Ценова листа на цифрови домофонни системи / продукти Laskomex
към 08.04.2019 г.
Всички посочени цени са с вкл. ДДС
Аудио и видео домофонни системи - Комплекти системи (панели, централи и захранване)
Артикул код
изглед

Описание на артикула

Система тип CD-2600
Система Комплект Цифрова система CD-2600 мини Laskomex в едно входен панел (табло)
CD-2600 и елeктронна касета (централа). Само аудио. Включва:
INOX 1) CP-2600 входен панел с вградена централа с рамка за външен монтаж. Базова
аудио версия
2) Модул TR-3100 захранване.
Поддържа ел.брава AC/DC и захраване за нея, различни контролни сигнали и
време на задействане, програмируема система. Работа с кодове за достъп,
индивидуални за всеки абонат. Размер на панела: 90х215х29/44 mm. До 240+15
аб. Цвят: Сиво/черно или изработен от неръждаема стомана
Система Комплект Цифрова система CD-2600R мини Laskomex в едно входен панел
CD-2600.R (табло) и елeктронна касета (централа). Само аудио. Включва:
INOX 1) CP-2600R входен панел с вградена централа с рамка за външен монтаж.
Версия с четец за безконтактен електронен ключ RFID (ЕМ4100 125 КHz)
2) Модул TR-3100 захранване.
Поддържа ел.брава AC/DC и захраване за нея, различни контролни сигнали и
време на задействане, програмируема система. Работа с кодове за достъп,
индивидуални за всеки абонат. Възможност за добавяне и/изтиване на ел.клочове
от паметта. Размер на панела: 90х215х29/44 mm. До 240+15 аб. Панел от
неръждаема стомана- Inox
Система тип CD-2502
Система CD-2503K Комплект Цифрова система CD-2503 с контрол на достъпа. Включва:
1) CP-2503K входен панел прахово боядисан с вградена клавиатура, дисплей и
място за камера - метален (сив и черен), за вграждане
2) EC-2502AR електронен модул
3) TR-2300 захранване.
Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава
AC/DC и захраване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на
задействане, програмируема система. Възможност за добавяне на камера за изгр.
на видео система. Размер на панела: 211 х 181 х 33 mm. До 240+15 абоната. По
заявка!

Цена Краен
Клиент

298.00

321.00

404.40

Система CD-2503.R
Комплект Цифрова система CD-2503R с контрол на достъпа. Включва:
1) CP-2503PR входен панел прахово боядисан с вградена клавиатура, дисплей,
четец за безконтактен електронен ключ RFID (ЕМ4100 125 КHz) и място за камера метален (черен), за вграждане
2) EC-2502AR електронен модул
3) TR-2300 захранване.
Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава
AC/DC и захраване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на
задействане, програмируема система. Възможност за добавяне на камера за изгр.
на видео система. Размер на панела: 211 х 181 х 33 mm. До 240+15 абоната.
Система CD-2503.T Комплект Цифрова система CD-2503T с контрол на достъпа. Включва:
1) CP-2503KT входен панел прахово боядисан с вградена клавиатура, дисплей,
четец за контактен електронен ключ ibottun (чип на Далас) - метален (черен), за
вграждане
2) EC-2502AR електронен модул
3) TR-2300 захранване.
Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава
AC/DC и захраване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на
задействане, програмируема ситема. Възможност за добавяне на камера за изгр.
на видео система. Размер на панела: 211 х 181 х 33 mm. До 240+15 абоната.

412.00

388.60
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Артикул код
изглед

Описание на артикула

Система CD-2502.N Комплект Цифрова система CD-2502N с контрол на достъпа. Включва:
1) CP-2502NK входен панел прахово боядисан с вградена клавиатура, дисплей и
малък опис на абонатитe - метален (черен), за вграждане
2) EC-2502AR електронен модул
3) TR-2300 захранване.
Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава
AC/DC и захраване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на
задействане, програмируема ситема. Размер на панела: 211 х 181 х 33 mm. До
240+15 абоната. По заявка!
Система CD-2502NR

Цена Краен
Клиент

404.40

Комплект Цифрова система CD-2502NR с контрол на достъпа. Включва:
1) CP-2502NR входен панел прахово боядисан с вградена клавиатура, дисплей и
малък опис на абонатитe, четец за безконтактен електронен ключ RFID (ЕМ4100
125 КHz) - метален (черен), за вграждане
2) EC-2502AR електронен модул
3) TR-2300 захранване.
Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава
AC/DC и захраване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на
задействане, програмируема система. Размер на панела: 211 х 181 х 33 mm. До
240+15 абоната.

439.20

Система CD-2533.NR
INOX Комплект Цифрова система CD-2533NR с контрол на достъпа. Включва:
1) CP-2533NR Inox входен панел с вградена клавиатура, дисплей, четец за
безконтактен електронен ключ RFID (ЕМ4100 125 КHz), малък опис на абонатите и
място за камера - метален (inox), за вграждане
2) EC-2502AR електронен модул
3) TR-2300 захранване.
Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава
AC/DC и захраване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на
задействане, програмируема система. Възможност за добавяне на камера за изгр.
на видео система. Размер на панела: 100 х 332 х 39.5 mm. До 240+15 абоната.

572.00

Система CD-2513.T ЦКомплект Цифрова система CD-2513T с контрол на достъпа. Включва:
INOX 1) CP-2513T Inox входен панел с вградена клавиатура, дисплей, четец за
контактен електронен ключ ibottun (чип на Далас) и място за камера - метален
(inox), за вграждане
2) EC-2502AR електронен модул
3) TR-2300 захранване.
Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава
AC/DC и захраване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на
задействане, програмируема ситема. Възможност за добавяне на камера за изгр.
на видео система. Размер на панела: 210 х 180 х 36.5 mm. До 240+15 абоната.
По заявка!
Система CD-2513.TR Цифрова система CD-2513TR с контрол на достъпа. Включва:
INOX 1) CP-2513TR Inox входен панел с вградена клавиатура, дисплей, четец за
контактен електронен ключ ibottun (чип на Далас)q четец за безконтактен
електронен ключ RFID (ЕМ4100 125 КHz) и място за камера - метален (inox), за
вграждане
2) EC-2502AR електронен модул
3) TR-2300 захранване.
Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава
AC/DC и захраване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на
задействане, програмируема система. Възможност за добавяне на камера за изгр.
на видео система. Размер на панела: 210 х 180 х 34 mm. До 240+15 аб.
Система CD-2513.TR Комплект Цифрова система CD-2513TR Inox с контрол на достъпа INOX Индивидуален проект на входен панел - контури и гравиране - къща, герб, фирмен
знак...Включва:
1) CP-2513TR по индивидуален проект
2) EC-2502AR електронен модул
3) TR-2300 захранване.
Възможност за добавяне на камера за изгр. на видео система. По заявка

572.00

572.00

833.50
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Допълни модули за включване към цифрови системи Laskomex типтип CD-2600, CD-2502 и CD-3100
(модули при изграждане на видео домофонна система, модули Информационни панели - табели за опис
на абонатите, модули Рамки за външен монтаж и други)
Артикул код
изглед

Описание на артикула

Модул KAM-3-1/KAM- Модул Камера за изграждане на видеодомофонна система. Съвместими с
3P за CD-25xx цифрови системи CD-25xx, CP-3100 - в панели с място за камера
Цветна камера за вграждане към Двупроводна микропроцесорна аудио система.
Pinhol камера 1/3" CCD SONY, 700TV линий, 0.1 lux, 3.7 мм, стандарт Pal,
захранване 12V DC/200mA. Възможност за регулация на ъгъла на камерата.
Размери: 60x32x27 мм Варианти
KAM-3P-1 - Камера за вграждане към система модели CD-2503, CD-2503R, CD2503T.
KAM-3-1 - Камера за вграждане към система CD-2533.NR, система CD-2513 inox панел, система CD-2523 - inox панел
ZI 4A
Модул Захранване за система Laskomex до 40 монитора. 15V DC/4A, 230V 50Hz,
IP: 53. Размер: 110 х 50 х 30 мм.
CVR-2 Модул Етажен дистрибутор до 4 монитора Laskomex – при изграждане на система
с дистрибутори. 13,5 - 15VDC stab. / 4A. Три степенна корекция на сигнала: 0 db, +
2 db, + 4 db, + 3 db / 1MHz. Честота 25 Hz 6,5 MHz. IP30. Размери: 132 х 82 х 34
мм.
CVP-4 Модул съвместяване на видео сигнал при изграждане на ейрархична структора на
домофонна система - превключвател между камерите в два панела. Захранва се
от електронната касета/централа EC-2502/EC-3100. Инсталирана на всеки
подчинен или второстепен или вторичен вход в близост до електронната касета .
Размери: 132 х 82 х 34 мм.
CVSD-1 Модул CVSD-01 симетризатор-десиметризатор видео сигнал - Lx-CD-25xx/31xx

Цена Краен
Клиент

120.00

76.50

88.50

68.70

44.00

MRL-1 Модул MRL-1 превключвател- свързване на панел CD-31xx към една ел.
касета/централа EC-3100. Само за системи CD-3100

37.80

M2H3100-01 Модул M2H3100-01 за система Lx CD-3100 - свързване на 2 касети EC-3100 система до 8 главни входа. Само за системи CD-3100. Размери: 74x73x71 мм

51.00

BVC-8000 Модул Етажен панел с един звънчев бутон и цветна камера. За включване към
видео домофони laskomex. Метален с козирка. За външен монтаж. Размери:
61x150x43мм
Инф. панел NP- Информационен панел за опис на собствениците на сграда (офиси и жилищни
2511/2512 сгради, мотели и хотели! За входен панел CP-2513xx, CP-31xx INOX.. С
осветление, за вграждане. DC 12~15V, IP44,
NP-2511- Хоризонтална табела. Размери: 210 х 81 х 36.5 mm.
NP-2512 - Вертикалена табела. Размери: 81 х 64 х 36.5 mm
По заявка!
Инф. панел NP-2513
Информационен панел за опис на собствениците на сграда (офиси и жилищни
сгради, мотели и хотели! За входен панел CP-2513xx, CP-31xx INOX.. С
осветление, за вграждане. Вертикална / хоризонтална табела. DC 12~15V, IP44,
Размери: 210 х 180 х 36.5 mm
Инф. Панел NP-2531

Информационен панел за опис на собствениците на сграда (офиси и жилищни
сгради, мотели и хотели! За входен панел CP-2513xx, CP-31xx INOX. С
осветление, за вграждане. Хоризонтална табела.IP44 Размери: 100 х 166 х 90 мм

Инф. панел
NP-3000 Информационен панел за опис на собствениците на сграда (офиси и жилищни
сгради, мотели и хотели! За всички входни брахово боядисани панели тип CP2502 и CP-3100. Пенела е снабден с осветление. Цвят: сив и черен. За вграждане.
Хоризонтална / вертикална табела. DC 12~15V, IP44, Размери: 211х181х33
Инф. панел
Информационен панел за опис на собствениците на сграда (офиси и жилищни
NP-2600
сгради, мотели и хотели! За цифрова система CD-2600 мини INOX. Пенела е
снабден с осветление и вградена рамка. Външен монтаж с козирка. Вертикална
табела. DC 12~15V, IP44, Размери:90х215х29/44 мм

127.00

173.00

173.00

173.00

84.00

123.00
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Артикул код
изглед

Описание на артикула

Цена Краен
Клиент

Модул DA-1
Рамка за 1 модул/панел Laskomex. Външен монтаж, без вграждане, с козирка.
Цвят: сив, черен. При желание за монтаж на всички прахово боядисани панели
тип CP-2502 и тип CD-3100. Размери: 214 х 185 х 38/65 мм
Модул DA-2Н Рамка за 2 модула/панела Laskomex– за пенели опис на собственитеците на
сграда и на всички прахово боядисани панели тип CP-2502 и тип CD-3100 - при
желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с козирка
Цвят: сив, черен. DA-2H - Хоризонтална рамка за два модула. Размер: 425.5 х 185
х 38/65 мм
Модул DA-2V

Модул DA-3H

30.00

40.00

Рамка за 2 модула/панела Laskomex - за пенели опис на собственитеците на
сграда и панели на всички прахово боядисани панели тип CP-2502 и тип CD-3100.
- при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с
козирка. Цвят: сив, черен. Вертикална рамка за два модула. Размер: 214 х 365.5 х
38/65 мм

40.00

Рамка за 3 модула/панела Laskomex, за пенели опис на собственитеците на
сграда и на всички прахово боядисани панели тип CP-2502 и тип CD-3100.
Външен монтаж, без вграждане, с козирка. Цвят: сив, черен. Хоризонтална рамка
за три модула. Размер: 637 х 185 х 38/65 мм

46.00

Рамка за 3 модула/панела Laskomex - за пенели опис на собственитеците на
сграда и за всички прахово боядисани панели тип CP-2502 и тип CD-3100. .
Външен монтаж, без вграждане, с козирка. Цвят: сив, черен. Вертикална рамка за
три модула. Размери: Размер: 214 х 547 х 38/65 мм

46.00

Модул DA-3V

Модул Рамка за 1 модула/панела Laskomex - за пенели NP-2600 опис на
RAX-1-1 собственитеците на сграда и панели CP-2600, CP-2600R - при желание за монтаж
с вкопаване. За вграждане. Цвят: inox. Вертикална рамка. Размер: 90х215х29/44
мм
Модул DAX-1-1
Рамка за 1 модул/панел Laskomex - за пенели CP-2513xx, CP-31xx INOX - при
желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с козирка.
INOX Размер: 213х183x70,5/35,5 мм. По заявка.
Модул DAX-1-2V

Модул DAX-1-2H

37.00

54.00

Рамка за 2 модула/панела Laskomex - за пенели CP-2513xxCP-2513xx, CP-31xx
INOX и NP-2511 / NP-2512 - при желание за монтаж без вкопаване. Външен
монтаж, без вграждане, с козирка. INOX. Вертикална рамка за два панела.
Размер: 213х264x70,5/35,5 мм По заявка.

73.00

Рамка за 2 модула/панела Laskomex - за пенели CP-2513xx, CP-31xx INOX и NP2511 / NP-2512 - при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без
вграждане, с козирка. INOX . Хоризонтална рамка за два панела. Размер:
294х183x70,5/35,5 мм По заявка.

73.00

Рамка за 2 модула/панела Laskomex - за пенели CP-2513xx, CP-31xx INOX и NP2513 - при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с
козирка. INOX . Хоризонтална рамка за два панела. Размер: 86x145x70 мм

73.00

Рамка за 2 модула/панела Laskomex - за пенели CP-2513xx, CP-31xx INOX и NP2513- при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с
козирка. INOX . Хоризонтална рамка за два панела. Размер: 167х72х70 мм мм

73.00

Рамка за 1 модул/панела Laskomex - за пенели CP-2533NR INOX - при желание
за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с козирка. INOX .
Хоризонтална рамка за два панела. Размер: 103х333x58 мм

64.00

Модул DAX-4-2V

Модул DAX-4-2H

Модул DAX-3-1
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Многоабонатни Аудио етажни домофони за включване към системи тип CD-2600, CD-2502 и CD-3100
Артикул код
изглед

Описание на артикула

Цена Краен
Клиент

Аудио домофон Цифров домофон 1 бутон за управление на ел. брава, автоматично изкл. след
LM-8W/6 затваряне на слушалка, ключ за изключване на повикване и регулация на силата
на звънене от абоната, вграден цифров декодер. Размери: 55,5 х 211,5 х 46мм.
Съвместим със всички версии на CD-25хх,CD-3100xx и CD-2600x
Цвят: бял

22.00

Аудио домофон
Цифров домофон 1 бутон за управление на ел. брава, автоматично изкл. след
LM-8W/6 B
затваряне на слушалка, ключ за изключване на повикване и регулация на силата
на звънене от абоната, вграден цифров декодер. Размери: 55,5 х 211,5 х 46мм.
Съвместим със всички версии на CD-25хх,CD-3100xx и CD-2600x
Цвят: черен

22.00

Аудио домофон Цифров домофон 1 бутон за управление на ел. брава, автоматично изкл. след
LM-8W/6 Color затваряне на слушалка, ключ за изключване на повикване и регулация на силата
на звънене от абоната, вграден цифров декодер. Размери: 55,5 х 211,5 х 46мм.
Съвместим със всички версии на CD-25хх,CD-3100xx и CD-2600x
Цвят гланц: червен, оранжев, жълт, светло зелен, светло син, капучино (сивокафяво), крема, лилаво и тъмно кафяво
Аудио домофон Цифров домофон 1 бутон за управление на ел. брава, автоматично изкл. след
LM-8W/6 Silver затваряне на слушалка, ключ за изключване на повикване и регулация на силата
на звънене от абоната, вграден цифров декодер. Размери:: 55,5 х 211,5 х 46мм.
Съвместим със всички версии на CD-25хх,CD-3100xx и CD-2600x
Цвят: Сив металик

29.00

31.00

Аудио домофон Цифров домофон LY-8 Laskomex, 1 бутон за управление на ел. брава,
LY-8 автоматично изкл. след затваряне, ключ за изкл. на повикване и регулация силата
на звънене от абоната, цифров декодер, индикация при разговор, допъл. бутон.
Силен звук на звънене. Размери: 80 х 212 х 55,5 мм. Съвместим със всички
версии на CD-25хх,CD-3100xx и CD-2600x
Цвят: Бял.

29.00

Аудио домофон Цифров домофон две мелодии за повикване от етажа и от панела, 1 б. за упр. на
LY-8-1 ел. брава, автоматично изкл. след затваряне, ключ за изкл. на повикване и
регулация силата на звънене от абоната, цифров декодер, индикация при
разговор, допъл. бутон. Силен звук на звънене. Необходимо е допълнително
захранване за втора мелодия при повикване от етажа - Модул TR 13.5V Размери:
80 х 212 х 55,5 мм. Съвместим със всички версии на CD-25хх,CD-3100xx и CD2600x
Цвят: Бял.

30.00

Цифров домофон 1 мелодия повикване, 1 б. за упр. на ел. брава, автоматично
изкл. след затваряне, ключ за изкл. на повикване и регулация силата на звънене
от абоната, цифров декодер, индикация при разговор, допъл. бутон. Силен звук
на звънене. Размери: 230 х 65 х 65 mm. Съвместим със всички версии на CD25хх,CD-3100xx и CD-2600x
Цвят: Кремав, Тъмно Кафяв и Сив.

37.00

Аудио домофон Цифров домофон портиерна връзка, 1 б. за упр. на ел. брава, автоматично изкл.
LY-8-P след затваряне, ключ за изкл. на повикване и регулация силата на звънене от
абоната, цифров декодер, индикация при разговор, допъл. бутон. Размери: 80 х
212 х 55,5 мм. Съвместим със всички версии на CD-25хх,CD-3100xx и CD-2600x.
При включване на модул портиер. Цвят: Бял. По заявка!

45.50

Аудио домофон
LG-8 Цифров домофон LG-8D Laskomex, високоговорящ, две мелодии за повикване,
бутон за управление на ел. брава, автоматично изключване след затваряне,
ключе за изключване на повикване и регулация на силата на звънене от абоната,
индикация при разговор. Необходимо е допълнително захранване за втора
мелодия при повикване от етажа - Модул TR 13.5V Размери: 74,5 х 204 х 34 мм
Съвместим със всички версии на CD-25хх,CD-3100xx и CD-2600x
Цвят: Бял.
Модул Захранване Laskomex 13.5V за всеки 30 домофона LG-8/LY-8-1 . Захранване за 1
TR 13.5 брой видеодомофон MVC -xxx.

56.00

26.50
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Многоабонатни Видео етажни домофони за включване към системи тип CD-2500 и тип CD-3100
Артикул код
изглед

Описание на артикула

Видео домофон Цветен цифров монитор 2.36” LCD дисплей, съвместим с CD-25xx/CD-3100. .
MVC-6850 Pегулиране на звук, яркост и цветност. Бутон за контролно вкл. на монитор и за
упр. на ел.брава, позволява вкл. на допъл.етажен панел с камера, допълнителен
бутон за управление на друго устройство, светлинна индикация. Захранване: 15V
DC/0,8 A. За повърхностен монтаж /вкл.монтажна планка Размери: 270 x 80 x 50
mm. До изчерпване.
Видео домофон
MVC-8050 Цветен цифров монитор 7.0” LCD дисплей, съвместим с CD-25xx. Thouch
функционални бутони. Регулиране на звук, яркост и цветност, контролно вкл. на
монитора, бутони за управление на ел.брава, допълнителен бутон за управление
на друго устройство, светлинна индикация. Поддържа и допъл.етажен панел с
камера или 1 камера за видеонаблюдение с външно захранване. Захранване: 15V
DC/4A (до 40 видеодомофона) или 13.5V/1.2A (за 1 видео домофон). За
повърхностен монтаж /вкл.монтажна планка/. Размери: 229х135х21 мм.
Видео домофон Цветен цифров монитор 4.3” LCD дисплей, съвместим с CD-25xx/CD-3100. Thouch
MVC-8251 функционални бутони. Регулиране на звук, яркост и цветност, контролно вкл. на
монитора, бутони за управление на ел.брава, допълнителен бутон за управление
на друго устройство, светлинна индикация. Поддържа и допъл.етажен панел с
камера или 1 камера за видеонаблюдение с външно захранване. Захранване: 15V
DC/4A (до 40 видеодомофона) или 13.5V/1.2A (за 1 видео домофон). За
повърхностен монтаж /вкл.монтажна планка/. Размери: 135х143х18 мм.
Видео домофон
MVC-8150 Цветен цифров монитор 7.0” LCD дисплей, съвместим с CD-25xx/CD-3100. Thouch
функционални бутони. Регулиране на звук, яркост и цветност, контролно вкл. на
монитора, бутони за управление на ел.брава, допълнителен бутон за управление
на друго устройство, светлинна индикация. Поддържа и допъл.етажен панел с
камера или 1 камера за видеонаблюдение с външно захранване.. Захранване: 15V
DC/4A (до 40 видеодомофона) или 13.5V/1.2A (за 1 видео домофон). Размери:
213х151х23мм. - По заявка

Цена Краен
Клиент

171.00

239.00

215.00

239.00

Модули - отделни елементи на цифрови системи
за ! надграждане на домофонна система, изгаждане на затворени комплекси, сервиз и др.
тип CD-2600, CD-2502 и CD-3100
Артикул код
изглед

Описание на артикула

Цена Краен
Клиент

Система тип CD-2502
EC-2502АR

Модул Електронна касета Laskomex EC-2502AR за всички версии на CD-25хх –
подчинена/основна или главна касета за изграждане и управление на няколко
входа в йерхия (максимум до 64). Програмируема. Размери: 195 х 95 х 30 мм

TR-2300 Модул Захранване TR-2300 за цифрова домофонна система CD-25xx- 12,5V
AC/0,8A. (25VA, 12/14 V) ZS-K-25/01. Размер: 80 х 212 х 212 мм

105.90

37.30

CP-2503K Модул Външен панел CP-2503K зацифрова домофонна система Laskomex с място
за цветна камера, с вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ
състоянието на системата и място за камера - метален (сив и черен), за
вграждане

261.20

CP-2503PR Модул Външен панел CP-2503PR зацифрова домофонна система Laskomex, с
вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на системата,
четец за безконтактен електронен ключ RFID (ЕМ4100 125 КHz) и място за камера метален (сив и черен), за вграждане

268.80

CP-2503KT Модул Външен панел CP-2503KT за цифрова аудио домофонна система
Laskomex, с вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на
системата, четец за контактен електронен ключ ibottun (чип на Далас) и място за
камера - метален (сив и черен), за вграждане

245.40
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Артикул код
изглед

CP-2502KN

Описание на артикула

Модул Външен панел CP-2502KN за цифрова аудио домофонна система
Laskomex, с вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на
системата, малък опис на абонатите - метален (сив и черен), за вграждане

CP-2502NR Модул Външен панел CP-2502NR за цифрова домофонна система Laskomex, с
вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на системата,
малък опис на абонатите, четец за безконтактен електронен ключ RFID (ЕМ4100
125 КHz) - метален (сив и черен), за вграждане
CP-2513T

Цена Краен
Клиент

261.20

296.00

Модул Външен панел CP-2513T за изграждане на цифрова домофонна система
Laskomex с място за цветна камера, клавиатура, четец за контактен електронен
ключ ibottun (чип на Далас), inox, хоризонтален панел

428.80

CP-2513TR Модул Външен панел CP-251TR за изграждане на цифрова домофонна система
Laskomex с място за цветна камера, клавиатура, четец за контактен ел. ключ
ibottun (чип на Далас), четец за безконтактен ел. ключ RFID (ЕМ4100 125 КHz),
inox, хоризонтален панел

428.80

CP-2533NR

Модул Външен панел CP-2533NR за изграждане на цифрова домофонна система
Laskomex с място за цветна камера, с вградена клавиатура, дисплей, четец за
безконтактен електронен ключ RFID (ЕМ4100 125 КHz), малък опис на абонатите и
място за камера, метален (inox), за вграждане

428.80

Система тип CD-3100
Артикул код
изглед

Описание на артикула

EC-3100 Модул Електронна касета Laskomex EC-3100 за всички версии на CD-3100
подчинена/основна или главна касета за изграждане и управление на няколко
входа в йерхия (максимум до 4 вх.панела) . Програмируема. Размери: 195 х 95 х
30 мм
EC-3100-2 Модул Електронна касета Laskomex EC-3100-2 за всички версии на CD-3100
подчинена/основна или главна касета за изграждане и управление на няколко
входа в йерхия (максимум до 8 вх.панела) . Програмируема. Размери: 195 х 95 х
30 мм
Модул Модул M2H3100-01 за система Laskomex CD-3100 - свързва 2 електронни касети
M2H3 EC-3100
CP-3103TR Модул Външен панел CP-3103RT за цифрова аудио домофонна система
Laskomex, с вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на
системата, четец за контактен електронен ключ ibottun (чип на Далас), четец за
безконтактни електронни ключове (RFID) и място за камера - метален (сив и
черен), за вграждане
CP-3113TR
Модул Външен панел CP-3113TR за цифрова аудио домофонна система
Laskomex, с вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на
системата, четец за контактен електронен ключ ibottun (чип на Далас), четец за
безконтактни електронни ключове (RFID) и място за камера - Inox, за вграждане
CP-3133NR-4 Модул Външен панел CP-3133NR за изграждане на цифрова домофонна система
Laskomex с място за цветна камера, с вградена клавиатура, дисплей, четец за
безконтактен електронен ключ RFID (ЕМ4100 125 КHz), малък опис на абонатите и
място за камера, метален (inox), за вграждане
MRL-1 Модул MRL-1 превключвател- свързване на панел CD-31xx към една ел.
касета/централа EC-3100. Размери: 132 х 82 х 34 мм. IP30
M2H3100-01 Модул M2H3100-01 за система Lx CD-3100 - свързване на 2 касети EC-3100 система до 8 главни входа. Само за системи CD-3100. Размери: 74x73x71 мм
TR-3100
Модул Захранване за цифрова система CP-2600 mini и система CD-3100 15V/1.2V

Цена Краен
Клиент

148.50

148.50

51.00

371.50

490.30

490.30

37.80
51.00
26.50

Система тип CD-2600
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Артикул код
изглед

CP-2600

CP-2600R

TR-3100

Описание на артикула

Цена Краен
Клиент

Модул Външен панел CP-2600 за цифрова аудио домофонна система Laskomex, с
вградена механична клавиатура с елементи за незрящи лица, дисплей, метален
(сив и черен)/ inox, включена рамка за външен монтаж с козирка

271.50

Модул Външен панел CP-2600R за цифрова аудио домофонна система Laskomex,
с вградена механична клавиатура с елементи за незрящи лица, дисплей, четец за
безконтактен електронен ключ RFID (ЕМ4100 125 КHz) - inox, включена рамка за
външен монтаж с козирка

294.50

Модул Захранване за цифрова система CP-2600 mini и система CD-3100 15V/1.2V

26.50

Други
KRF-1 Четец KRF-1 - под управление на CD-2502. Работи като изнесен четец. Размери:
120x80x27 мм НОВО
PR-1
Портиерна Централа PR-1 - с памет за запис (SD карта), дневен и нощен режим,
управлява повече от 4 входа в затворен комплекс. Размери: 175x180x90мм НОВО
- По заявка
GSM-04 +
GSMGS GSM модул -прехвърля повикване от цифрова дом.система Laskomex (CD-GSM04 + GSMGS), изисква захран. ZI13,5, 1,2A Размери: 140x90x65 мм НОВО - По
заявка
I Button Контактен електронен ключ ibutton - чип на Далас с пл. дръжка
EM 4100 Безконтактен електронен ключ/чип 125кHz - сив, червен, син

73.00

713.00

388.50

4.50
1.40

ISD-02A
Комплект ISD-02A за управеление на системи Laskomex. Програматор за аудио и
видео цифрови домофонни системи Laskomex CD-26xx/CD-25xx/CD-31xx Включва
интерфейс, MLX модул с памет и софтуер.
PCB Допълнителен модул Laskomex PW-1 за визуална или звукова сигнализация на
повикване от външния входен панел Laskomex CP-25xx. За монтаж в LM-8, LM-4,
LT-11/6.
PRZLY8 Допълнителен бутон за домофон Laskomex LY-8 - управление на друго
устройство.

253.00

20.00

5.00

Забележка:
Всички панели прахово боядисани могат да бъдат в цвят: тъмно кафяво, бежево, светло кафьво,
синьо, зелено, шегрен сив, шегрен кафяв. Алуминиеви панели - злато, червено, синьо ---- По заявка
Възможни и са и други специални индивидуални поръчки - печат на форми и образи, специални
форми ---- По заявка
Посочените цени са в бългаски лева с ДДС
Елбраво си запазва правото да променя цените без предизвестие.
Гаранционен срок: 24 месеца без консумативите.
Гаранцията е невалидна при повреди, предизвикани от неправилен монтаж
или експлоатация.
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