Cennik detaliczny produktów DSC
Ważny od 2018.04.03

Kod produktu
system hybrydowy
DSC Neo

Opis

Cena netto
detaliczna

Płyty centrali hybrydowej
HS2016PCBE

Płyta centrali HS2016. Na płycie 6 linii (rozbudowa do 16), 2 partycje, na płycie 2 wyjścia
(rozbudowa do 22), do 8 klawiatur

210,00 zł

HS2032PCBE

Płyta centrali HS2032. Na płycie 8 linii (rozbudowa do 32), 4 partycje, na płycie 2 wyjścia
(rozbudowa do 38), do 8 klawiatur

350,00 zł

HS2064PCBE

Płyta centrali HS2064. Na płycie 8 linii (rozbudowa do 64), 8 partycji, na płycie 4 wyjścia
(rozbudowa do 80), do 8 klawiatur

490,00 zł

HS2128PCBE

Płyta centrali HS2128. Na płycie 8 linii (rozbudowa do 128), 8 partycji, na płycie 4 wyjścia
(rozbudowa do 148), do 16 klawiatur

590,00 zł

Zestaw: płyta centrali + klawiatura
HS216LEDPOL

Zestaw: płyta centrali HS2016 i klawiatura LED HS2LEDE1

388,00 zł

HS2016ECLC4POL

Zestaw: płyta centrali HS2016 i klawiatura LCD HS2LCDE3

589,00 zł

HS2032ECLC4POL

Zestaw: płyta centrali HS2032 i klawiatura LCD HS2LCDE3

729,00 zł

HS2064ECLC4POL

Zestaw: płyta centrali HS2064 i klawiatura LCD HS2LCDE3

869,00 zł

HS2128ECLC4POL

Zestaw: płyta centrali HS2128 i klawiatura LCD HS2LCDE3

969,00 zł

Klawiatury LED i ikonowe
HS2LEDE1

Klawiatura LED

199,00 zł

HS2ICNS

Klawiatura ikonowa

359,00 zł

HS2ICNRF8S

Klawiatura ikonowa z wbudowanym modułem radiowym 868MHz

609,00 zł

HS2ICNRFP8S

Klawiatura ikonowa z wbudowanym modułem radiowym 868MHz i czytnikiem breloków
zbliżeniowych PROX

659,00 zł

Klawiatury LCD
HS2LCDE3

Klawiatura LCD

379,00 zł

HS2LCDPE3

Klawiatura LCD z czytnikiem breloków zbliżeniowych PROX

499,00 zł

HS2LCDRF8E3

Klawiatura LCD z wbudowanym modułem radiowym 868MHz

619,00 zł

HS2LCDRFP8E3

Klawiatura LCD z wbudowanym modułem radiowym 868MHz i czytnikiem breloków
zbliżeniowych PROX

669,00 zł

Klawiatury dotykowe
HS2TCHPE3

Klawiatura dotykowa Neo z kolorowym ekranem LCD 7", z czytnikiem breloków
zbliżeniowych PROX, biała

1 190,00 zł

HS2TCHPBLKE3

Klawiatura dotykowa Neo z kolorowym ekranem LCD 7", z czytnikiem breloków
zbliżeniowych PROX, czarna

1 190,00 zł

Klawiatury bezprzewodowe Neo
HS2LCDWF8E3
HS2LCDWFP8E3

Bezprzewodowa klawiatura LCD do central Neo
Bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem breloków zbliżeniowych PROX do central Neo

769,00 zł
959,00 zł

Akcesoria do klawiatur
MPT 8PK

Breloki zbliżeniowe (PROX), opakowanie 8 szt

94,00 zł

Moduły rozszerzeń i zasilacze
HSM2108

Moduł rozszerzeń: 8 linii dozorowych

HSM2208

Moduł rozszerzeń wyjść: 8 niskoprądowych wyjść PGM

169,00 zł

99,00 zł

HSM2204

Moduł rozszerzeń wyjść: zasilacz 1A + 4 wysokoprądowe wyjścia PGM

247,00 zł

HSM2300

Moduł zasilacza 1A

196,00 zł

HSM2HOST8

Odbiornik radiowy 868MHz

660,00 zł

Nadajniki
3G2080E-EU

Nadajnik GSM

TL2803GE-EU

Nadajnik dualny GSM/IP

899,00 zł

TL280E

Nadajnik IP

549,00 zł

TL280RE

Nadajnik IP z RS

659,00 zł

1 299,00 zł

Kod produktu

Opis

Cena netto
detaliczna

Akcesoria do central
PCLINK-5WP
PCLINK-5WP USB
czujki przewodowe
DSC

Interfejs USB do programowania central oraz nadajników DSC z zasilaczem w komplecie

181,00 zł
250,00 zł

Czujki serii LC
LC-100-PI-6PK
LC-102-PIGBSS
LC-103-PIMSK-W

system
bezprzewodowy
DSC WP8010

Interfejs RS232 do programowania central oraz nadajników DSC z zasilaczem w komplecie

Zestaw: 6 czujek PIR LC-100, zasięg detekcji 15m, odporna na zwierzęta do 25kg
Czujka PIR + zbicia szyby, zasięg detekcji PIR 15m, zasięg detekcji zbicia szyby
10m 90°, odporna na zwierzęta do 25kg
Czujka dualna PIR+MW, zasięg detekcji 15m, antymasking, odporna na zwierzęta do 25kg

318,00 zł
137,00 zł
218,00 zł

LC-104-PIMW-W

Czujka dualna PIR+MW, zasięg detekcji 15m, odporna na zwierzęta do 25kg

195,00 zł

LC-105-DGB

Czujka zbicia szyby, zasięg detekcji do 10m (zależnie od typu szkła)

LC-L1ST

Uchwyt do czujek serii LC

WP8010-K-POL

Bezprzewodowa centrala alarmowa, do 30 linii bezprzewodowych, 1 linia przewodowa,
868MHz

769,00 zł

BW-COM/GM-350

Nadajnik GSM do centrali bezprzewodowej WP8010

649,00 zł

POWERLINK3

Nadajnik IP do centrali beprzewodowej WP8010

699,00 zł

PGM-5

Moduł 5 wyjść (NO/NC) do centrali bezprzewodowej WP8010

199,00 zł

75,00 zł
8,20 zł

Klawiatury bezprzewodowe do WP8010
WK141

Klawiatura bezprzewodowa LED z czytnikiem breloków zbliżeniowych PROX do central
WP8010

449,00 zł

WK160

Klawiatura bezprzewodowa dotykowa z czytnikiem breloków zbliżeniowych PROX do
central WP8010

724,00 zł

MPT 8PK

Breloki zbliżeniowe (PROX), opakowanie 8 szt

akcesoria
bezprzewodowe
systemu DSC Neo PG8914
868MHz
PG8924

94,00 zł

Czujki ruchu bezprzewodowe
Bezprzewodowa czujka PIR (nowy model 2018) odporna na zwierzęta do
38kg, możliwość deaktywacji odporności na zwierzęta

279,00 zł

Bezprzewodowa czujka PIR kurtynowa

329,00 zł

PG8974P

Bezprzewodowa czujka PIR z optyką lustrzaną, antymaskingiem, odporna na zwierzęta do
18kg

419,00 zł

PG8984

Bezprzewodowa czujka dualna PIR + MW

489,00 zł

PG8984P

Bezprzewodowa czujka dualna PIR + MW, odporna na zwierzęta do 18kg

499,00 zł

PG8994

Bezprzewodowa ZEWNĘTRZNA czujka PIR (8 x QUAD), optyka lustrzana, odporna na
zwierzęta do 18kg

1 229,00 zł

Czujki ruchu bezprzewodowe z wideoweryfikacją
PG8934P
PG8944

Bezprzewodowa czujka PIR z kamerą wideoweryfikacji, odporna na zwierzęta do 38kg
Bezprzewodowa ZEWNĘTRZNA czujka PIR (8 x QUAD) z kamerą wideoweryfikacji, optyka
lustrzana, odporna na zwierzęta do 18kg

949,00 zł
1 999,00 zł

Pozostałe bezprzewodowe czujki włamaniowe
PG8975

Bezprzewodowy miniaturowy kontaktron

229,00 zł

PG8945

Bezprzewodowy kontaktron z dodatkowym wejściem, biały

164,00 zł

PG8945BR

Bezprzewodowy kontaktron z dodatkowym wejściem, brązowy

164,00 zł

PG8935

Bezprzewodowa czujka wstrząsowa z kontaktronem i dodatkowym wejściem

327,00 zł

PG8922

Bezprzewodowa czujka zbicia szkła (nowa wersja 2018)

589,00 zł

Piloty zdalnego sterowania
PG8938
PG8949

Pilot napadowy 1 przyciskowy
Pilot napadowy 2 przyciskowy, możliwość sterowania uzbrajaniem/rozbrajaniem systemu

149,00 zł
159,00 zł

PG8939

Pilot sterujący systemem, 4 przyciski

199,00 zł

PG8929

Pilot sterujący systemem, 4 przyciski, nowy model

199,00 zł

Kod produktu

Opis

Cena netto
detaliczna

Bezprzewodowe czujki bezpieczeństwa
PG8905

Bezprzewodowa czujka temperatury otoczenia

399,00 zł

PGTEMP-PROBE

Sonda do czujki temperatury PG8905, do pomiaru temperatury zewnętrznej

246,00 zł

PG8926

Bezprzewodowa czujka dymu, z funkcją sygnalizatora wewnętrznego

384,00 zł

PG8916

Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury, z funkcją sygnalizatora wewnętrznego

394,00 zł

PG8913

Bezprzewodowa czujka CO (czadu)

599,00 zł

PG8985

Bezprzewodowa czujka zalania

304,00 zł

Syreny bezprzewodowe
PG8901

Bezprzewodowa syrena wewnętrzna

399,00 zł

PG8911A BATT

Bezprzewodowa syrena zewnętrzna, klosz bursztynowy

649,00 zł

PG8911B BATT

Bezprzewodowa syrena zewnętrzna, klosz niebieski

649,00 zł

Retransmiter
PG8920EU

Bezprzewodowy retransmiter, zasilany z lokalnego zasilacza (w komplecie)

499,00 zł

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 03.04.2018 do momentu wydania kolejnego cennika.
Dystrybutor produktów firmy DSC na terenie RP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru oraz zmianę cennika towarów, spowodowane niezawinionym działaniem
dystrybutora.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kontrahent jest informowany o stanie zamówienia. Ma on również możliwość zadecydowania o sposobie jego
realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
W przypadku złożenia zamówienia specjalnego, czas produkcji deklarowany przez producenta ma jedynie charakter informacyjny i nie może być uznawany za wiążący.
Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na
ilość zmiennych niezależnych, niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem
autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".

