docházkový a přístupový systém
ceník - hardware
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky n RON PORTÁL
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Docházka Mini n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky

docházkový a přístupový systém
Modularita docházkového a přístupového systému umožňuje jeho nasazení jak v malých firmách, kde je hlavním
požadavkem evidence docházky, tak ve společnostech, kde je požadován kompletní docházkový a přístupový systém.
Komponenty docházkového a přístupového systému ACS-Line jsou certifikovány NBÚ na stupni „Přísně tajné“.
Docházkové terminály - bezkontaktní
Docházkové terminály standardně pracují s identifikačními médii typu EMmarin. Terminály RT300W jsou rozšiřitelné o libovolnou čtečku, která komunikuje s terminálem prostřednictvím rozhraní Wiegand.
Komponenta

Popis

Cena bez DPH

DT2000-TCP

docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet - LAN

595 €

DT2000-TCP-GSM

docházkový terminál EMmarin, včetně GSM modulu (pro komunikaci je potřeba zajistit datovou SIM kartu)

740 €

DT2000-WiFi

docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet – LAN, interní Wifi modul

635 €

DT2000-USB

docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet – USB, generování a vyčítání dat je realizováno pomocí USB klíče

595 €

KT700B-TCP

docházkový terminál EMmarin, připojení LAN (ACS-Line), 5,7" barevný displej

790 €

KT700BT-TCP

docházkový terminál EMmarin, připojení LAN, online, (ACS-Line), (pro funkci vyžaduje SW
komunikační jádro online)

790 €

FT500B-TCP

docházkový terminál EMmarin (wiegand), připojení LAN, grafický display s různobarevným
podsvícením

690 €

FT500W-TCP

WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, LAN

690 €

FT500M-TCP

bezkontaktní MIFARE (ACS-Line), LAN rozhraní

750 €

FT500WM-TCP

bezkontaktní čtečka HID iClass MIFARE, LAN rozhraní

900 €

RT300B

docházkový terminál EMmarin (ACS-Line)

500 €

RT300B-TCP

docházkový terminál EMmarin (připojení LAN) (ACS-Line)

595 €

RT300W

docházkový terminál bez čtečky – pro čtečky Wiegand, RS485 (ACS-Line) + čtečka wiegand
(cena čtečky dle typu)

400 €

RT300W-TCP

docházkový terminál bez čtečky – pro čtečky Wiegand, LAN (ACS-Line) + čtečka wiegand
(cena čtečky dle typu)

500 €

FTxxxx-POE

Rozšíření terminálu FT500 pro přímé napájení PoE, nelze doplnit dodatečně – musí být zadáno při objednávce

50 €
příplatek

KTxxxx-UP

Kompletní čelní díl s displejem, klávesnicí, čtečkou EMmarin pro upgrade terminálu KT600 na
KT700

355 €
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docházkový a přístupový systém
ceník - hardware

Docházkové terminály - kontaktní
Identifikačním médiem terminálů je kontaktní čip dallas. Terminál může komunikovat s PC prostřednictvím linky RS485 nebo ethernetového rozhraní.
Komponenta

Popis

RT300

docházkový terminál Dallas (ACS-Line)

Cena bez DPH
400 €

RT300-TCP

docházkový terminál Dallas (připojení LAN) (ACS-Line)

500 €

Docházkové a přístupové terminály – biometrie – otisk prstu
Novinkou v naší nabídce jsou biometrické terminály společnosti SUPREMA Inc. Zařízení využívá algoritmus UniFinger několikrát oceněný vítězstvím
v rámci nezávislých testů algoritmů pro snímání otisku prstů FVC2004 a FVC2006. Nabídka obsahuje docházkový terminál Biostation a také autonomní
přístupový terminál BioLite Solo a přístupový terminál BioLite NET, připojitelný do počítačové sítě. Přístupové terminály je možno umístit ve venkovním
prostředí.

ZK TeCo
Komponenta

Popis

Terminál iClock 360

Docházkový terminál, TCP/IP, otisky + RFID EM 125kHz

Cena bez DPH
790 €

Terminál iClock 560

Docházkový terminál, TCP/IP, otisky + RFID EM 125kHz

830 €

Terminál iClock 680

Docházkový terminál, TCP/IP, otisky + RFID EM125kHz, relé na ovládání zámku

895 €

Čtečka ZK4500

USB čtečka pro načítání otisků

125 €

Terminál SCR100

Přístupový terminál, TCP/IP, RFID EM125kHz

215 €

SUPREMA
Komponenta

Popis

Biostation 2 - BS2-OEPW

docházkový terminál, otisk prstů, 125kHz EM

Cena bez DPH
1 205 €

Biostation 2 - BS2-OMPW

docházkový terminál, otisk prstů, 13.56Mhz, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC

1 250 €

Biostation A2 - BSA2-OEPW

otisky prstů, 125 KHz EM

1 320 €

Biostation A2 - BSA2-OMPW

otisky prstů, 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC

1 350 €

Biostation L2 - BSL2-OE

otisky prstů, 125 KHz EM

880 €

Biostation L2 - BSL2-OM

otisky prstů, 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC

955 €
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docházkový a přístupový systém
ceník - hardware

Komponenta

Popis

Secure I/O V2

Bezpečnostní modul - Secure I/O V2

Cena bez DPH

Biostation BSR-OC - EM

doch. terminál – optický snímač, RF = EM, ethernet

1 205 €

Biostation BSM-OC - MIFARE

doch. terminál – optický snímač, RF = MIFARE , ethernet

1 250 €

Biostation BST 2R-OC - EM

doch. terminál T2 – optický snímač, detekce obličeje, RF-EM, ethernet

1 585 €

Biostation BST 2M-OC - MIFARE

doch. terminál T2 – optický snímač, detekce obličeje, RF = MIFARE , ethernet

1 665 €

BioLite SOLO

přístupový autonomní terminál – optický snímač

495 €

BioLite NET EM

přístupový terminál – optický snímač, ethernet, RF = EM125kHz

745 €

BioLite NET MIFARE

přístupový terminál – optický snímač, ethernet, RF = MIFARE

830 €

BioEntry PLUS - EM

přístupový terminál – optický snímač, ethernet, RF = EM125kHz

580 €

BioEntry PLUS - MIFARE

přístupový terminál – optický snímač, ethernet, RF = MIFARE

620 €

Secure I/O

bezpečnostní modul

155 €

BioMini, USB

stolní čtečka otisku prstů, USB

135 €

160 €

ACS-LINE
Komponenta

Popis

Cena bez DPH

FT500F-TCP

docházkový terminál na otisk prstu, (LAN), grafický display s různobarevným podsvícením,
fóliová klávesnice s 30 tlač.)

990 €

FT500FW-TCP

otisk prstů + WIEGAND, pro připojení libovolné čtečky, LAN

990 €

FT500FM-TCP

otisk prstů + bezkontaktní MIFARE (ACS-Line), LAN

RD3F

stolní čtečka pro načítání otisků prstů, USB (kabel 60+100 cm), připojitelná pro FT, LOG, AL“

EDK2F

externí čtečka otisk/karta EM připojitelná k FT, AL, LOG

415 €

LOG4F-TCP

Biometrie (500 nebo 3000 šablon, viz. FIN3000), ethernet

770 €

LOG4FM-TCP

Biometrie + MIFARE (ACS-Line), ethernet rozhraní

870 €

MA_WIFI_PACK

Paket pro WiFi komunikaci pro moduly LOG4F

285 €

FIN3000

Rozšíření licence z 500 na 3000 biometrických šablon

165 €

1 050 €
270 €

čtečka dokladů
Komponenta

Popis

Čtečka dokladů USB

víceřádková čtečka OP, PAS pro modul NÁVŠTĚVY

Cena bez DPH
565 €
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docházkový a přístupový systém
ceník - hardware

přístupové moduly a čtečky
Základem přístupového systému jsou řídící jednotky RJ nebo AL20 a AL40. K řídící jednotce RJ je možno připojit až 16 čteček EDK4B-RS nebo CT01.
Jednotka komunikuje s PC prostřednictvím síťového rozhraní. Jednotlivé čtečky jsou připojeny k řídící jednotce pomocí linky RS485. Řídící jednotka je
v základní verzi pro 2 čtečky a je možno jí rozšířit dle potřeby do maximálního počtu pro 16 čteček.
K řídící jednotce AL20 nebo AL40 se připojuji dvě, tři nebo čtyři čtečky EDK2 (EDK4) nebo EDK2B (EDK4B). Řídící jednotka komunikuje s PC prostřednictvím RS485 nebo síťového rozhraní. K řídícím jednotkám AL20 (AL40) je možno připojit jednu (nebo 2) čtečky, které komunikují prostřednictvím rozhraní
Wiegand.
Komponenta
RJ02-TCP

Popis

Cena bez DPH

řídící přístupová jednotka, max. 16 čteček, TCP/IP – rozhraní pro 2 čtečky Emarin

360 €

rozhraní pro každou další čtečku

125 €

EDK4B-RS

externí čtečka pro řídící jednotku RJ02, připojení RS485

123 €

CTO2

externí čtečka pro docházkový terminál DT

AL20

řídící přístupová jednotka, maximálně 2 čtečky (ACS-Line), 1x Wiegand

200 €

SL20

dveřní modul pro 2 čtečky EDK2 nebo jednu čtečku WIEGAND, připojení na sběrnici G-link
jednotky CL700

140 €

AL20-TCP

cenově zvýhodněná sestava AL20+DH485 pro komunikaci LAN
ve společném plechovém krytu 244x187x62 mm

360 €

AL40E

řídící jednotka pro 4 čtečky (EDK2, EDK3)
nebo 4x WIEGAND, komunikace RS232/RS485

370 €

AL40-TCP

řídící jednotka pro 4 čtečky (EDK2, EDK3) nebo 4x WIEGAND, komunikace ETHERNET, RS485

470 €

AL40F-TCP

řídící jednotka pro 2 biometrické čtečky EDK2-F,
komunikace ETHERNET (pro správu biometrických šablon je nutná SW licence FINGER)

470 €

AL40-POW

sestava řídící jednotky AL40 v krytu 390x290x85 mm, včetně zdroje 230V/12V-3A s možností
zálohování, (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně).

115 €

125 €
příplatek

AL4x-TCP

samostatný komunikační ETHERNET modul pro dodatečné osazení do AL40

105 €

CL700

řídící jednotka CL700 v plechovém krytu 244x187x62 mm, vyžaduje externí napájení 12V DC

665 €

CL700-POW

sestava jednotky CL700 v plechovém krytu 325x307x92mm
včetně zdroje napájení 230V/12V-3A pro napájení čteček s možností zálohování (akumulátor
TP12170 nutno objednat samostatně). Včetně dálkového monitorování zdroje.

790 €

EDK4B

čtečka EMmarin, antivandal, připojení ACS-Line/WIEGAND

125 €

EDK4B-OEM

čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ASC-Line/WIEGAND

125 €

EDK4B-RS (ACS)

čtečka EMmarin, antivandal, připojení RS485 G-link (CL)

150 €

EDK4B-OEM-RS (ACS)

čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, připojení RS485 pro sběrnici G-link (CL)

150 €

EDK4M

čtečka MIFARE, antivandal, přiojení ACS-Line/WIEGAND

185 €
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docházkový a přístupový systém
ceník - hardware

Komponenta

Popis

EDK4M-OEM

čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ACS-Line/WIEGAND

Cena bez DPH
185 €

EDK4M-RS (ACS)

čtečka MIFARE, antivandal, připojení RS485 G-link (CL)

240 €

EDK4M-OEM-RS (ACS)

čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, připojení RS485 pro sběrnici G-link (CL)

240 €

EDK4

čtečka DALLAS, antivandal, připojení ACS-Line/WIEGAND

85 €

EDK4-OEM

čtečka kontaktní DALLAS, univerzální do KU68

85 €

OTMP

přídavný tamper modul (opto) pro čtečky EDK4x-RS-OEM

EDK2

externí snímač Dallas, připojení max. 10m (ACS-Line)

6,30 €

EDK2B

externí snímač EMmarin, připojení max. 10m (ACS-Line)

105 €

EDK3B-RS + PIN

externí snímač s klávesnicí, EM, pro sběrnici G-link (CL)

285 €

EDK3M-RS + PIN

externí snímač s klávesnicí, MIFARE, pro sběrnici G-link (CL)

365 €

EDK4-LED

čtečka dallas s dvojmístným LED zobrazovačem

260 €

EDK4B-LED

čtečka EM s dvojmístným LED zobrazovačem

260 €

EDK4M-LED

čtečka MIFARE (ACSL) s dvojmístným LED zobrazovačem

340 €

EDK2F

externí snímač otisků prstů (otisk/EM), pro FT, LOG, AL

EDK2FM

biometrická čtečka (duální provedení MIFARE)

65 €

415 €
480 €

autonomní přístupové systémy
Autonomní přístupová jednotka = kompaktní elektronický systém pro kontrolu vstupu například do bytových domů a jiných společných prostor. Vhodný
také pro rodinné domy, kanceláře, vjezdy nebo výtahy. Zařízení je vybaveno vnitřním webovým serverem pro snadný přístup ke správě oprávněných karet
a konfiguraci. Lze programovat také pomocí master karty nebo čipu bez použití počítače.
Komponenta

Popis

AS 3001

sestava pro jedny dveře na čipy dallas včetně ČTEČKY DALLAS, nutné externí napájení, krytí
IP56

Cena bez DPH
230 €

AS 3002

sestava pro jedny dveře na čipy dallas včetně ČTEČKY DALLAS, v krytu se síťovým zdrojem s
možností zálohování (bez akumulátoru)

335 €

AS 3003

sestava pro jedny nebo dvoje dveře, BEZ ČTEČEK, lze připojit až 2 čtečky typu EDK2, EDK4
nebo 1x libovolnou čtečku WIEGAND, 2x relé zámek, 1x relé např. pro ovládání osvětlení nebo
signalizace násilného vniknutí pomocí sirény, v krytu se síťovým zdrojem s možnosti zálohování (bez akumulátoru)

320 €
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docházkový a přístupový systém
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přístupové čtečky pro jiné možnosti identifikace
Komponenta

Popis

SYSCR02

čtečka Positech (Paradox) - WIEGAND 26 (32 bitů) – vnitřní použití

Cena bez DPH

RK40

čtečka HID iClass MIFARE s klávesnici – WIEGAND 32

415 €

P300-HID

čtečka HIDPROX/Pyramid – WIEGAND 26

145 €

ASR603

čtečka Motorola-Indala - WIEGAND 26

265 €

LEGIC

čtečka Legic – WIEGAND 26

370 €

165 €

přístupové čtečky s dlouhým dosahem
Komponenta

Popis

LLR-60-W

čtečka EMmarin, dosah 50 cm s pasivní kartou (standard)

Cena bez DPH
415 €

LLR-620-W

čtečka 433,9 MHZ s dosahem až 6m s aktivní kartou

605 €

LLR-660-W

duální čtečka Emarin (40cm) a aktivní karet 433,MHz (6m)

665 €

LRR-DRZAK

úhlově nastavitelný kloubový držák pro čtečky LRR

30 €

bezdrátové přístupové čtečky APERIO
Ceny E100 dle typu kování (EURO = klasická „euro“ cylindrická vložka, SWISS = kulatá „švýcarská“ cylindrická vložka, BLIND = bez otvoru na vložku,
SCAND = oválná „skandinávská“ cylindrická vložka), čtečky = jednotná cena (125 kHz HID PROX/EM410x, iCLASS ICO 1443B, MIFRE LCASSIC/DESFire,
MIFARE CLASSIC/PLUS), tloušťky dveří a rozteče dveří.
Ceny C100 dle typu knob, čtečky = jednotná cena (125 kHz HID PROX/EM410x, iCLASS ICO 1443B, MIFRE LCASSIC/DESFire, MIFARE CLASSIC/PLUS),
verze, délky šroubů (tloušťky dveří) a rozdělení tloušťky dveří od vložky zámku daných dveří.
Komponenta

Popis

Cena bez DPH

Zámek ABLOY

„samozamykací zámek“ pro kování E100 (dle typu)

kontaktujte nás

Příslušenství k zámku

protiplech k zámku, protiplech k zámku pro háky

kontaktujte nás

APERIO E100

euro kování, klika L-tvar nebo U-tvar – Basic (bezpečnostní třída 2 = EN1906, klasifikace IP52
platí jen na vnější části kování), povrch nerez, čtečka, rozteč, čtyřhran, šíře dveří /9

kontaktujte nás

APERIO C100

euro cylindrická vložka, double standard knob, čtečka verze E/M (RFID-Reader knob on side A
/ Mechanical knob on side B or RFID knob on side B)

kontaktujte nás

APERIO HUB-1

komunikační HUB pro prvky APERIO, 1:1 (1x E100 / C100), dosah 5 metrů, wiegand nebo RS485
nebo TCP/IP

kontaktujte nás
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Komponenta

Popis

APERIO HUB-8

komunikační HUB pro prvky APERIO, 1:8 (8x E100 / C100), dosah 15 metrů, wiegand nebo
RS485 nebo TCP/IP

Cena bez DPH
kontaktujte nás

Komunikace DH485

převodník RS485 (HUB) – TCP/IP (síť LAN)

APERIO E100 - baterie

(CR123A - Lithium) – náhradní baterie

5,40 €

180 €

APERIO C100 - baterie

(CR2 - Lithium) – náhradní baterie

3,70 €

identifikační média
Komponenta

ID KEY - čip dallas
- přívěšek na klíče

Popis
1 - 49 ks

4,14 €

50 - 99 ks

3,56 €

100 - 199 ks

3,31 €

200 - 299 ks

2,93 €

nad 300 ks

ID CARD - bezkontaktní karta bílá bez potisku (formát ISO)

2,46 €

50 - 99 ks

2,30 €

100 - 199 ks

1,88 €

200 - 499 ks

ID CARD MIFARE - bezkontaktní
karta - bílá bez potisku (formát
ISO)

1,63 €
kontaktujte nás

1 - 49 ks

2,46 €

50 - 99 ks

2,30 €

100 - 199 ks

1,88 €

200 - 499 ks

1,63 €

nad 500 ks
R702-A

kontaktujte nás

1 - 49 ks

nad 500 ks

ID TAG - bezkontaktní přívěšek
na klíče

Cena bez DPH

kontaktujte nás

bezkontaktní karta Posiprox - wiegand 26, 125 Khz

4,81 €

1 - 99 ks

2,71 €

100 - 199 ks
200 - 499 ks
nad 500 ks

2€
1,88 €
kontaktujte nás

ID_WRB

identifikační náramek na zápěstí EMmarin, zapínání suchý zip

3,55 €

ID_TAG

identifikační náramek na zápěstí EMmarin, silikonový

4,81 €

ID_CARD_DUAL

duální karta

3,97 €

ID_LABEL

samolepicí identifikátor EMmarin, 125 kHz, průměr 35 mm

2,46 €
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Komponenta

Popis

ProxCard®II

bezkontaktní karta HID - wiegand 26, 125 kHz

ASC121-T

bezkontaktní karta Motorola - wiegand 26

R4FF, LEGIC

bezkontaktní karta Tiris - bílá

ID_LRR

aktivní karta pro čtečky LRR-620(660), 433,9 MHz pro dosah 6 m, současně EMmarin (125 kHz)

Příprava tisku

paušální částka za přípravu tisku - cena individuálně

Přímý tisk na kartu

Samolepka
Logoprint pro přívěšek

Cena bez DPH
4,81 €
5,09 €
kontaktujte nás
27,61 €
60 €

černý jednostranný tisk

0,63 €

plnobarevný jednostranný

0,84 €

příplatek fotografie za kus

0,42 €

příplatek čárový kód za kus

0,21 €

plnobarevný jednostranný tisk

0,63 €

příplatek fotografie za kus

0,42 €

příplatek čárový kód za kus

0,21 €

výroba logoprintu - průměr 23 mm

0,83 €

základní čtečky k personifikaci (stolní čtečky, USB)
Komponenta

Popis

RD3, RD3B

čtečka čipů dallas nebo EMmarin - připojení USB

Cena bez DPH

RD3B+

čtečka karet EMmarin - připojení USB (kabel 180 cm)

RD3F

čtečka otisků prstů - USB

RD3M

čtečka karet MIFARE (Acs-Line) - připojení USB

RD3WM

čtečka karet HID iClass Mifare - připojení USB

RD4B

čtečka karet EMmarin - připojení RS232 (kabel 180 cm)

130 €

RD4M

čtečka karet MIFARE (r/w) - připojení RS232 (kabel 180 cm)

185 €

Další stolní čtečky

dle typu čtečky

75 €
115 €
270 €
130 €
kontaktujte nás

kontaktujte nás

Modifikace čteček typ RD3 (USB)
Komponenta

Popis

Cena bez DPH

ERD3B

kryt EDK4, bez zalití (přizpůsobena pro montáž na stěnu), EM

140 €

ERD3M

kryt EDK4, bez zalití, MIFARE-ACS Line

175 €

ERD3B - zalité

kryt EDK4, zalití (přizpůsobena pro montáž na stěnu), EM

170 €
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Komponenta

Popis

ERD3M - zalité

kryt EDK4, zalití, MIFARE-ACS Line

Cena bez DPH
205 €

RRD3B

kryt EDK4, bez zalití, EM + relé

205 €

RRD3M

kryt EDK4, bez zalití, MIFARE-ACS Line + relé

235 €

RRD3B – zalité

kryt EDK4, zalití, EM + relé

235 €

RRD3M - zalité

kryt EDK4, zalití, MIFARE-ACS Line + relé

265 €

RRD3-OEM

bez krytu, OEM, pouze deska plošného spoje, relé

195 €

RRD3B-OEM

bez krytu, OEM, pouze deska plošného spoje, relé

195 €

RRD3M-OEM

bez krytu, OEM, pouze deska plošného spoje, relé

225 €

Komunikační převodníky
Komponenta

Popis

DU485

převodník RS485, RS232 připojení na USB (ACS-Line)

DH485

převodník RS485 - TCP/IP (10 Mb) (ACS-Line)

Cena bez DPH
60 €
180 €

DOplňkové moduly
Komponenta

Popis

RM202

rozbočovací modul pro napájení terminálu přes rozvod Ethernet

Cena bez DPH

CTA03

expander čteček a převodník datových formátů

140 €

OBZ01

doplněk pro kontrolu stavu zdroje, napojení EPS

25 €

RDM4

generátor namátkových kontrol zaměstnanců

285 €

ER80

rozšiřující modul 8x relé, 8x vstup, připojení k RT, KT, AL

140 €

6€

ER80-RS

jako ER80, připojení na CL700 po sběrnici G-link

165 €

ER81-TCP

jako ER80, ETHERNET rozhraní, autonomní provoz

285 €

RM1212

aktivní PoE konvertor 802.3af (48V na 12V/12W)

50 €

CON-RS232

redukce RJ45-CAN9 drátový vývod včetně napájecího zdroje

15 €
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napájecí zdroje
Komponenta

Popis

SZ12-1421

napájecí adaptér 12V/500 mA

Cena bez DPH

SYS121308

napájecí adaptér 12V/2A spínaný

28 €

SYS1183

napájecí adaptér 12V/5,4A spínaný

40 €

POW12-1,2A

napájení zdroj 12V/1,2A zálohovaný (ACS-Line)

100 €

POW12-1,7A

napájení zdroj 12V/1,7A zálohovaný (ACS-Line)

110 €

POW12-3A

napájení zdroj 12V/3A zálohovaný (ACS-Line)

140 €

POW12-6A

napájecí zdroj 12V/6A zálohovaný (ACS-Line)

215 €

Napájecí zdroj

nabíječ s dálkovým dohledem a odpojovačem akumulátorů JSD-300-138 na DIN lištu,
13,8 V DC, 16 A

265 €

TP1213

akumulátor 12V/1,3Ah pro POW12-1,2

15 €

TP1270

akumulátor 12V/7,0Ah pro POW12-1,7

20 €

TP12180

akumulátor 12V/18Ah pro POW12-6

48 €

15 €

zámky a příslušenství
Komponenta

Popis

Cena bez DPH

Zámek 11211

Nízko odběrový

43 €

Zámek 211211

Nízko odběrový se signalizací otevřených dveří

60 €

Zámek 31211

reverzní

54 €

Zámek 321211

reverzní se signalizací

69 €

Minimagnet ME33

elektromagnet s přídržnou silou 300 kg (noname-ACS)

69 €

Minimagnet MEX730

elektromagnet s přídržnou silou 600 kg (noname-ACS)

165 €

Konzole LME

lišta ve tvaru L pro ME33

30 €

Konzole ZME

lišta ve tvaru Z pro ME33

50 €

Konzole ZMX

lišta ve tvaru Z pro MEX730

Securitron Magnalock M32

elektromagnet s přídržnou silou 272 kg, základní nebo čelní montáž (ABLOY)

kontaktujte nás

Securitron Magnalock M62

elektromagnet s přídržnou silou 544 kg, základní nebo čelní montáž (ABLOY)

kontaktujte nás

Securitron Magnalock M82

elektromagnet s přídržnou silou 816 kg, základní nebo čelní montáž (ABLOY)

kontaktujte nás

Doplňky elektromagnet

Z-profil, Z-profil nastavitelný, konzole pro montáž dřevo/beton, L profil

kontaktujte nás

Tlačítko pro elektromagnet

tlačítko pro odblokování magnetu v případě východu u jednostranného otvírání dveří

45 €

20 €
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doplňkový materiál
Komponenta

Popis

Držák

úhlový držák pro terminály RT/KT/DT pro montáž na stůl nebo na zeď

Cena bez DPH
40 €

Kryt

nerezový venkovní kryt pro DT1000/RT300 proti dešti

40 €

BOX_IP_xL

plastový box pro venkovní montáž AL40, CL700, krytí IP66, rozměry 254x180x63 mm, 2x
průchodka 4-8 mm (PG9)

28 €

KRYT_LE4x

venkovní plastový kryt proti dešti pro LOG4, nebo čtečky EDK4x

14 €

ZAMEK2

zámek pro plechové kryty zdrojů POW12-3(6) nebo CL, AL4x

ZAMEK3

vypínací zámek s kontaktem pro plechové kryty zdrojů

PG07

dveřní tlačítko - polozápustná montáž (kov), přepínací kontakt podsvětlení LED

24 €

CXM-G

panic tlačítko - povrchová montáž, přepínací kontakt

36 €

PH30

pancéřová ochrana pohyblivé kabeláže (SET30cm + 2 koncovky)

MC121

ocelový sloupek, výška 1210 mm

119 €

MC201

ocelový sloupek pro dvě sady ovládacích prvků, výška 2010 mm

133 €

MA3

kotevní sada pro sloupky MC, 230x190

30 €

MCKRYT

nerezový kryt pro montáž zařízení na sloupky MCxx

30 €

COL30

hliníkový sloupek černý pro fotočlánky vč. kotevní sady, výška 600 mm

70 €

Požární tlačítko

požární tlačítko (dveře, oboustranné otvírání čtečka/čtečka nebo čtečka/terminál, v trase
únikového východu, možno řešit reverzním zámkem a tzv. požárním tlačítkem, min. je třeba
dát krabičku s rozbitným sklíčkem a klíčem pro možno úniku osob bez ID média s uzavřeného
prostoru)

40 €

SIRENA

siréna vnitřní s piezoeletrickou membránou

30 €

6,20 €
10 €

9,20 €

Ceník je platný od 1. 9. 2018
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