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1 150.20 лв. 150.20 лв. 20 654.20 лв. 32.71 лв.

2 173.20 лв. 86.60 лв. 22 699.20 лв. 31.78 лв.

4 217.20 лв. 54.30 лв. 24 743.20 лв. 30.97 лв.

6 263.20 лв. 43.87 лв. 26 789.20 лв. 30.35 лв.

8 310.20 лв. 38.78 лв. 28 836.20 лв. 29.86 лв.

10 390.20 лв. 39.02 лв. 30 919.20 лв. 30.64 лв.

11 412.20 лв. 37.47 лв. 32 964.20 лв. 30.13 лв.

12 435.20 лв. 36.27 лв. 34 1 008.20 лв. 29.65 лв.

14 479.20 лв. 34.23 лв. 36 1 054.20 лв. 29.28 лв.

16 525.20 лв. 32.83 лв. 38 1 101.20 лв. 28.98 лв.

18 572.20 лв. 31.79 лв. ... ... ...

Посочените цени са крайни клиентски в бълг.лева с вкл. ДДС.

Гаранционен срок: 24 месеца. 

Гаранцията е невалидна при повреди, предизвикани от неправилен монтаж и експлоатация.

Актуално към 2018 г.

 Стандартна  домофонна система тип 4+1 

Системата  включва: 

  1) Аналогови домофони Laskomex LM-4S - бутон за управление на ел.брава, ключ за регулиране на нивото на звънене от абоната

   2) Входно табло Mifon ML1Rxx с рамка FMLxx - модулно табло от алуминий, единични метални бутони, светоди за осветление на 

имената на абонатите. Стандартна дължина на таблата от 195 мм. Специален болт. За вграждане.

   3) Домофонна централа Laskome KE-9/5 с електронна мелодия и захранване - една/две мелодии на повикване, разговор, отваряне 

на входната врата. Позволява изграждане на пълна интеркомна връзка без използване на допълнителни модули (платки), както и 

управление на две ел.брави /входни врати. 

За интерком е необходимо да се включи домофон LT-11/6. Системата включва втора мелодия при интеркомно повикване. За 

управление на две ел. брави е необходимо да се включи модул MB-3.

        Продуките са с произход ЕС, Полша, производител Laskomex, Mifon. Съответстват с ISO 9001. 

АНАЛОГОВИ АУДИО ДОМОФОННИ СИСТЕМИ Laskomex Mifon

Цена на техника за изграждане на аналогова домофонна система


