy
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Moduł wywołania VTO4202F-MB1

3092

197,00 zł

242,31 zł

3093

240,00 zł

295,20 zł

3095

303,00 zł

372,69 zł

3168

164,00 zł

201,72 zł

3163

192,00 zł

236,16 zł

3164

244,00 zł

300,12 zł

3162

513,00 zł

630,99 zł

Moduł wizytownika DAHUA VTO4202F-MB przeznaczony do systemów modułowych VTO4202FX mechaniczne przyciski wywołania wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
maksymalna liczba modułów wywołania w jednym panelu: 8 programowanie: Web Service 2.0
(z modułu kamery / audio) materiał obudowy: aluminium + plastik montaż: na 2 moduły:
puszka (VTM127) + ramka (VTM125) na 3 moduły: puszka (VTM128) + ramka (VTM126)
zasilanie: DC 5V (z modułu kamery / audio) dostępne wersje modułu: z 1 przyciskiem
(VTO4202F-MB1) z 2 przyciskami (VTO4202F-MB2) z 5 przyciskami (VTO4202F-MB5) klasa
szczelności (IP65), klasa odporności (IK07)* wymiary: (szer./dł./wys.) 100x30.5x49.9mm
(VTO4202F-MB1, VTO4202F-MB2) 100x31x100mm (VTO4202F-MB5) gwarancja: 36 miesięcy

Moduł wywołania VTO4202F-MB2
Moduł wizytownika DAHUA VTO4202F-MB przeznaczony do systemów modułowych VTO4202FX mechaniczne przyciski wywołania wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
maksymalna liczba modułów wywołania w jednym panelu: 8 programowanie: Web Service 2.0
(z modułu kamery / audio) materiał obudowy: aluminium + plastik montaż: na 2 moduły:
puszka (VTM127) + ramka (VTM125) na 3 moduły: puszka (VTM128) + ramka (VTM126)
zasilanie: DC 5V (z modułu kamery / audio) dostępne wersje modułu: z 1 przyciskiem
(VTO4202F-MB1) z 2 przyciskami (VTO4202F-MB2) z 5 przyciskami (VTO4202F-MB5) klasa
szczelności (IP65), klasa odporności (IK07)* wymiary: (szer./dł./wys.) 100x30.5x49.9mm
(VTO4202F-MB1, VTO4202F-MB2) 100x31x100mm (VTO4202F-MB5) gwarancja: 36 miesięcy

Moduł wywołania VTO4202F-MB5
Moduł wizytownika DAHUA VTO4202F-MB przeznaczony do systemów modułowych VTO4202FX mechaniczne przyciski wywołania wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
maksymalna liczba modułów wywołania w jednym panelu: 8 programowanie: Web Service 2.0
(z modułu kamery / audio) materiał obudowy: aluminium + plastik montaż: na 2 moduły:
puszka (VTM127) + ramka (VTM125) na 3 moduły: puszka (VTM128) + ramka (VTM126)
zasilanie: DC 5V (z modułu kamery / audio) dostępne wersje modułu: z 1 przyciskiem
(VTO4202F-MB1) z 2 przyciskami (VTO4202F-MB2) z 5 przyciskami (VTO4202F-MB5) klasa
szczelności (IP65), klasa odporności (IK07)* wymiary: (szer./dł./wys.) 100x30.5x49.9mm
(VTO4202F-MB1, VTO4202F-MB2) 100x31x100mm (VTO4202F-MB5) gwarancja: 36 miesięcy

Moduł wskaźnika LED VTO4202F-ML
Moduł sygnalizacji statusu DAHUA VTO4202F ML przeznaczony do systemów modułowych
VTO4202F-X informowanie o statusie stacji bramowej 3 diody LED (połączenie, rozmowa,
otwarcie) materiał obudowy: aluminium + plastik klasa szczelności (IP65), klasa odporności
(IK07)* zasilanie: DC 5V (z modułu kamery / audio) montaż: na 2 moduły: puszka (VTM127) +
ramka (VTM125) na 3 moduły: puszka (VTM128) + ramka (VTM126) wymiary:
100x28.5x49.9mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Moduł czytnika kart VTO4202F-MR
Moduł czytnika zbliżeniowego DAHUA VTO4202F MR przeznaczony do systemów modułowych
VTO4202F-X obsługa transponderów: Mifare 13.56 MHz pojemność: maks. 1000
transponderów zasięg odczytu: do 8cm programowanie: Web Service 2.0 (z modułu kamery /
audio) materiał obudowy: aluminium + plastik zasilanie: DC 5V (z modułu kamery / audio)
montaż: na 2 moduły: puszka (VTM127) + ramka (VTM125) na 3 moduły: puszka (VTM128) +
ramka (VTM126) klasa szczelności (IP65), klasa odporności (IK07)* wymiary:
100x28.5x49.9mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Moduł wyświetlacza 3" VTO4202F-MS
Moduł wyświetlacza DAHUA VTO4202F MS przeznaczony do systemów modułowych
VTO4202F-X wbudowany wyświetlacz 3" STN programowanie: Web Service 2.0 (z modułu
kamery / audio) materiał obudowy: aluminium + plastik zasilanie: DC 5V (z modułu kamery /
audio) klasa szczelności (IP65), klasa odporności (IK07)* montaż: na 2 moduły: puszka
(VTM127) + ramka (VTM125) na 3 moduły: puszka (VTM128) + ramka (VTM126) wymiary:
100x28.5x100mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Moduł klawiatury VTO4202F-MK
Moduł numerycznej klawiatury DAHUA VTO4202F MK przeznaczony do systemów modułowych
VTO4202F-X mechaniczne przyciski z podświetleniem funkcja zamku kodowego oznaczenia w
alfabecie Braille'a programowanie: Web Service 2.0 (z modułu kamery / audio) materiał
obudowy: aluminium + plastik zasilanie: DC 5V (z modułu kamery / audio) montaż: na 2
moduły: puszka (VTM127) + ramka (VTM125) na 3 moduły: puszka (VTM128) + ramka
(VTM126) klasa szczelności (IP65), klasa odporności (IK07)* wymiary: 100x31x100mm
(szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy
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Moduł czytnika biometrycznego VTO4202F-MF

5067

644,00 zł

792,12 zł

Moduł czytnika linii papilarnych DAHUA VTO4202F MF przeznaczony do systemów
modułowych VTO4202F-X czytnik biometryczny w technologii pojemnościowej pamięć: maks.
3000 odcisków palca funkcja eksportu i importu bazy danych programowanie: Web Service 2.0
(z modułu kamery / audio) materiał obudowy: aluminium + plastik zasilanie: DC 5V (z modułu
kamery / audio) montaż: na 2 moduły: puszka (VTM127) + ramka (VTM125) na 3 moduły:
puszka (VTM128) + ramka (VTM126) klasa szczelności (IP65), klasa odporności (IK07)
wymiary: 100x38.5x100mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Puszki i ramki

Kod produktu Cena netto
VTM125 - ramka maskująca (2 moduły)

Cena brutto

3169

364,00 zł

447,72 zł

3169/B

414,00 zł

509,22 zł

3170

463,00 zł

569,49 zł

3170/B

539,00 zł

662,97 zł

4202

403,00 zł

495,69 zł

DH VTM125 - Front panel do modułowego systemu wideodomofonowego seria VTO4x
współpraca: systemy modułowe VTO4202F obsługa modułów: do 2 (do 4 przy wysokości
modułu ok. 50mm) instalacja z puszką: VTM127, VTM52R2, VTM51R2, VTM54R4 kolor: srebrny
tworzywo: aluminium waga: 0.43kg wymiary: 140x7x240.2mm (szer./dł./wys.)

VTM25P2 - ramka maskująca (2 moduły)
DH VTM25P2 - Front panel do modułowego systemu wideodomofonowego seria VTO4x
współpraca: systemy modułowe VTO4202FB obsługa modułów: do 2 (do 4 przy wysokości
modułu ok. 50mm) instalacja z puszką: VTM127, VTM26R2, VTM28R4, VTM30R2 kolor: czarny
tworzywo: aluminium waga: 0.43kg wymiary: 140x7x240.2mm (szer./dł./wys.)

VTM126 - ramka maskująca (3 moduły)
DH VTM126 - Front panel do modułowego systemu wideodomofonowego seria VTO4x
współpraca: systemy modułowe VTO4202F obsługa modułów: do 3 (do 6 przy wysokości
modułu ok. 50mm) instalacja z puszką: VTM128, VTM53R3, VTM56R6 kolor: srebrny tworzywo:
aluminium waga: 0.64kg wymiary: 140x7x340.4mm (szer./dł./wys.)

VTM24P3 - ramka maskująca (3 moduły)
DH VTM24P3 - Front panel do modułowego systemu wideodomofonowego seria VTO4x
współpraca: systemy modułowe VTO4202FB obsługa modułów: do 3 (do 6 przy wysokości
modułu ok. 50mm) instalacja z puszką: VTM128, VTM27R3, VTM29R6 kolor: czarny tworzywo:
aluminium waga: 0.64kg wymiary: 140x7x340.4mm (szer./dł./wys.)

VTM127 - puszka podtynkowa / natynkowa (2 moduły)
DH VTM127 - Obudowa aluminiowa do modułowego systemu wideodomofonowego seria
VTO4x współpraca: systemy modułowe VTO4202F / VTO4202FB obsługa modułów: do 2 (do
4 przy wysokości modułu ok. 50mm) instalacja z ramka maskująca: VTM125, VTM25P2
montaż: natynkowy lub podtynkowy możliwość łączenia puszek tworzywo: aluminium
wymiary: 133x68x233.2mm (szer./gł./wys.)
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VTM52R2 - puszka natynkowa z daszkiem (2 moduły)

8359

403,00 zł

495,69 zł

3818

463,00 zł

569,49 zł

8360

463,00 zł

569,49 zł

8528

804,00 zł

988,92 zł

6072

1 808,00 zł

2 223,84 zł

8434

723,00 zł

889,29 zł

DH VTM52R2 - Obudowa przeciwdeszczowa do modułowego systemu wideodomofonowego
seria VTO4x współpraca: systemy modułowe VTO4202F obsługa modułów: do 2 (do 4 przy
wysokości modułu ok. 50mm) instalacja z ramka maskująca VTM125 montaż: natynkowy
tworzywo: aluminium AL5052 osłona przeciwdeszczowa (daszek) klasa szczelności (IP65)*
wymiary: 144.8x72.5x241.2mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTM128 - puszka podtynkowa / natynkowa (3 moduły)
DH VTM128 - Obudowa aluminiowa do modułowego systemu wideodomofonowego seria
VTO4x współpraca: systemy modułowe VTO4202F obsługa modułów: do 3 (do 6 przy
wysokości modułu ok. 50mm) instalacja z ramka maskująca VTM126 montaż: natynkowy lub
podtynkowy możliwość łączenia puszek tworzywo: aluminium wymiary: 133x68x333.4mm
(szer./gł./wys.)

VTM53R3 - puszka natynkowa z daszkiem (3 moduły)
DH VTM53R3 - Obudowa przeciwdeszczowa do modułowego systemu wideodomofonowego
seria VTO4x współpraca: systemy modułowe VTO4202F obsługa modułów: do 3 (do 6 przy
wysokości modułu ok. 50mm) instalacja z ramka maskująca VTM126 montaż: natynkowy
tworzywo: aluminium AL5052 osłona przeciwdeszczowa (daszek) klasa szczelności (IP65)*
wymiary: 144.8x72.5x341.4mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTM56R6 - puszka natynkowa z daszkiem (6 modułów)
DH VTM56R6 - Obudowa przeciwdeszczowa do modułowego systemu wideodomofonowego
seria VTO4x współpraca: systemy modułowe VTO4202F obsługa modułów: do 6 (do 12 przy
wysokości modułu ok. 50mm) instalacja z 2 ramkami maskującymi VTM126 montaż:
natynkowy tworzywo: aluminium AL5052 osłona przeciwdeszczowa (daszek) klasa szczelności
(IP65)* wymiary: 285.3x72.5x341.4mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTM51R2 - puszka z daszkiem na słupku (2 moduły)
Stojak z osłoną przeciwdeszczową Dahua VTM51R2 przeznaczona do systemów modułowych
VTO4202F-X obsługa modułów: do 2 (do 4 przy wysokości modułu ok. 50mm) mocowanie: do
powierzchni płaskiej instalacja z ramka maskująca VTM125 osłona przeciwdeszczowa (daszek)
tworzywo: stop aluminium AL 5052 kolor: srebrny wymiary: 144.8x180x1391.2mm
(szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTM54R4 - puszka natynkowa z daszkiem (4 moduły)
DH VTM54R4 - Obudowa przeciwdeszczowa do modułowego systemu wideodomofonowego
seria VTO4x współpraca: systemy modułowe VTO4202F obsługa modułów: do 4 (do 8 przy
wysokości modułu ok. 50mm) instalacja z 2 ramkami maskującymi VTM125 montaż:
natynkowy tworzywo: aluminium AL5052 osłona przeciwdeszczowa (daszek) klasa szczelności
(IP65)* wymiary: 285.3x72.5x241.2mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

System modułowy IP Dahua VTO2000A
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Moduł rezerwowy VTO2000A-E

6520

154,00 zł

189,42 zł

8477

213,00 zł

261,99 zł

8475

234,00 zł

287,82 zł

2816

632,00 zł

777,36 zł

Moduł rezerwowy DAHUA VTO2000A-E zabezpiecza wolny slot rozbudowy systemu montaż w
ramkach: VTOF003, VTOF003, VTOF009 klasa szczelności: IP54 klasa odporności: IK07

Moduł wywołania VTO2000A-B1
wymaga podłączenia modułu VTO2000A-C mechaniczne przyciski wywołania wbudowany
wizytownik z podświetlaniem LED programowanie: Web Service z modułu kamery maksymalna
liczba modułów w jednym panelu: 8 montaż w ramkach: VTOF003, VTOF003, VTOF009
zasilanie: z modułu kamery dostępne wersje modułu: z 1 przyciskiem (VTO2000A-B1) z
3 przyciskami (VTO2000A-B) obudowa: klasa szczelności (IP54), klasa odporności (IK07)
wymiary: 110×120×24.9mm gwarancja: 36 miesięcy

Moduł wywołania VTO2000A-B
wymaga podłączenia modułu VTO2000A-C mechaniczne przyciski wywołania wbudowany
wizytownik z podświetlaniem LED programowanie: Web Service z modułu kamery maksymalna
liczba modułów w jednym panelu: 8 montaż w ramkach: VTOF003, VTOF003, VTOF009
zasilanie: z modułu kamery dostępne wersje modułu: z 1 przyciskiem (VTO2000A-B1) z
3 przyciskami (VTO2000A-B) obudowa: klasa szczelności (IP54), klasa odporności (IK07)
wymiary: 110×120×24.9mm gwarancja: 36 miesięcy

Moduł klawiatury VTO2000A-K
wymaga podłączenia modułu VTO2000A-C mechaniczne przyciski z własnym podświetleniem
możliwość zdeﬁniowania 1500 kodów funkcja zamku kodowego oznaczenia w alfabecie
Braille'a programowanie: Web Service z modułu kamery montaż w ramkach: VTOF003,
VTOF003, VTOF009 zasilanie: z modułu kamery klasa szczelności: IP54 klasa odporności: IK07
wymiary: 110×120×24.9mm gwarancja: 36 miesięcy

Puszki i osłony Dahua

Kod produktu Cena netto

VTM09R - puszka natynkowa z daszkiem

Cena brutto

7726

60,00 zł

73,80 zł

3241

109,00 zł

134,07 zł

DH VTM09R - Obudowa przeciwdeszczowa do stacji z serii VTO2211G współpraca: VTO2211GP, VTO2211G-WP montaż: natynkowy osłona przeciwdeszczowa (daszek) tworzywo: plastik
klasa szczelności (IP65)* wymiary: 106.5x35.5x158.2mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36
miesięcy

VTM117 - puszka natynkowa
DH VTM117 - Obudowa aluminiowa do stacji z serii VTO3(6)221E-P współpraca: VTO3221E-P,
VTO6221E-P montaż: natynkowy tworzywo: aluminium ADC12 wymiary: 97x29x199mm
(szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy
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VTM115 - puszka natynkowa

2269

120,00 zł

147,60 zł

3161

164,00 zł

201,72 zł

6023

164,00 zł

201,72 zł

3148

170,00 zł

209,10 zł

5544

305,00 zł

375,15 zł

DH VTM115 - Obudowa aluminiowa do stacji z serii VTO2202F współpraca: VTO2202F-P,
VTO2202F-P-S2 montaż: natynkowy tworzywo: aluminium AL5052 wymiary: 95x28.5x129mm
(szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTM114 - puszka podtynkowa
DH VTM114 - Obudowa aluminiowa do stacji z serii VTO2202F współpraca: VTO2202F-P,
VTO2202F-P-S2 montaż: podtynkowy tworzywo: aluminium ADC12 w zestawie: puszka +
ramka wymiary: (szer./gł./wys.): 128.9x34.5x162.9mm - ramka 123x35x157mm - puszka
gwarancja: 36 miesięcy

VTM05R - puszka natynkowa z daszkiem
DH VTM05R - Obudowa przeciwdeszczowa do stacji z serii VTO2202F współpraca: VTO2202FP, VTO2202F-P-S2 montaż: natynkowy osłona przeciwdeszczowa (daszek) tworzywo: stop
aluminium klasa szczelności (IP65)* wymiary: 101.6x48.5x141.1mm (szer./gł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

VTM116-01 - puszka podtynkowa
DH VTM116-01 - Obudowa aluminiowa do stacji z serii VTO3(6)221E-P współpraca: VTO3221EP, VTO6221E-P montaż: podtynkowy tworzywo: aluminium ADC12 w zestawie: puszka +
ramka wymiary: (szer./gł./wys.): 138x35x240mm - ramka 120.8x33x222mm - puszka
gwarancja: 36 miesięcy

VTM121 - puszka podtynkowa
DH VTM121 - Obudowa aluminiowa do stacji z serii VTO65/75 współpraca z panelami serii:
VTO65xx, VTO75xx montaż: podtynkowy tworzywo: stop aluminium waga: 1.1kg wymiary:
143x67.5x373mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy
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VTM130 - puszka natynkowa

8291

403,00 zł

495,69 zł

8169

104,00 zł

127,92 zł

5692

164,00 zł

201,72 zł

DH VTM130 - Obudowa aluminiowa do stacji z serii VTO65/75 współpraca z panelami serii:
VTO65xx, VTO75xx montaż: natynkowy tworzywo: stop aluminium wymiary:
136x37.5x376.5mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

VTM08R - puszka natynkowa z daszkiem
DH VTM08R - Obudowa przeciwdeszczowa do stacji z serii VTO3(6)221E-P współpraca:
VTO3221E-P, VTO6221E-P montaż: natynkowy osłona przeciwdeszczowa (daszek) tworzywo:
stop aluminium klasa szczelności (IP65)* wymiary: 108.9x39.8x205.1mm (szer./gł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

VTM07R - puszka natynkowa z daszkiem
DH VTM07R - Obudowa przeciwdeszczowa do stacji z serii VTO3211D współpraca: VTO3211DP1-S2, VTO3211D-P2-S2, VTO3211D-P4-S2 montaż: natynkowy osłona przeciwdeszczowa
(daszek) tworzywo: stop aluminium klasa szczelności (IP65)* wymiary: 114.4x66.6x195.72mm
(szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Akcesoria Dahua

Kod produktu Cena netto
DEE1010B-S2 - Moduł rozszerzeń kontroli dostępu

7848S2

251,00 zł

Cena brutto

308,73 zł

DH DEE1010B-S2 - 1-drzwiowy moduł przekaźnikowy do stacji bramowej do podłączenia
sterowania drugich drzwi interfejsy: 1x wyjście przekaźnikowe NO/NC, 1x przycisku wyjścia, 1x
sygnalizacji stanu drzwi możliwość podłączenia czytnika kart zbliżeniowych interfejs
komunikacji: RS485 sygnalizacja LED pracy (3 wskaźniki) zasilanie: 12V DC wymiary:
49.2x20.2x58.2mm (szer./ dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Zestawy IP Hikvision

Kod produktu Cena netto

Zestaw IP wideoodomofonowy DS-KIS603-P(B)

Cena brutto

4176

940,00 zł

1 156,20 zł

4170

2 299,00 zł

2 827,77 zł

4178/C

1 699,00 zł

2 089,77 zł

Zestaw wideodomofonowy IP Hikvision DS KIS603 P (B) panel zewnętrzny: 1x DS-KV6113WPE1(B) monitor: 1x DS-KH6320-WTE1 zasilacz wtyczkowy: 2x 12V DC / 2A (do stacji i
monitora)

Zestaw wideoodomofonowy DS-KIS602
Zestaw wideodomofonowy IP Hikvision DS KIS602 panel zewnętrzny: 1x DS-KD8003-IME1
monitor: 1x DS-KH6320-WTE1 switch PoE: 1x DS-3E0105P-E/M(B) panel montażowy: 1x DSKD-ACW1 karta microSD: 1x 16GB zasilacz wtyczkowy: 1x 48V DC / 0,8A / 38,4W

Zestaw wideoodomofonowy DS-KIS604-S(C)
Zestaw wideodomofonowy IP Hikvision DS KIS604 S (C) panel zewnętrzny: 1x DS-KV8113WME1(C) monitor: 1x DS-KH6320-WTE1 switch PoE: 1x DS-3E0105P-E/M(B) karta microSD: 1x
16GB zasilacz wtyczkowy: 1x 48V DC / 0,8A / 38,4W (do switcha)
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Zestaw IP wideoodomofonowy DS-KH8350-WTE1 + DS-KV6113-WPE1(B)

9981

2 376,01 zł

2 922,49 zł

9982

2 622,03 zł

3 225,10 zł

Zestaw wideodomofonowy IP Hikvision DS KV6113 WPE1 (B) + DS KH8350 WTE1 panel
zewnętrzny: 1x DS-KV6113-WPE1(B) monitor: 1x DS-KH8350-WTE1

Zestaw IP wideoodomofonowy DS-KH8350-WTE1 + DS-KV8113WME1(B)/Surface
Zestaw wideodomofonowy IP Hikvision DS KV8113 WME1 (B) + DS KH8350 WTE1 panel
zewnętrzny: 1x DS-KV8113-WME1(B) monitor: 1x DS-KH8350-WTE1

Monitory Hikvision

Kod produktu Cena netto
Monitor do wideodomofonu DS-KH6320-WTE1-B

Cena brutto

6621/B

1 060,00 zł

1 303,80 zł

6621/W

1 060,00 zł

1 303,80 zł

4365

1 922,00 zł

2 364,06 zł

3739

1 625,00 zł

1 998,75 zł

Monitor wideodomofonowy HIKVISION DS KH6320 TE1 / DS KH6320 WTE1 współpraca: II
generacja wideodomofonów IP monitor głośnomówiący wyświetlacz: 7" TFT LCD
(1024×600px) dotykowy ekran obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu UI V2.0 interfejs
Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń zapis zdjęć,
nagrań i wiadomości audio-wideo możliwość wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer
IP (do 16 kamer w systemie - tylko jeden kanał jednocześnie) funkcje: SOS, nie przeszkadzać,
interkom, dziennik zdarzeń wejścia alarmowe: 8 obsługa kart microSD do 32GB w modelu DSKH6320-WTE1: wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2 interfejs
RS-485 dostępne kolory: biały, czarny wbudowana pamięć 128MB programowanie: iVMS 4200
obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) pobór
mocy: ≤6W wymiary: 200×15,1×140mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Monitor do wideodomofonu DS-KH6320-WTE1-W
Monitor wideodomofonowy HIKVISION DS KH6320 TE1 / DS KH6320 WTE1 współpraca: II
generacja wideodomofonów IP monitor głośnomówiący wyświetlacz: 7" TFT LCD
(1024×600px) dotykowy ekran obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu UI V2.0 interfejs
Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń zapis zdjęć,
nagrań i wiadomości audio-wideo możliwość wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer
IP (do 16 kamer w systemie - tylko jeden kanał jednocześnie) funkcje: SOS, nie przeszkadzać,
interkom, dziennik zdarzeń wejścia alarmowe: 8 obsługa kart microSD do 32GB w modelu DSKH6320-WTE1: wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2 interfejs
RS-485 dostępne kolory: biały, czarny wbudowana pamięć 128MB programowanie: iVMS 4200
obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) pobór
mocy: ≤6W wymiary: 200×15,1×140mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Monitor do wideodomofonu DS-KH8520-WTE1
Monitor wideodomofonowy HIKVISION DS KH8520 WTE1 współpraca: II generacja
wideodomofonów IP monitor głośnomówiący wyświetlacz: 10.1" TFT LCD (1024×600px)
dotykowy ekran obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu UI V2.0 interfejs Ethernet: 1x RJ45
10/100 Base-T wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n wbudowany spis lokatorów oraz lista
połączeń zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo możliwość wyświetlenia obrazu ze
stacji bramowej i kamer IP(do 16 kamer w systemie - tylko jeden kanał jednocześnie) funkcje:
SOS, nie przeszkadzać, interkom, dziennik zdarzeń cienka obudowa, metalowa ramka
wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2 interfejs RS-485 wbudowana pamięć 128MB obsługa kart
microSD do 32GB programowanie: iVMS 4200 obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect
zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) pobór mocy: ≤6W
wymiary: 254×14,7×166mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Monitor do wideodomofonu DS-KH8350-WTE1
Monitor wideodomofonowy HIKVISION DS KH8350 WTE1 współpraca: II generacja
wideodomofonów IP monitor głośnomówiący wyświetlacz: 7" IPS LCD (1024×600px) dotykowy
ekran i mechaniczny przycisk obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu UI V2.0 interfejs
Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n wbudowany spis
lokatorów oraz lista połączeń zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo możliwość
wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP(do 16 kamer w systemie - tylko jeden kanał
jednocześnie) funkcje: SOS, nie przeszkadzać, interkom, dziennik zdarzeń cienka obudowa,
aluminiowa ramka wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2 interfejs RS-485 wbudowana pamięć 128MB
obsługa kart microSD do 32GB programowanie: iVMS 4200 obsługa z urządzeń mobilnych: HikConnect zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) pobór mocy: ≤7W
wymiary: 180×22,4×140mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy
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Monitor do wideodomofonu DS-KH9310-WTE1(B)

0352

1 458,00 zł

1 793,34 zł

0535

2 077,00 zł

2 554,71 zł

6622

985,00 zł

1 211,55 zł

Monitor wideodomofonowy HIKVISION DS KH9310 WTE1 (B) współpraca: II generacja
wideodomofonów IP monitor głośnomówiący wyświetlacz: 7" TFT LCD (1024×600px) dotykowy
ekran wbudowany system operacyjny Android obsługa za pomocą graﬁcznego interfejs UI
V2.0 interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n funkcje:
SOS, nie przeszkadzać, interkom, dziennik zdarzeń możliwość wyświetlenia obrazu ze stacji
bramowej i kamer IP menu w języku polskim wgrana aplikacja Hik-Connect możliwość
połączenia ze wszystkimi urządzeniami Hikvision przez Hik-Connect (rejestratory, kamery,
centrale alarmowe itp.) możliwość zainstalowania dwóch dodatkowych aplikacji
wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2 interfejs RS-485 wbudowana pamięć 8GB Emmc
programowanie: iVMS 4200 obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect pobór mocy: ≤8W
zasilanie: DC 12V lub PoE 802.3af wymiary: 187×25.7×137mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36
miesięcy

Monitor do wideodomofonu DS-KH9510-WTE1(B)
Monitor wideodomofonowy HIKVISION DS KH9510 WTE1 (B) współpraca: II generacja
wideodomofonów IP monitor głośnomówiący wyświetlacz: 10.1" IPS LCD (1024×600px)
dotykowy ekran wbudowany system operacyjny Android obsługa za pomocą graﬁcznego
interfejs UI V2.0 interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T wbudowany spis lokatorów oraz
lista połączeń zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo wbudowany moduł WiFi 802.11b/g/n funkcje: SOS, nie przeszkadzać, interkom, dziennik zdarzeń możliwość
wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP menu w języku polskim wgrana aplikacja
Hik-Connect możliwość połączenia ze wszystkimi urządzeniami Hikvision przez Hik-Connect
(rejestratory, kamery, centrale alarmowe itp.) możliwość zainstalowania dwóch dodatkowych
aplikacji wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2 interfejs RS-485 wbudowana pamięć 8GB Emmc
programowanie: iVMS 4200 obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect pobór mocy: ≤8W
zasilanie: DC 12V lub PoE 802.3af wymiary: 254×26.65×166mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36
miesięcy

Monitor do wideodomofonu DS-KH6320-TE1
Monitor wideodomofonowy HIKVISION DS KH6320 TE1 / DS KH6320 WTE1 współpraca: II
generacja wideodomofonów IP monitor głośnomówiący wyświetlacz: 7" TFT LCD
(1024×600px) dotykowy ekran obsługa za pomocą graﬁcznego interfejsu UI V2.0 interfejs
Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń zapis zdjęć,
nagrań i wiadomości audio-wideo możliwość wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer
IP (do 16 kamer w systemie - tylko jeden kanał jednocześnie) funkcje: SOS, nie przeszkadzać,
interkom, dziennik zdarzeń wejścia alarmowe: 8 obsługa kart microSD do 32GB w modelu DSKH6320-WTE1: wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2 interfejs
RS-485 dostępne kolory: biały, czarny wbudowana pamięć 128MB programowanie: iVMS 4200
obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) pobór
mocy: ≤6W wymiary: 200×15,1×140mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Stacje bramowe Hikvision

Kod produktu Cena netto

DS-KB8113-IME1 - stacja bramowa IP

Cena brutto

5420

751,00 zł

923,73 zł

8629

961,00 zł

1 182,03 zł

DS-KB8113-IME1 - Wandaloodporny, autonomiczny panel bramowy IP Villa do systemu
wideodomofonowego HIKVISION autonomiczna praca niewymagająca monitora* kamera: 2Mpx
obiektyw: pinhole (kąt widzenia 88°/45°) obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p
podświetlenie: IR (3m) wywołanie: mechaniczny przycisk interfejs komunikacyjny: 1x RJ45
Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x wyjście przekaźnikowe NO/NC, 1x wejście alarmowe (np.
przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.) funkcje: WDR montaż: natynkowy protokoły:
TCP/IP, RSTP zarządzanie: iVMS-4200 obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect możliwość
współpracy z systemem CCTV i SSWiN pobór mocy: <10 W zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
obudowa: stop cynku (IP65), (IK09) wymiary: 161,85×74,13×53,2mm (szer./wys./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD8003-IME1/S - moduł stacji bramowej
DS-KD8003-IME1/S - Moduł stacji bramowej IP współpraca: II generacja wideodomofonów IP
przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS obiektyw: ﬁsheye (kąt widzenia ok. 180°/96°) obsługiwana
rozdzielczość: 1080p podświetlenie: diody LED IR (automatyczne) wbudowany wizytownik z
podświetlaniem LED wywołanie: mechaniczny przycisk interfejs komunikacyjny: 1x RJ45
Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x wyjście modułowe (RS485), 2x wyjścia przekaźnikowe
NO/NC, 4x wejścia alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.) funkcje: BLC,
DNR, WDR materiał: stal nierdzewna zarządzanie: iVMS-4200 obsługa z urządzeń mobilnych:
Hik-Connect możliwość współpracy z systemem CCTV i SSWiN wbudowane komunikaty
głosowe ułatwiające obsługę zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af pobór mocy: 4 W obudowa:
IP65 montaż: podtynkowy: DS-KD-ACF/S natynkowy: DS-KD-ACW/S
wymiary: 98×99,8×43,9 mm gwarancja: 36 miesięcy
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Terminal kontroli temperatury DS-K1TA70MI-T

0006

8 129,00 zł

9 998,67 zł

9013

22 910,00 zł

28 179,30 zł

9014

19 637,00 zł

24 153,51 zł

8106/WiFI

751,00 zł

923,73 zł

8107P

997,00 zł

1 226,31 zł

Bezdotykowy terminal pomiaru temperatury z kontrolą dostępu DS K1TA70MI T ekran: 7’’ LCD
dotykowy wbudowany czytnik kart Mifare 13,56MHz pamięć: 6 tys. kart; 6 tys. twarzy; 100 tys.
zdarzeń przetwornik therma: niechłodzony Vanadium Oxide rozdzielczość: therma: 120×160
wizja: 1920×1080 montaż ścienny, na cokole (z DS-KAB671-B) lub biurku (z DS-DM0701BL)
sterowanie elektrozaczepem, ryglem, zworą detekcja maseczki ochronnej zakres pomiaru
temperatury: 30°C ~ 45°C dokładność pomiaru: 0,1°C odchylenie: ±0,5°C czas
rozpoznawania twarzy: 0,2 s/osobę skuteczność rozpoznawania twarzy: ≥99% wymiary:
290×116,5×35mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 36 miesięcy

Terminal kontroli temperatury DS-K5604A-3XF/V
Bezdotykowy terminal pomiaru temperatury z kontrolą dostępu DS K5604A 3XF V
ekran: 10,1’’ LCD dotykowy pamięć: 50 tys. twarzy; 100 tys. zdarzeń przetwornik therma:
niechłodzony Vanadium Oxide rozdzielczość: therma: 120×160 wizja: 1920×1080 montaż na
cokole (w zestawie) sterowanie elektrozaczepem, ryglem, zworą detekcja maseczki
ochronnej zakres pomiaru temperatury: 30°C ~ 45°C dokładność pomiaru: ±0,5°C czas
rozpoznania twarzy: 0,2 s/osobę skuteczność rozpoznania twarzy: ≥99% wymiary:
1399×172×250mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 36 miesięcy

Terminal kontroli temperatury DS-K1T671TM-3XF
Bezdotykowy terminal pomiaru temperatury z kontrolą dostępu DS K1T671TM 3XF
ekran: 7’’ LCD dotykowy wbudowany czytnik kart Mifare 13,56MHz pamięć: 50 tys. kart; 50
tys. twarzy; 100 tys. zdarzeń przetwornik therma: niechłodzony Vanadium Oxide
rozdzielczość: therma: 120×160 wizja: 1920×1080 montaż ścienny, na cokole (z DS-KAB671B) lub biurku (z DS-DM0701BL) sterowanie elektrozaczepem, ryglem, zworą detekcja
maseczki ochronnej zakres pomiaru temperatury: 30°C ~ 45°C dokładność pomiaru: 0,1°C
odchylenie: ±0,5°C czas rozpoznawania twarzy: 0,2 s/osobę skuteczność rozpoznawania
twarzy: ≥99% wymiary: 282.78×116,5×36,7mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 36 miesięcy

Stacja bramowa DS-KV6113-WPE1(B)
Stacja bramowa HIKVISION DS KV6113 PE1 (B) / DS-KV6113 WPE1 (B) współpraca: II generacja
wideodomofonów IP liczba abonentów: 1 kamera: 2Mpx obiektyw: kąt widzenia 129°/75°
obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p podświetlenie: IR (do 3m) wywołanie: mechaniczny
przycisk czytnik transponderów: Mifare 13.56MHz (2000 kart) interfejs komunikacyjny: 1x RJ45
Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x RS485, 1x wyjście przekaźnikowe NO/NC, 4x wejścia
alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.) w modelu DS-KV6113-WPE1:
wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n protokoły: TCP/IP, RSTP zarządzanie: iVMS 4200, web
obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect możliwość współpracy z systemem CCTV i SSWiN
wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af pobór
mocy: ≤10W montaż: natynkowy obudowa: plastik (IP65) wymiary: 138×65×27mm mm
(wys./szer./gł.) gwarancja: 36 miesięcy

Stacja bramowa DS-KV8113-WME1(B)/Flush
Stacja bramowa HIKVISION DS KV8113 WME1 (B) / DS KV8213 WME1 (B) / DS KV8413 WME1
(B) (Surface / Flush) współpraca: II generacja wideodomofonów IP liczba abonentów: 1 / 2 / 4
kamera: 2Mpx obiektyw: kąt widzenia 129°/75° obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p
podświetlenie: IR (3m) wywołanie: mechaniczny przycisk czytnik transponderów:
Mifare 13.56MHz (256 kart) interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n interfejs: 1x RS485, 2x wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 4x
wejścia alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.) protokoły: TCP/IP, RSTP
zarządzanie: iVMS 4200, web obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect możliwość
współpracy z systemem CCTV i SSWiN wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
montaż: natynkowa (Surface) / podtynkowa (Flush) zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af pobór
mocy: ≤10W obudowa: aluminium (IP65, IK08) wymiary: 91×29×174mm (szer./gł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy
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Stacja bramowa DS-KV8413-WME1(B)/Flush

8104P

1 216,00 zł

1 495,68 zł

5511

1 103,00 zł

1 356,69 zł

8106

711,00 zł

874,53 zł

9851

785,00 zł

965,55 zł

8107N

997,00 zł

1 226,31 zł

Stacja bramowa HIKVISION DS KV8113 WME1 (B) / DS KV8213 WME1 (B) / DS KV8413 WME1
(B) (Surface / Flush) współpraca: II generacja wideodomofonów IP liczba abonentów: 1 / 2 / 4
kamera: 2Mpx obiektyw: kąt widzenia 129°/75° obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p
podświetlenie: IR (3m) wywołanie: mechaniczny przycisk czytnik transponderów:
Mifare 13.56MHz (256 kart) interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n interfejs: 1x RS485, 2x wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 4x
wejścia alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.) protokoły: TCP/IP, RSTP
zarządzanie: iVMS 4200, web obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect możliwość
współpracy z systemem CCTV i SSWiN wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
montaż: natynkowa (Surface) / podtynkowa (Flush) zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af pobór
mocy: ≤10W obudowa: aluminium (IP65, IK08) wymiary: 91×29×174mm (szer./gł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

Stacja bramowa IP DS-KV8402-IM
Stacja bramowa HIKVISION DS KV8102 IM / DS KV8202 IM / DS KV8402 IM współpraca: I
generacja wideodomofonów IP stacja bramowa z czytnikiem RFID przetwornik obrazu: 1/3"
CMOS interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T podświetlenie: 6 diod LED IR (automatyczna)
pojemność czytnika: 256 kart Mifare 13.56 MHz wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
liczba przycisków wywołania: 1 / 2 / 4 wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1 interfejs RS-485
obudowa: stop aluminium (IP65) zarządzanie przez Batch Conﬁguration Tool lub iVMS 4200
możliwość obsługi z poziomu urządzeń mobilnych możliwość współpracy z systemem CCTV i
SSWiN wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę montaż podtynkowy lub
natynkowy (wymagana puszka) zasilanie: DC 12V lub PoE 24V (wymagany DS-KAD606 lub DSKAD612) pobór mocy: ≤12W wymiary: 182×100×33 mm gwarancja: 36 miesięcy

Stacja bramowa DS-KV6113-PE1(B)
Stacja bramowa HIKVISION DS KV6113 PE1 (B) / DS-KV6113 WPE1 (B) współpraca: II generacja
wideodomofonów IP liczba abonentów: 1 kamera: 2Mpx obiektyw: kąt widzenia 129°/75°
obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p podświetlenie: IR (do 3m) wywołanie: mechaniczny
przycisk czytnik transponderów: Mifare 13.56MHz (2000 kart) interfejs komunikacyjny: 1x RJ45
Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x RS485, 1x wyjście przekaźnikowe NO/NC, 4x wejścia
alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.) w modelu DS-KV6113-WPE1:
wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n protokoły: TCP/IP, RSTP zarządzanie: iVMS 4200, web
obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect możliwość współpracy z systemem CCTV i SSWiN
wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af pobór
mocy: ≤10W montaż: natynkowy obudowa: plastik (IP65) wymiary: 138×65×27mm mm
(wys./szer./gł.) gwarancja: 36 miesięcy

Moduł stacji bramowej DS-KD8003-IME1
Moduł stacji bramowej IP HIKVISION DS KD8003 IME1 współpraca: II generacja
wideodomofonów IP przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS obiektyw: ﬁsheye (kąt widzenia ok.
180°/96°) obsługiwana rozdzielczość: 1080p podświetlenie: diody LED IR (automatyczne)
wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED wywołanie: mechaniczny przycisk interfejs
komunikacyjny: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps interfejs: 1x wyjście modułowe (RS485), 2x
wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 4x wejścia alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia
drzwi itp.) funkcje: BLC, DNR, WDR zarządzanie: iVMS-4200 obsługa z urządzeń mobilnych:
Hik-Connect możliwość współpracy z systemem CCTV i SSWiN wbudowane komunikaty
głosowe ułatwiające obsługę zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af pobór mocy: ≤10 W obudowa:
IP65 montaż: podtynkowy: DS-KD-ACF natynkowy: DS-KD-ACW wymiary: 98×99,8×43,9 mm
gwarancja: 36 miesięcy

Stacja bramowa DS-KV8113-WME1(B)/Surface
Stacja bramowa HIKVISION DS KV8113 WME1 (B) / DS KV8213 WME1 (B) / DS KV8413 WME1
(B) (Surface / Flush) współpraca: II generacja wideodomofonów IP liczba abonentów: 1 / 2 / 4
kamera: 2Mpx obiektyw: kąt widzenia 129°/75° obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p
podświetlenie: IR (3m) wywołanie: mechaniczny przycisk czytnik transponderów:
Mifare 13.56MHz (256 kart) interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n interfejs: 1x RS485, 2x wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 4x
wejścia alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.) protokoły: TCP/IP, RSTP
zarządzanie: iVMS 4200, web obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect możliwość
współpracy z systemem CCTV i SSWiN wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
montaż: natynkowa (Surface) / podtynkowa (Flush) zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af pobór
mocy: ≤10W obudowa: aluminium (IP65, IK08) wymiary: 91×29×174mm (szer./gł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

Aktualizacja z dn. 2023.01.07

www.napad.pl

Strona 17

Cennik wideodomofonów

Stacja bramowa DS-KV8213-WME1(B)/Surface

8103N

1 129,00 zł

1 388,67 zł

8104N

1 216,00 zł

1 495,68 zł

8103P

1 129,00 zł

1 388,67 zł

5518

954,00 zł

1 173,42 zł

5517

1 024,00 zł

1 259,52 zł

Stacja bramowa HIKVISION DS KV8113 WME1 (B) / DS KV8213 WME1 (B) / DS KV8413 WME1
(B) (Surface / Flush) współpraca: II generacja wideodomofonów IP liczba abonentów: 1 / 2 / 4
kamera: 2Mpx obiektyw: kąt widzenia 129°/75° obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p
podświetlenie: IR (3m) wywołanie: mechaniczny przycisk czytnik transponderów:
Mifare 13.56MHz (256 kart) interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n interfejs: 1x RS485, 2x wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 4x
wejścia alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.) protokoły: TCP/IP, RSTP
zarządzanie: iVMS 4200, web obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect możliwość
współpracy z systemem CCTV i SSWiN wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
montaż: natynkowa (Surface) / podtynkowa (Flush) zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af pobór
mocy: ≤10W obudowa: aluminium (IP65, IK08) wymiary: 91×29×174mm (szer./gł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

Stacja bramowa DS-KV8413-WME1(B)/Surface
Stacja bramowa HIKVISION DS KV8113 WME1 (B) / DS KV8213 WME1 (B) / DS KV8413 WME1
(B) (Surface / Flush) współpraca: II generacja wideodomofonów IP liczba abonentów: 1 / 2 / 4
kamera: 2Mpx obiektyw: kąt widzenia 129°/75° obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p
podświetlenie: IR (3m) wywołanie: mechaniczny przycisk czytnik transponderów:
Mifare 13.56MHz (256 kart) interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n interfejs: 1x RS485, 2x wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 4x
wejścia alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.) protokoły: TCP/IP, RSTP
zarządzanie: iVMS 4200, web obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect możliwość
współpracy z systemem CCTV i SSWiN wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
montaż: natynkowa (Surface) / podtynkowa (Flush) zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af pobór
mocy: ≤10W obudowa: aluminium (IP65, IK08) wymiary: 91×29×174mm (szer./gł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

Stacja bramowa DS-KV8213-WME1(B)/Flush
Stacja bramowa HIKVISION DS KV8113 WME1 (B) / DS KV8213 WME1 (B) / DS KV8413 WME1
(B) (Surface / Flush) współpraca: II generacja wideodomofonów IP liczba abonentów: 1 / 2 / 4
kamera: 2Mpx obiektyw: kąt widzenia 129°/75° obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p
podświetlenie: IR (3m) wywołanie: mechaniczny przycisk czytnik transponderów:
Mifare 13.56MHz (256 kart) interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n interfejs: 1x RS485, 2x wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 4x
wejścia alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.) protokoły: TCP/IP, RSTP
zarządzanie: iVMS 4200, web obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect możliwość
współpracy z systemem CCTV i SSWiN wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
montaż: natynkowa (Surface) / podtynkowa (Flush) zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af pobór
mocy: ≤10W obudowa: aluminium (IP65, IK08) wymiary: 91×29×174mm (szer./gł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

Stacja bramowa IP DS-KV8102-IM
Stacja bramowa HIKVISION DS KV8102 IM / DS KV8202 IM / DS KV8402 IM współpraca: I
generacja wideodomofonów IP stacja bramowa z czytnikiem RFID przetwornik obrazu: 1/3"
CMOS interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T podświetlenie: 6 diod LED IR (automatyczna)
pojemność czytnika: 256 kart Mifare 13.56 MHz wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
liczba przycisków wywołania: 1 / 2 / 4 wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1 interfejs RS-485
obudowa: stop aluminium (IP65) zarządzanie przez Batch Conﬁguration Tool lub iVMS 4200
możliwość obsługi z poziomu urządzeń mobilnych możliwość współpracy z systemem CCTV i
SSWiN wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę montaż podtynkowy lub
natynkowy (wymagana puszka) zasilanie: DC 12V lub PoE 24V (wymagany DS-KAD606 lub DSKAD612) pobór mocy: ≤12W wymiary: 182×100×33 mm gwarancja: 36 miesięcy

Stacja bramowa IP DS-KV8202-IM
Stacja bramowa HIKVISION DS KV8102 IM / DS KV8202 IM / DS KV8402 IM współpraca: I
generacja wideodomofonów IP stacja bramowa z czytnikiem RFID przetwornik obrazu: 1/3"
CMOS interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T podświetlenie: 6 diod LED IR (automatyczna)
pojemność czytnika: 256 kart Mifare 13.56 MHz wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
liczba przycisków wywołania: 1 / 2 / 4 wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1 interfejs RS-485
obudowa: stop aluminium (IP65) zarządzanie przez Batch Conﬁguration Tool lub iVMS 4200
możliwość obsługi z poziomu urządzeń mobilnych możliwość współpracy z systemem CCTV i
SSWiN wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę montaż podtynkowy lub
natynkowy (wymagana puszka) zasilanie: DC 12V lub PoE 24V (wymagany DS-KAD606 lub DSKAD612) pobór mocy: ≤12W wymiary: 182×100×33 mm gwarancja: 36 miesięcy

Moduły Hikvision
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DS-KD-BK - moduł zaślepiający

4533

124,00 zł

152,52 zł

5114

206,00 zł

253,38 zł

6711

206,00 zł

253,38 zł

4531

247,00 zł

303,81 zł

3228

329,00 zł

404,67 zł

8626

369,00 zł

453,87 zł

8044

546,00 zł

671,58 zł

DS-KD-BK - Moduł zaślepki współpraca: II generacja wideodomofonów montaż: podtynkowy:
DS-KD-ACF natynkowy: DS-KD-ACW klasa szczelności: IP65 wymiary: 98,5×100×33,7mm
(wys./szer./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-IN - moduł wskaźnika
DS-KD-IN - Moduł wskaźnika współpraca: II generacja wideodomofonów wymaga modułu DSKD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2 podświetlane ikony informujące o statusie stacji bramowej
zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu programowanie: iVMS-4200 klasa
szczelności: IP65 montaż: podtynkowy: DS-KD-ACF natynkowy: DS-KD-ACW wymiary:
98,5×100×33,7mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-INFO - moduł informacyjny
DS-KD-BK - Moduł informacyjny współpraca: II generacja wideodomofonów wymaga modułu
DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2 montaż: podtynkowy: DS-KD-ACF natynkowy: DS-KDACW programowanie: iVMS-4200 podświetlane pole informacyjne automatyczne podświetlenie
zależne od warunków oświetleniowych wymiary: 98,5×94,4×33,8mm (wys./szer./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-KK - moduł wizytownika
DS-KD-KK - Moduł wizytownika współpraca: II generacja wideodomofonów wymaga modułu
DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2 mechaniczne przyciski wywołania z podświetleniem
wbudowany wizytownik z podświetleniem zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu
programowanie: iVMS-4200 klasa szczelności IP65 4 zaślepki w komplecie montaż:
podtynkowy: DS-KD-ACF natynkowy: DS-KD-ACW wymiary: 98,21×100,21×33,7mm
gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-M - moduł czytnika kart
DS-KD-E / DS-KD-M - Moduł czytnika kart współpraca: II generacja wideodomofonów wymaga
modułu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2 częstotliwość pracy: EM 125kHz lub Mifare
13,56MHz zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu programowanie: iVMS-4200 klasa
szczelności: IP65 montaż: podtynkowy: DS-KD-ACF natynkowy: DS-KD-ACW wymiary:
98,5×100×33,7mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-KK/S - moduł wizytownika
DS-KD-KK - Moduł wizytownika współpraca: II generacja wideodomofonów wymaga modułu
DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2 mechaniczne przyciski wywołania z podświetleniem
wbudowany wizytownik z podświetleniem materiał: stal nierdzewna (przyciski) i plastik
programowanie: iVMS-4200 klasa szczelności IP65 zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego
modułu 4 zaślepki w komplecie montaż: podtynkowy: DS-KD-ACF natynkowy: DS-KD-ACW
wymiary: 98,21×100,21×33,7mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-DIS - moduł wyświetlacza
DS-KD-DIS - Moduł wyświetlacza współpraca: II generacja wideodomofonów wymaga modułu
DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2 wyświetlacz: 3.5" TFT LCD (320×480px) 4 mechaniczne
przyciski z podświetleniem możliwość dodania do 500 kontaktów zasilanie: ze stacji bramowej
lub z innego modułu programowanie: iVMS-4200 klasa szczelności: IP65 wywołanie stacji
wewnętrznej z wyświetlanej listy kontaktów wyświetlane informacje: czas trwania połączenia,
otwarcie drzwi, przejście bramofonu w tryb nagrywania wiadomości po nieodebranym
połączeniu montaż: podtynkowy: DS-KD-ACF natynkowy: DS-KD-ACW wymiary:
98,21×100,21×33,7mm gwarancja: 36 miesięcy
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DS-KD-KP/S - moduł klawiatury

8627

721,00 zł

886,83 zł

4075

2 231,00 zł

2 744,13 zł

3226

329,00 zł

404,67 zł

0571

533,00 zł

655,59 zł

DS-KD-KP/S - Moduł klawiatury numerycznej współpraca: II generacja wideodomofonów
wymaga modułu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2 mechaniczne przyciski z
podświetleniem możliwość wyboru numeru i wywołania lokalu zasilanie: ze stacji bramowej lub
z innego modułu funkcja zamku kodowego programowanie: iVMS-4200 materiał: stal
nierdzewna i plastik montaż: podtynkowy: DS-KD-ACF/S natynkowy: DS-KD-ACW/S klasa
szczelności: IP65 klasa odporności: IK07 wymiary: 98,5×100×34,2mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-TDM - moduł wyświetlacza
DS-KD-TDM - Moduł wyświetlacza z czytnikiem i klawiaturą współpraca: II generacja
wideodomofonów wymaga modułu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2 wyświetlacz:
dotykowy 4" IPS LCD (480×480px) wbudowany czytnik Mifare 13,56MHz otwieranie: karta lub
kod PIN zasilanie: ze stacji bramowej programowanie: iVMS-4200 obudowa: IP65, IK08
wyświetlane funkcje: klawiatura numeryczna, dedykowane przyciski, lista kontaktów i graﬁki
reklamowe montaż: podtynkowy: DS-KD-ACF natynkowy: DS-KD-ACW wymiary:
98×100×34,2mm (wys./szer./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-E - moduł czytnika kart
DS-KD-E / DS-KD-M - Moduł czytnika kart współpraca: II generacja wideodomofonów wymaga
modułu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2 częstotliwość pracy: EM 125kHz lub Mifare
13,56MHz zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu programowanie: iVMS-4200 klasa
szczelności: IP65 montaż: podtynkowy: DS-KD-ACF natynkowy: DS-KD-ACW wymiary:
98,5×100×33,7mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-KP - moduł klawiatury
DS-KD-KP - Moduł klawiatury numerycznej współpraca: II generacja wideodomofonów wymaga
modułu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2 mechaniczne przyciski z podświetleniem
możliwość wyboru numeru i wywołania lokalu zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego
modułu funkcja zamku kodowego programowanie: iVMS-4200 montaż: podtynkowy: DS-KDACF natynkowy: DS-KD-ACW klasa szczelności: IP65 klasa odporności: IK07 wymiary:
98,5×100×34,2mm gwarancja: 36 miesięcy

Ramki i obudowy Hikvision

Kod produktu Cena netto

DS-KAB86 - obudowa podtynkowa

Cena brutto

4133

16,00 zł

19,68 zł

4880

48,00 zł

59,04 zł

DS-KAB86 - Puszka podtynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision współpraca:
urządzenia z serii DS-KHxxxx, DS-Kxxxxxxx montaż: podtynkowy materiał: PVC temperatura
pracy: -5°C ~ +60°C rozstaw otworów montażowych: 60mm wymiary: 81×78×50mm
gwarancja: 36 miesięcy

DS-KABV6113-RS/Surface - maskownica do montażu natynkowego
DS-KABV6113-RS Surface - Osłona ochronna do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: stacje bramowe do montażu natynkowego DS-KV6113-PE1, DS-KV6113-WPE1
montaż: natynkowy materiał: tworzywo sztuczne temperatura pracy: -40°C ~ 60°C wymiary:
149,78×79,56×48,63mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 36 miesięcy
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DS-KABV8113-RS/Surface - maskownica do montażu natynkowego

6739

73,00 zł

89,79 zł

3553

73,00 zł

89,79 zł

1440/1

113,00 zł

138,99 zł

1440/2

166,00 zł

204,18 zł

1440/3

166,00 zł

204,18 zł

0824/1

166,00 zł

204,18 zł

DS-KABV8113-RS Surface - Obudowa ochronna do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: stacje bramowe do montażu natynkowego DS-KV8113-WME1, DS-KV8213-WME1,
DS-KV8413-WME1 montaż: natynkowy materiał: stal nierdzewna temperatura pracy: -40°C ~
60°C wymiary: 189×97×49mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 36 miesięcy

DS-KABV8113-RS/Flush - maskownica do montażu podtynkowego
DS-KABV8113-RS/Flush - Osłona ochronna do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: stacje bramowe do montażu podtynkowego DS-KV8113-WME1/Flush, DS-KV8213WME1/Flush; DS-KV8413-WME1/Flush montaż: natynkowy materiał: stal nierdzewna
temperatura pracy: -40°C ~ 60°C wymiary: 186×97×31mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 36
miesięcy

DS-KABD8003-RS1 - daszek do systemu modułowego
DS-KABD8003-RS - Osłona ochronna do systemu wideodomofonowego Hikvision współpraca:
panel montażowy natynkowy DS-KD-ACW1, DS-KD-ACW2, DS-KD-ACW3 montaż: natynkowy
waga: DS-KABD8003-RS1: 298,9g DS-KABD8003-RS2: 500g DS-KABD8003-RS3: 702,3g
materiał: SECC temperatura pracy: -40°C ~ 60°C wymiary: (wys./szer./gł.) DS-KABD8003-RS1:
122×116,4×58mm DS-KABD8003-RS2: 224×116,4×58mm DS-KABD8003-RS3:
325,8×116,4×58mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KABD8003-RS2 - daszek do systemu modułowego
DS-KABD8003-RS - Osłona ochronna do systemu wideodomofonowego Hikvision współpraca:
panel montażowy natynkowy DS-KD-ACW1, DS-KD-ACW2, DS-KD-ACW3 montaż: natynkowy
waga: DS-KABD8003-RS1: 298,9g DS-KABD8003-RS2: 500g DS-KABD8003-RS3: 702,3g
materiał: SECC temperatura pracy: -40°C ~ 60°C wymiary: (wys./szer./gł.) DS-KABD8003-RS1:
122×116,4×58mm DS-KABD8003-RS2: 224×116,4×58mm DS-KABD8003-RS3:
325,8×116,4×58mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KABD8003-RS3 - daszek do systemu modułowego
DS-KABD8003-RS - Osłona ochronna do systemu wideodomofonowego Hikvision współpraca:
panel montażowy natynkowy DS-KD-ACW1, DS-KD-ACW2, DS-KD-ACW3 montaż: natynkowy
waga: DS-KABD8003-RS1: 298,9g DS-KABD8003-RS2: 500g DS-KABD8003-RS3: 702,3g
materiał: SECC temperatura pracy: -40°C ~ 60°C wymiary: (wys./szer./gł.) DS-KABD8003-RS1:
122×116,4×58mm DS-KABD8003-RS2: 224×116,4×58mm DS-KABD8003-RS3:
325,8×116,4×58mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-ACF1 - panel do montażu podtynkowego
DS-KD-ACF - Ramka montażowa podtynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: II generacja wideodomofonów instalacja modułów: 1 / 2 / 3 montaż: podtynkowy
materiał: aluminium i plastik temperatura pracy: -40°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95%
wymiary: (wys./szer./gł.) DS-KD-ACF1: 134×135×60mm DS-KD-ACF2: 237×134×60mm DSKD-ACF3: 338,8×134×60mm gwarancja: 36 miesięcy
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DS-KD-ACF2 - panel do montażu podtynkowego

0824/2

220,00 zł

270,60 zł

0824/3

273,00 zł

335,79 zł

0524

171,00 zł

210,33 zł

0655/1

247,00 zł

303,81 zł

0655/2

343,00 zł

421,89 zł

DS-KD-ACF - Ramka montażowa podtynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: II generacja wideodomofonów instalacja modułów: 1 / 2 / 3 montaż: podtynkowy
materiał: aluminium i plastik temperatura pracy: -40°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95%
wymiary: (wys./szer./gł.) DS-KD-ACF1: 134×135×60mm DS-KD-ACF2: 237×134×60mm DSKD-ACF3: 338,8×134×60mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-ACF3 - panel do montażu podtynkowego
DS-KD-ACF - Ramka montażowa podtynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: II generacja wideodomofonów instalacja modułów: 1 / 2 / 3 montaż: podtynkowy
materiał: aluminium i plastik temperatura pracy: -40°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95%
wymiary: (wys./szer./gł.) DS-KD-ACF1: 134×135×60mm DS-KD-ACF2: 237×134×60mm DSKD-ACF3: 338,8×134×60mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KAB02 - obudowa do montażu natynkowego
DS-KAB02 - Obudowa ochronna do systemu wideodomofonowego Hikvision współpraca: I
generacja wideodomofonów montaż: natynkowy materiał: stal nierdzewna temperatura pracy:
-30°C ~ 70°C wymiary: 193×106×75mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-ACW1 - panel do montażu natynkowego
DS-KD-ACW - Ramka montażowa natynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: II generacja wideodomofonów instalacja modułów: 1 / 2 / 3 montaż: natynkowy
materiał: aluminium temperatura pracy: -40°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% wymiary
(wys./szer./gł.): DS-KD-ACW1: 117×107×36,7 mm DS-KD-ACW2: 219×107×36,7 mm DS-KDACW3: 320,8×107×36,7 mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-ACW2 - panel do montażu natynkowego
DS-KD-ACW - Ramka montażowa natynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: II generacja wideodomofonów instalacja modułów: 1 / 2 / 3 montaż: natynkowy
materiał: aluminium temperatura pracy: -40°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% wymiary
(wys./szer./gł.): DS-KD-ACW1: 117×107×36,7 mm DS-KD-ACW2: 219×107×36,7 mm DS-KDACW3: 320,8×107×36,7 mm gwarancja: 36 miesięcy
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DS-KD-ACW3 - panel do montażu natynkowego

0655/3

728,00 zł

895,44 zł

0523

247,00 zł

303,81 zł

8241/2

609,00 zł

749,07 zł

8241/3

945,00 zł

1 162,35 zł

8241/1

433,00 zł

532,59 zł

DS-KD-ACW - Ramka montażowa natynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: II generacja wideodomofonów instalacja modułów: 1 / 2 / 3 montaż: natynkowy
materiał: aluminium temperatura pracy: -40°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~ 95% wymiary
(wys./szer./gł.): DS-KD-ACW1: 117×107×36,7 mm DS-KD-ACW2: 219×107×36,7 mm DS-KDACW3: 320,8×107×36,7 mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KAB01 - obudowa do montażu natynkowego
współpraca: I generacja wideodomofonów montaż: natynkowy materiał: stal nierdzewna
oddzielny montaż osłony deszczowej temperatura pracy: -30°C ~ 70°C
wymiary: 212×115×80mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-ACW2/S - panel do montażu natynkowego
DS-KD-ACW - Ramka montażowa natynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: II generacja wideodomofonów instalacja modułów: 1 / 2 / 3 montaż: natynkowy
materiał: stal nierdzewna i aluminium temperatura pracy: -40°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~
95% wymiary (wys./szer./gł.): DS-KD-ACW1/S: 117×107×36,7 mm DS-KDACW2/S: 219×107×36,7 mm DS-KD-ACW3/S: 320,8×107×36,7 mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-ACW3/S - panel do montażu natynkowego
DS-KD-ACW - Ramka montażowa natynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: II generacja wideodomofonów instalacja modułów: 1 / 2 / 3 montaż: natynkowy
materiał: stal nierdzewna i aluminium temperatura pracy: -40°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~
95% wymiary (wys./szer./gł.): DS-KD-ACW1/S: 117×107×36,7 mm DS-KDACW2/S: 219×107×36,7 mm DS-KD-ACW3/S: 320,8×107×36,7 mm gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-ACW1/S - panel do montażu natynkowego
DS-KD-ACW - Ramka montażowa natynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: II generacja wideodomofonów instalacja modułów: 1 / 2 / 3 montaż: natynkowy
materiał: stal nierdzewna i aluminium temperatura pracy: -40°C ~ +60°C wilgotność: 10% ~
95% wymiary (wys./szer./gł.): DS-KD-ACW1/S: 117×107×36,7 mm DS-KDACW2/S: 219×107×36,7 mm DS-KD-ACW3/S: 320,8×107×36,7 mm gwarancja: 36 miesięcy
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DS-KD-ACF1/S - panel do montażu podtynkowego

8240/1

353,00 zł

434,19 zł

8240/2

481,00 zł

591,63 zł

8240

641,00 zł

788,43 zł

4201

13,00 zł

15,99 zł

DS-KD-ACF3/S - Ramka montażowa podtynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: II generacja wideodomofonów instalacja modułów: 1 / 2 / 3 montaż: podtynkowy
materiał: stal nierdzewna i plastik temperatura pracy: -40°C ~ +55°C wilgotność: 10% ~ 95%
wymiary: 338,8×135×56mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-ACF2/S - panel do montażu podtynkowego
DS-KD-ACF3/S - Ramka montażowa podtynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: II generacja wideodomofonów instalacja modułów: 1 / 2 / 3 montaż: podtynkowy
materiał: stal nierdzewna i plastik temperatura pracy: -40°C ~ +55°C wilgotność: 10% ~ 95%
wymiary: 338,8×135×56mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-ACF3/S - panel do montażu podtynkowego
DS-KD-ACF3/S - Ramka montażowa podtynkowa do systemu wideodomofonowego Hikvision
współpraca: II generacja wideodomofonów instalacja modułów: 1 / 2 / 3 montaż: podtynkowy
materiał: stal nierdzewna i plastik temperatura pracy: -40°C ~ +55°C wilgotność: 10% ~ 95%
wymiary: 338,8×135×56mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 36 miesięcy

Obudowa podtynkowa DS-KAB118
współpraca: urządzenia z serii DS-Kxxxxxxx montaż: podtynkowy materiał: PVC temperatura
pracy: -5°C ~ 60°C rozstaw otworów montażowych: 84mm wymiary: 102.9×66.6×50mm
gwarancja: 36 miesięcy

Akcesoria Hikvision

Kod produktu Cena netto
Podstawka biurkowa DS-KABH8350-T

Cena brutto

1504

124,00 zł

152,52 zł

3884

5 957,00 zł

7 327,11 zł

1503

124,00 zł

152,52 zł

4335

337,00 zł

414,51 zł

Stojak biurowy HIKVISION DS KABH8350 T współpraca: DS-KH8350 montaż: na biurko, stół,
półkę materiał: stal nierdzewna temperatura pracy: -10°C ~ 55°C wymiary: 95×83×98,9mm
gwarancja: 36 miesięcy

Stacja do zarządzania wideodomofonami DS-KM9503
Stacja do zarządzania wideodomofonami DS KM9503 monitor słuchawkowy lub
głośnomówiący wyświetlacz: 10,1" IPS (1280×800px) wbudowany system operacyjny Android
7.1 obsługa do 10 000 stacji bramowych i 128 kamer IP interfejs Ethernet: 2x RJ45
10/100/1000 Base-T dotykowy ekran i przyciski funkcyjne złącze HDMI wejścia alarmowe: 2
interfejs RS-485 obsługa kart SD do 128GB zasilanie: DC 12V lub PoE 802.3af pobór
mocy: ≤10W wymiary: 292×166×31mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Podstawka biurkowa DS-KABH6320-T
Stojak biurowy HIKVISION DS KABH6320 T współpraca: DS-KH6320, DS-KH8520, DS-KH9510
montaż: na biurko, stół, półkę materiał: stal nierdzewna temperatura pracy: -10°C ~ 55°C
wymiary: 122×86×64mm gwarancja: 36 miesięcy

Moduł kontroli dostępu DS-K2M060
współpraca: DS-KV8102-IM, DS-KV8202-IM, DS-KV8402-IM wyjście przekaźnikowe NO/NC
interfejs: RS-485 obsługa przycisku wyjścia możliwość sterowania z poziomu monitora i
telefonu komórkowego sygnalizacja LED zasilanie: 12V DC wymiary: 48x115x25mm
gwarancja: 36 miesięcy
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Monitory Vidos One

Kod produktu Cena netto
Monitor do wideodomofonu Vidos One M2010

Cena brutto

5879/B

800,00 zł

984,00 zł

5874

1 500,00 zł

1 845,00 zł

Monitor wideodomofonowy Vidos One M2010 monitor głośnomówiący wyświetlacz: 7" TFT LCD
(1024×600px) dotykowy ekran płynna regulacja parametrów obrazu monitora interfejs
Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n wbudowany spis
lokatorów oraz lista połączeń zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo możliwość
wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP (do 16 kamer w systemie - tylko jeden
kanał jednocześnie) funkcje: SOS, nie przeszkadzać, interkom, dziennik zdarzeń
wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2 interfejs RS-485 wbudowana pamięć 128MB obsługa kart
microSD do 32GB programowanie: VIDOS ONE PC obsługa z urządzeń mobilnych: VIDOS ONE
zasilanie: DC 12V lub PoE (802.3af) pobór mocy: ≤6W
wymiary: 200×25×140mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Monitor do wideodomofonu Vidos One M2020
Monitor wideodomofonowy Vidos One M2020 monitor głośnomówiący wyświetlacz: 7" IPS LCD
(1024×600px) dotykowy ekran płynna regulacja parametrów obrazu monitora interfejs
Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n wbudowany spis
lokatorów oraz lista połączeń zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo możliwość
wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP (do 16 kamer w systemie - tylko jeden
kanał jednocześnie) funkcje: SOS, nie przeszkadzać, interkom, dziennik zdarzeń
wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2 interfejs RS-485 wbudowana pamięć 128MB obsługa kart
microSD do 32GB programowanie: VIDOS ONE PC obsługa z urządzeń mobilnych: VIDOS ONE
zasilanie: DC 12V lub PoE (802.3af) pobór mocy: ≤6W
wymiary: 180×25×140mm (szer./gł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Stacje bramowe i moduły Vidos One

Kod produktu Cena netto

Stacja bramowa Vidos One S2402-P

Cena brutto

0787/2

1 050,00 zł

1 291,50 zł

3066

850,00 zł

1 045,50 zł

3067

780,00 zł

959,40 zł

Panel bramowy Vidos One S2402P liczba abonentów: 2 przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS kąt
widzenia ok. 129° obsługiwana rozdzielczość: 1920×1080 (1080p) kompresja wideo: H.264
interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100Mbps, WiFi 2.4GHz czytnik zbliżeniowy RFID MIFARE
13.56MHz oświetlacz: diody LED IR podświetlenie przycisków LED (kolor biały) wyjścia
przekaźnikowe: 2x NC/NO wejścia alarmowe: 4x czujnik antysabotażowy funkcje: BLC, DNR,
True WDR komunikacja dwukierunkowa DUPLEX obsługa kart microSD (128GB)
programowanie: VIDOS ONE PC obsługa z urządzeń mobilnych: VIDOS ONE możliwość
współpracy z systemem CCTV i SSWiN zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af obudowa: klasa
szczelności (IP65), wandaloodporna (IK08) montaż: podtynkowy w zestawie puszka
montażowa wymiary: 91×174×29 mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy

Stacja bramowa Vidos One S2101
Moduł stacji bramowej IP Vidos One A2000-G liczba abonentów: 1 przetwornik obrazu: 2Mpx
CMOS obiektyw: ﬁsheye (kąt widzenia ok. 180°/96°) obsługiwana rozdzielczość: 1920×1080
(1080p) interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T podświetlenie: diody LED IR (automatyczne)
wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
wejścia alarmowe: 4x funkcje: BLC, DNR, WDR programowanie: VIDOS ONE PC obsługa z
urządzeń mobilnych: VIDOS ONE możliwość współpracy z systemem CCTV i SSWiN możliwość
współpracy z systemem CCTV i SSWiN wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af pobór mocy: ≤10 W obudowa: IP65 montaż: podtynkowy:
S2201 (w zestawie pojedyncza ramka podtynkowa) natynkowy: S2101 (w zestawie pojedyncza
ramka natynkowa) wymiary: S2101 117×107×36,7 mm S2201 134×135×60 mm gwarancja:
36 miesięcy

Stacja bramowa Vidos One S2201
Moduł stacji bramowej IP Vidos One A2000-G liczba abonentów: 1 przetwornik obrazu: 2Mpx
CMOS obiektyw: ﬁsheye (kąt widzenia ok. 180°/96°) obsługiwana rozdzielczość: 1920×1080
(1080p) interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T podświetlenie: diody LED IR (automatyczne)
wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
wejścia alarmowe: 4x funkcje: BLC, DNR, WDR programowanie: VIDOS ONE PC obsługa z
urządzeń mobilnych: VIDOS ONE możliwość współpracy z systemem CCTV i SSWiN możliwość
współpracy z systemem CCTV i SSWiN wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af pobór mocy: ≤10 W obudowa: IP65 montaż: podtynkowy:
S2201 (w zestawie pojedyncza ramka podtynkowa) natynkowy: S2101 (w zestawie pojedyncza
ramka natynkowa) wymiary: S2101 117×107×36,7 mm S2201 134×135×60 mm gwarancja:
36 miesięcy
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Moduł stacji bramowej Vidos One A2000-G

5870

605,00 zł

744,15 zł

3089

450,00 zł

553,50 zł

3077

280,00 zł

344,40 zł

3075

280,00 zł

344,40 zł

3085

220,00 zł

270,60 zł

3088

166,00 zł

204,18 zł

3082

430,00 zł

528,90 zł

Moduł stacji bramowej IP Vidos One A2000-G liczba abonentów: 1 przetwornik obrazu: 2Mpx
CMOS obiektyw: ﬁsheye (kąt widzenia ok. 180°/96°) obsługiwana rozdzielczość: 1920×1080
(1080p) interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T podświetlenie: diody LED IR (automatyczne)
wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
wejścia alarmowe: 4x funkcje: BLC, DNR, WDR programowanie: VIDOS ONE PC obsługa z
urządzeń mobilnych: VIDOS ONE możliwość współpracy z systemem CCTV i SSWiN
wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af pobór
mocy: ≤10 W obudowa: IP65 montaż: podtynkowy: D2200 natynkowy: D2100
wymiary: 98×100×44 mm gwarancja: 36 miesięcy

Moduł wyświetlacza Vidos One A2000-LCD
Moduł wyświetlacza Vidos One A2000-LCD wymaga modułu A2000-G wyświetlacz: 3.5" TFT
LCD (320×480px) 4 mechaniczne przyciski z podświetleniem możliwość dodania do 500
kontaktów zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu programowanie: VIDOS ONE PC
klasa szczelności: IP65 wywołanie stacji wewnętrznej z wyświetlanej listy kontaktów
wyświetlane informacje: czas trwania połączenia, otwarcie drzwi, przejście bramofonu w tryb
nagrywania wiadomości po nieodebranym połączeniu montaż: podtynkowy: D2200
natynkowy: D2100 wymiary: 98×100×33mm gwarancja: 36 miesięcy

Moduł czytnika kart Vidos One A2000-MF
Moduł czytnika kart Vidos One A2000-MF / A2000-EM wymaga modułu A2000-G częstotliwość
pracy: EM 125kHz lub Mifare 13,56MHz zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu
programowanie: VIDOS ONE PC klasa szczelności: IP65 montaż: podtynkowy: D2200
natynkowy: D2100 wymiary: 98,5×100×34mm gwarancja: 36 miesięcy

Moduł czytnika kart Vidos One A2000-EM
Moduł czytnika kart Vidos One A2000-MF / A2000-EM wymaga modułu A2000-G częstotliwość
pracy: EM 125kHz lub Mifare 13,56MHz zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu
programowanie: VIDOS ONE PC klasa szczelności: IP65 montaż: podtynkowy: D2200
natynkowy: D2100 wymiary: 98,5×100×34mm gwarancja: 36 miesięcy

Moduł wywołania Vidos One A2000-N
Moduł wizytownika Vidos One A2000-N liczba abonentów: 6 wymaga modułu A2000-G
mechaniczne przyciski wywołania z podświetleniem wbudowany wizytownik z podświetleniem
zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu programowanie: VIDOS ONE PC klasa
szczelności: IP65 montaż: podtynkowy: D2200 natynkowy: D2100 wymiary: 98×100×34mm
gwarancja: 36 miesięcy

Moduł stanu pracy Vidos One A2000-L
Moduł stanu pracy Vidos One A2000-L wymaga modułu A2000-G podświetlane ikony
informujące o statusie stacji bramowej zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu
programowanie: VIDOS ONE PC klasa szczelności: IP65 montaż: podtynkowy: D2200
natynkowy: D2100 wymiary: 98×100×34mm gwarancja: 36 miesięcy

Moduł klawiatury Vidos One A2000-D
Moduł klawiatury numerycznej Vidos One A2000-D wymaga modułu A2000-G mechaniczne
przyciski z podświetleniem możliwość wyboru numeru i wywołania lokalu funkcja zamku
kodowego programowanie: VIDOS ONE PC klasa szczelności: IP65 klasa odporności: IK07
montaż: podtynkowy: D2200 natynkowy: D2100 zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego
modułu wymiary: 98,5×100×34,2mm gwarancja: 36 miesięcy

Akcesoria Vidos One

Kod produktu Cena netto
B3 - Uniwersalny moduł sterujący 2x24V

7801

85,00 zł

Cena brutto

104,55 zł

Uniwersalny moduł sterujący Vidos One B3 wyjście przekaźnikowe: NO / NC maksymalne
obciążenie: 2x24V / 1A wymiary: 93x50x37mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 36 miesięcy
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Cennik wideodomofonów

Panel montażowy Vidos One D2100-2

3068/2

275,00 zł

338,25 zł

3068/3

605,00 zł

744,15 zł

3078

3 700,00 zł

4 551,00 zł

3073/2

177,00 zł

217,71 zł

3073/3

220,00 zł

270,60 zł

Ramka montażowa Vidos One D2100 współpraca: wideodomofony IP Vidos One instalacja
modułów: 2 / 3 montaż: natynkowy materiał: aluminium temperatura pracy: -40°C ~ +60°C
wilgotność: 10% ~ 95% wymiary: D2100-2: 219x107x37 mm D2100-3: 321x107x37 mm
gwarancja: 36 miesięcy

Panel montażowy Vidos One D2100-3
Ramka montażowa Vidos One D2100 współpraca: wideodomofony IP Vidos One instalacja
modułów: 2 / 3 montaż: natynkowy materiał: aluminium temperatura pracy: -40°C ~ +60°C
wilgotność: 10% ~ 95% wymiary: D2100-2: 219x107x37 mm D2100-3: 321x107x37 mm
gwarancja: 36 miesięcy

Konsola portierska Vidos One CP01
Konsola portierska Vidos One CP01 monitor słuchawkowy lub głośnomówiący
wyświetlacz: 7" TFT LCD (1024x600px) przetwornik obrazu: 0/3" CMOS obsługa za pomocą
graﬁcznego interfejsu interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100/1000 Base-T wbudowany spis
lokatorów oraz lista połączeń dotykowy ekran i przyciski funkcyjne zapis zdjęć, nagrań i
wiadomości audio-wideo możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP funkcje: SOS, nie
przeszkadzać, interkom, dziennik zdarzeń zarządzanie przez VIDOS ONE PC interfejs RS-485
zasilanie: DC 12V pobór mocy: ≤10W wymiary: 436×215×67 mm gwarancja: 36 miesięcy

Panel montażowy Vidos One D2200-2
Ramka montażowa Vidos One D2200 współpraca: wideodomofony IP Vidos One instalacja
modułów: 2 / 3 montaż: natynkowy materiał: aluminium temperatura pracy: -40°C ~ +60°C
wilgotność: 10% ~ 95% wymiary: D2200-2: 236×124×60 mm D2200-3: 338×134×60 mm
gwarancja: 36 miesięcy

Panel montażowy Vidos One D2200-3
Ramka montażowa Vidos One D2200 współpraca: wideodomofony IP Vidos One instalacja
modułów: 2 / 3 montaż: natynkowy materiał: aluminium temperatura pracy: -40°C ~ +60°C
wilgotność: 10% ~ 95% wymiary: D2200-2: 236×124×60 mm D2200-3: 338×134×60 mm
gwarancja: 36 miesięcy

Wideodomofony IP Came

Kod produktu Cena netto

Wideodomofon XTS7WH WiFi

6852

2 900,00 zł

Cena brutto

3 567,00 zł

monitor XTS-7WH WiFi stacja bramowa LVC/01 zasilacz VAS/100.30 Stacja bramowa LVC/01
kamera: 0.3 Mpx jednoabonentowa podświetlenie: 24 diody LED podświetlany przycisk
wywołania montaż natynkowy obudowa: stal wymiary: 99x207x30mm

Wideodomofony IP Commax

Kod produktu Cena netto

Kamera wideodomofonowa CIOT-D20P

7513

996,00 zł

Cena brutto

1 225,08 zł

Kamera IP jednoabonentowa z ukrytą optyką pin-hole COMMAX CIOT D20P przetwornik
obrazu: 1/3" CMOS obiektyw: 3,6mm (ukryty typu PIN-HOLE) interfejs Ethernet: 1x RJ45
10/100 Base-T kąt widzenia pion/poziom: 40°/75° rozdzielczość: 1080p podświetlenie: LED
czułość: 0,01lx / 0,00lx (LED wł.) zgodność ze standardem ONVIF dwa wyjścia sterujące
(NO/NC), dostępne zasilanie 12VDC (max. 0,5A) materiał obudowy: aluminium sposób
montażu: natynkowy klasa szczelności: IP67 zasilanie: PoE wymiary: 59×164×42,1mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące
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Cennik wideodomofonów

Kamera wideodomofonowa CIOT-D20M

9871

824,00 zł

1 013,52 zł

9872

1 420,00 zł

1 746,60 zł

9873

2 161,00 zł

2 658,03 zł

przetwornik obrazu: 1/3" CMOS obiektyw: 2.8mm interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
kąt widzenia pion/poziom: 55°/95° rozdzielczość: 1080p podświetlenie: LED czułość: 0,01lx /
0,00lx (LED wł.) wyjście sterujące: 1x (NO/NC), dostępne zasilanie 12V DC zgodność ze
standardem ONVIF materiał obudowy: tworzywo sztuczne sposób montażu: natynkowy
zasilanie: PoE wymiary: 110×146×30mm gwarancja: 24 miesiące

Monitor do wideodomofonu CIOT-700ML
monitor głośnomówiący wyświetlacz: 7" TFT LCD (1024x600px) obsługa za pomocą
graﬁcznego interfejsu interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T wbudowany spis lokatorów
oraz lista połączeń dotykowy ekran i przyciski funkcyjne zapis zdjęć, nagrań i wiadomości
audio-wideo możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP współpraca z urządzeniami IoT
Commax przeglądarka obsługująca YouTube, Internet, radio funkcje: nie przeszkadzać,
interkom, dziennik zdarzeń wbudowana pamięć: 8 GB obsługa kart microSD do 64 GB
zasilanie: PoE 48V pobór mocy: 8W wymiary: 244×180×23 mm gwarancja: 24 miesięcy

Monitor do wideodomofonu CIOT-1020M
monitor głośnomówiący wyświetlacz: 10.2" TFT LCD (1280x800px) obsługa za pomocą
graﬁcznego interfejsu interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T wbudowany moduł
WiFi 802.11b/g/n wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń dotykowy ekran i przyciski
funkcyjne zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo możliwość wyświetlenia obrazu z
kamer IP współpraca z urządzeniami IoT Commax przeglądarka obsługująca YouTube,
Internet, radio funkcje: przycisk napadowy, nie przeszkadzać, interkom, dziennik zdarzeń
wbudowana pamięć: 8 GB obsługa kart microSD do 64 GB zasilanie: PoE 48V pobór mocy:
10W wymiary: 308×213×25 mm gwarancja: 24 miesięcy
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