CENNIK 2019
PRODUKTY
PRODUKY

CENA NETTO
(PLN)

KLAWIATURY
Klawiatura KDC1804L
Kaseta klawiatury KDC1804 w kolorze czarnym. Klawiatura jest podświetlana w nocy i jest wyposażona
w czytnik pastylek dallas.

305,00 zł

Klawiatura KDC1804L RFID
Kaseta klawiatury KDC1804 w kolorze czarnym. Klawiatura jest podświetlana w nocy i jest wyposażona
w czytnik breloków zbliżeniowych RFID.

370,00 zł

Klawiatura KDC1805 piezo RFID
Klawiatura zastępująca poprzednie modele KDC1803 i 1804. Klawiatura jest podświetlana dla komfortu
użytkowania w nocy i oznakowana alfabetem Braille'a (zgodnie z wymaganiami UE). Wyposażona jest
w czytniki breloków zbliżeniowych RFID.

395,00 zł

Klawiatura KDC3100
Kaseta klawiatury KDC3100 z dużym, podświetlanym wyświetlaczem LDC z wbudowaną listą
lokatorów. Wyposażona jest w czytniki breloków zbliżeniowych RFID i moduł zegara z opcją
prezentacji aktualnej godziny na wyświetlaczu. Klawiatura jest podświetlana dla komfortu użytkowania
w nocy i oznakowana alfabetem Braille'a (zgodnie z wymaganiami UE).

515,00 zł

Klawiatura KDC3100V
Kaseta klawiatury KDC3100 video z wbudowaną listą lokatorów LCD, czytnikiem breloków
zbliżeniowych RFID i zegarem.

990,00 zł

Klawiatura z wbudowaną centralą KDC1905M
Kaseta klawiatury KDC1905M (Master - Slave) piezo - łączy w sobie dotykowy panel klawiatury z
wbudowaną centralą sterującą. Posiada wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID oraz jest wyposażona w
panel dotykowy podświetlany w nocy oraz oznakowania Braille'a (zgodnie z dyrektywą UE).

485,00 zł

Klawiatura satelicka KDC1915M
KDC1915M piezo jest „SATELITĄ” klawiatury KDC1905M – pozwala rozszerzyć system KDC1905M o
kolejne wejścia, także w systemie Master - Slave. Montaż dodatkowej klawiatury nie wymaga
kolejnego modułu centrali. posiada wbudowany czytnik identyfikatorów zbliżeniowych RFID.

405,00 zł

Klawiatura z wbudowaną centralą KDC3905
Klawiatura KDC3905 jest połączeniem aktualnie produkowanych klawiatur KDC1905M oraz KDC3100.
Dzięki wbudowanej centrali domofonowej instalacja produktu jest najprostsza z możliwych. KDC3905
jest wyposażona jest w podświetlaną klawiaturę oznaczoną alfabetem Braille’a, co jest zgodne z
wymogami Unii Europejskiej oraz wyposażona jest w czytnik identyfikatorów zbliżeniowych RFID
umieszczony bezpośrednio pod klawiaturą. Posiada graficzny wyświetlacz LCD co pozwala na
zastosowanie cyfrowej listy lokatorów. Produkt dostępny jest w 6 wersjach kolorystycznych i 3 różnych
fakturach (obudowa piaskowana, szczotkowana lub polerowana). Na indywidualne zamówienia klienta
możemy wykonać klawiaturę w dowolnym kolorze.

640,00 zł

Klawiatura satelicka KDC3915
KDC3915 jest „SATELITĄ” klawiatury KDC3905 – pozwala rozszerzyć system o kolejne wejścia, także w
systemie Master - Slave. Montaż dodatkowej klawiatury nie wymaga kolejnego modułu centrali.
Klawiatura KDC3915, tak samo jak KDC3905, posiada cyfrową listę lokatorów, czytnik identyfikatorów
zbliżeniowych RFID, programowalne wyjście OC oraz steruje wszystkimi rodzajami elektro zaczepów.

560,00 zł

W przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań, montaż dodatkowej klawiatury nie wymaga
kolejnego modułu centrali.
Klawiatura KDC3915, tak samo jak KDC3905, posiada cyfrową listę lokatorów, czytnik identyfikatorów
zbliżeniowych RFID, programowalne wyjście OC oraz steruje wszystkimi rodzajami elektro zaczepów.

Klawiatura z wbudowaną centralą KDC3905V
Kaseta klawiatury KDC3905 dostosowana do funkcji wideo.

Klawiatura satelicka KDC3915V
Kaseta klawiatury satelickiej KDC3915 dostosowana do funkcji wideo.

1 165,00 zł
990,00 zł

CENTRALE
Centrala MCD1803 Normal
Moduł procesora centrali CD1803 standard sterujący domofonami cyfrowymi. Rozbudowane
programy kontrolne zapewniają bezawaryjną pracę systemu oraz sygnalizację usterek. Funkcje
programowania centrali pozwalają na łatwe dostosowanie systemu do określonych wymagań
inwestora.

150,00 zł

Centrala MCD1803 Master/Slave
Moduł procesora centrali CD1803 SLAVE/MASTER. System MASTER/SLAVE zapewnia komunikację
głosową z wybranym lokalem zarówno z wejścia na teren posesji, jak i z wejść do poszczególnych
budynków czy klatek schodowych. Pozwala to na realizację rozbudowanych systemów, obsługujących
kilka budynków należących do tej samej grupy, np. znajdujących się na wspólnym, ogrodzonym
terenie. Centrale MASTER instaluje się przy wejściu na teren posesji. Centrale SLAVE instaluje się przy
wejściach na teren konkretnej klatki schodowej.

Baza Modułowa BM – 0900 (dostępna wkrótce)
Moduł Slave-DIFF MS2 – 4/4 (dostępny wkrótce)
Moduł Video MV4 – 4/4 (dostępny wkrótce)
Moduł Video MV4 – 4/1 (dostępny wkrótce)
Moduł Video MV4 – 4/0 (dostępny wkrótce)
Moduł Portiera (dostępny wkrótce)

180,00 zł

250,00 zł
220,00 zł
220,00 zł
200,00 zł
185,00 zł
220,00 zł

Moduł Bazowy CA3000
Moduł dodający cyfrową jakość systemom analogowym. Moduł domofonu CA3000 zawiera
zintegrowany zasilacz i obsługuje do 5 słuchawek analogowych.

180,00 zł

Moduł CA3000R - moduł rozszerzający CA3000 na 10 aparatów analogowych
Moduł rozszerzenia CA3000R obsługujące 10 słuchawek analogowych. Maksymalnie w standardowym
rozwiązaniu - do jednej bazy domofonu CA3000 można podłączyć do 16 modułów rozszerzenia
CA3000R - uzyskując tym samym system domofonów z maksimum 165 słuchawkami.

90,00 zł

Nadajnik linii różnicowej NV4M
Nadajnik linii różnicowej do zewnętrznej kamery wideo. Obudowa DIN - 2 moduły. Stosowany w
przypadku używania dodatkowej, montowanej zewnętrznie kamery wideo w systemach
wideodomofonowych. Obsługuje do 4 linii jednocześnie. Zasilanie z magistrali wideodomofonowej lub
14-24V DC.

60,00 zł

APARATY I AKCESORIA DO APARATÓW
Aparat PC512
Aparat cyfrowy zrealizowany z użyciem mikroprocesora. Jest wyposażony w 2 przyciski: P1 i P2. Pod
przyciskiem P1 umieszczono diodę, sygnalizującą stan aparatu. Standardowo, przycisk P1 służy do
otwierania drzwi w czasie rozmowy. Jednocześnie umożliwia zaprogramowanie wielu funkcji, m.in.:
regulacji głośności; wyłączenia dzwonka; blokady potwierdzenia użycia kodu zamka oraz wyłączenia
sygnalizacji LED. Aparat jest również przeznaczony do łączności zwrotnej (lokator - ochrona) z
natychmiastową identyfikacją numeru i potwierdzeniem wybierania numeru (eliminacja błędnych
połączeń). System cyfrowy dwuprzewodowy PROEL - dwa systemy kodowania. Zawiera filtr cyfrowy,
eliminujący zakłócenia i odbicia sygnałów cyfrowych w linii. Umożliwia adresowanie z numeracją
większą od 255, do zakresu 9999 A-Z , lub do zakresu 2^19. Przeznaczony głównie do nowych
systemów, ale pracuje także w systemach aktualnych serii CD-X803. Dostępny są w kolorach: białym,
szarym oraz beżowym.

Aparat PC512V
Aparat do systemów wideo. Posiada system cyfrowy 2 + 4 przewodowy PROEL.

Aparat PC512 z funkcją „biuro”
Aparat podstawowy - system cyfrowy dwuprzewodowy.

40,00 zł

45,00 zł
42,00 zł

Aparat PC255
Aparat podstawowy - system cyfrowy dwuprzewodowy. Dostępny w kolorach: białym, szarym oraz
beżowym.

41,00 zł

Aparat PA456
Przeznaczony jest do współpracy z analogowymi systemami domofonowy. Aparat jest dostosowany do
systemów 4, 5 i 6 przewodowych. Aparat PA456 występuje w wersji z diodą sygnalizującą dzwonienie,
jak i bez diody. Dostępny w kolorach: białym, szarym oraz beżowym.

27,00 zł

Monitor wideo MV255
MV255 posiada system cyfrowy 2 + 4 przewodowy PROEL. Specyfikacja: monitor kolorowy, 4". Moduł
wideo serii MV może pracować w dowolnym miejscu cyfrowego lub analogowego systemu
wideodomofonowego i obsługiwać dowolny numer lokalu. Dzięki modułowej konstrukcji (moduł
monitora jest rozdzielny z aparatem) możliwa jest instalacja, w której część lokali jest wyposażona
tylko w aparaty z łącznością audio.

462,00 zł

Monitor wideo MV512
Moduł monitora do aparatu PC512V. Posiada system cyfrowy 2 + 4 przewodowy PROEL. Specyfikacja:
monitor kolorowy LCD, 4,3", 16:9. Posiada cyfrową regulację jasności, kontrastu i nasycenia barw,
dzięki czemu każdy użytkownik może dopasować go do swoich potrzeb. Monitor montowany jest do
obudowy słuchawki, dzięki czemu nie ma potrzeby wiercenia dodatkowych otworów montażowych.

349,00 zł

Rozdzielacz Video RV2 – 1/4
Rozdzielacz RV4-R służy do rozdzielenia i wzmocnienia sygnału różnicowego. Posiada jedno wejście i
cztery wyjścia. Obudowa DIN II do mocowania na szynie. Zasilanie z zasilacza ZV-18.

75,00 zł

PODZESPOŁY I ELEMENTY DODATKOWE
Trafo 230V AC / 16V AC
Transformator zasilający do systemu CD1803. Posiada znak "B".

Trafo 230V AC / 16V AC na szynę DIN
Transformator zasilający do systemu CD1803. Posiada znak "B".

38,00 zł
32,00 zł

Zasilacz ZM-24V

75,00 zł

Zasilacz ZV-18
Zasilacz monitorów SV255. Sterowany z centrali MDC1803V. Napięcie wyjściowe 18 - 22V.

75,00 zł

Identyfikator RFID
Transponder - klucz zbliżeniowy w formie breloka. Identyfikator zbliżeniowy, pracujący w systemie
UNIQUE 125kHz. Zawiera unikalny kod 64-bitowy (18446744073709551616 możliwych kombinacji).
Przeznaczony do współpracy z klawiaturami KDC3000, KDC1805, KDC1905. Istnieje możliwość
współpracy z pozostałymi klawiaturami firmy PROEL. Na zamówienie możliwość nadruku własnego
logo na identyfikatory.

3,50 zł

Identyfikator DALLAS
Pastylka Dallas dotykowa. Przeznaczona do współpracy z klawiaturą domofonu KDC1804, wyposażoną
w czytnik kontaktowy. Współpracuje także z czytnikami/kontrolerami innych producentów, pod
warunkiem zastosowania standardowego interfejsu "1-wire".

Kontrola Dostępu RFID El-Kontrol

4,75 zł
150,00 zł

Czytnik breloków - transponderów.

Karta pamięci MicroSD 2GB

20,00 zł

Przejściówka USB
Przejściówka USB do kasety KDC/3000/3100/3900/3905/3915

Moduł szyfratora do KDC2003 PIEZO
Moduł klawiatury KDC2003 pozwalający na wybranie numeru lokalu.

Przystawka dla osób słabosłyszących
Urządzenie pozwala zmienić sygnał akustyczny wywołania unifonu na pulsacyjne świecenie żarówki.

35,00 zł
160,00 zł
50,00 zł

Płyta przejściowa dla klawiatur serii KDC1803/1804/1805/1905/1915
Ramka służąca do prostej, niewymagającej robót budowlanych, zamiany starych klawiatur firmy
WEKTA na nowe klawiatury KDC1803-L, KDC1804-L i KDC1805.

Płyta przejściowa do KDC1803/1804/1805/1905/1915
→ KDC3000/3100/3900/3905/3915

45,00 zł
100,00 zł

Ramka służąca do prostej, niewymagającej robót budowlanych zamiany starych klawiatur na nowe.

Ramka montażowa do KDC2003 →

KDC3000/3100/3900

Ramka służąca do prostej, niewymagającej robót budowlanych zamiany starych klawiatur na nowe.

40,00 zł

Płyta montażowa/przejściowa ze stali nierdzewnej do KDC3000/3100/3900/3905/3915
Blacha do montażu klawiatury KDC3100 dostępna w kolorze czarnym i srebrnym. Płyta ta umożliwia
montowanie klawiatury KDC3100 w miejscach takich jak słupki przy bramie, czy miejscach z wykutymi
otworami w elewacji. Wymiary blachy w zależności od potrzeb klienta.

70,00 zł

Wymiary blachy w zależności od potrzeb klienta.

Płyta maskująca do klawiatury KDC1803
Blacha maskująca zabezpieczająca klawiaturę KDC1803 przed zniszczeniami. Przy próbach ewentualnej
dewastacji kasety domofonu KDC1803 i KDC1803-L uszkodzona zostaje tylko blacha maskująca,
natomiast sama kaseta pozostaje nieuszkodzona.

Lista lokatorów LL2003 Mała
Podświetlana lista lokatorów dopasowana do 1/2 kasety KDC2003.

Lista lokatorów LL2003
Podświetlana lista lokatorów dopasowana do kasety KDC2003.

Lista lokatorów LL1803 – podtynkowa
Podświetlana lista lokatorów dopasowana do kasety KDC1803.

45,00 zł
45,00 zł
65,00 zł
89,00 zł

Lista lokatorów LL1803 – natynkowa
Podświetlana lista lokatorów dopasowana do kasety KDC1803.

95,00 zł

Lista lokatorów LL1803 w obudowie podwójnej z miejscem na kasetę
Podświetlana lista lokatorów dopasowana do kasety KDC1803.

od 150 zł

Obudowa OBM-1
Metalowa obudowa na moduł centrali MCD1803. Pozwala na zamknięcie systemu domofonowego w
metalowej skrzynce. Posiada zamek. Jest dostępna w kolorze białym.

Obudowa kątowa do klawiatur KDC3000/3100/3900/3905/3915
Obudowa umożliwiająca montaż klawiatur pod kątem 45 stopni.

Obudowa podtynkowa do KDC1803/1804/1805/1905/1915

58,00 zł
170,00 zł
40,00 zł

Obudowa natynkowa do KDC1803/1804/1805/1905/1915
Obudowa natynkowa do kasety 1803/1804/1805/1905/1915 pozwala na montaż bez kucia otworu w
murze.

45,00 zł

Obudowa natynkowa z daszkiem do KDC1803/1804/1805/1905/1915
Obudowa natynkowa do kasety 1803/1804/1805/1905/1915 Z DASZKIEM pozwala na montaż bez
kucia otworu w murze.

Daszek do KDC1803/1804/1805/1905/1915
Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą.

Daszek do KDC2003
Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą.

Daszek do KDC3000/3100/3900/3905/3915
Daszek z przezroczystego poliwęglanu osłaniający klawiaturę przed wodą.

50,00 zł
od 20 zł
od 20 zł
30,00 zł

DOPŁATY ZA FUNKCJE DODATKOWE
Rozszerzenie MCD1803 WLS dla centrali Master
Realizacja systemu Wspólnej Linii Slave. Możliwość łączenia wielu central MASTER, pracujących z jedną
linią SLAVE. Realizacja np. kilku wejść głównych na teren posesji, gdy dopuszczalne jest ich wzajemne
blokowanie. Możliwość negocjacji przy większych zamówieniach.

150,00 zł

Rozszerzenie MCD1803 WLA
Realizacja systemu Wspólnej Linii Aparatów. Pozwala na łączenie wielu central pracujących ze wspólną
linią aparatów. Realizacja np. wielu wejść na klatkę schodową. Możliwość negocjacji przy większych
zamówieniach.

150,00 zł

Rozszerzenie MCD1803 SBA
Rozszerzenie MCD1803 SBA działa w momencie naciśnięcia drugiego przycisku aparat np.: do
otwierania bramy wjazdowej na teren posesji lub zamkniętego osiedla. Możliwość negocjacji przy
większych realizacjach.

150,00 zł

Program Łączność Zwrotna (ŁZ)
Wywołanie centrali z aparatu, także w systemach MASTER/SLAVE. Dopłata do każdej centrali w
systemie. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach.

120,00 zł

Modyfikacja programu do potrzeb klienta
Dopasowanie programu do realizacji specyficznych funkcji wymaganych przez inwestora. Zmiana
zakresów pracy central, dodatkowe numery, zmiana sposobu przeliczania numeracji hotelowej,
funkcja przeniesienia dzwonienia na inny numer itp. Cena ustalana indywidualnie, możliwość
negocjacji przy większych realizacjach.

od 120 zł

