ЦИФРОВИ ДОМОФОННИ СИСТЕМИ LASKOMEX с контрол на достъп
Цена на техника за изграждане на цифрова домофонна система - версия с четец за безконтактни ключове ВИДЕО
Примерни цени спрямо произволно избран брой абонати в системата

Обща стойност
Брой абонати
техника

Брой абонати

Обща стойност
техника

Цена за
абонат/апартамент

5

1 603.50 лв.

320.70 лв.

6

1 774.50 лв.

295.75 лв.

7

1 945.50 лв.

277.93 лв.

8

2 293.50 лв.

286.69 лв.

9

2 287.50 лв.

254.17 лв.

10

2 458.50 лв.

245.85 лв.

11

2 629.50 лв.

239.05 лв.

12

3 066.00 лв.

255.50 лв.

13

2 971.50 лв.

228.58 лв.

14

3 142.50 лв.

224.46 лв.

Видео домофонна система INOX с КОНТРОЛ НА
ДОСТЪП
(ЕЛЕКТРОННО ЗАКЛЮЧВАНЕ с RFID карта/чип),
вграден малък опис на абонатите и включена
камера)
Включва:
1) Цифрова многоабонатна система
CD-2533NR. - 1 брой
- Метален входен панел CP-2533NR с вграден четец за
безконтактни електронни карти/чипове (RFID), кодова
клавиатура, място за камера, светлинна индикация и малък
опис на абонатите
- Електронна касета EC-2502AR
- Захранване TR-2300

2) Етажени домофони Laskomex MVC-6850 - n
брой спрямо брой абонати
Цифров домофон с 2.36" монитор, с бутон за управление на
ел.брава, ключ за рeгулация на яркост, контраст, осветеност
и нивото на звънене и изключване от абонат, цифров
декодер.

3)Модул камера KAM-3 - 1 брой

Цена за
абонат/апартамент

Цветна камера за вграждане Pinhol 1/3 инча CCD SONY, 380
TVL, 0.1 lux 3.7 мм обектив

4)Захранване за видео домофони (до 40 бр.)

20

4 611.00 лв.

230.55 лв.

21

4 339.50 лв.

206.64 лв.

22

4 510.50 лв.

205.02 лв.

23

4 681.50 лв.

203.54 лв.

24

5 383.50 лв.

224.31 лв.

Продуките са с произход ЕС, Полша.

25

5 023.50 лв.

200.94 лв.

Производител Laskomex.

26

5 194.50 лв.

199.79 лв.

Съответстват с ISO 9001:2016

...

...

48

########

...

...

15V DC/4A

5)Етажни дистрибутори (на всеки 4
видеодомофона)
настройване и корекция на видеосигнала на всеки от
изходите

...

Безконтактните RFID карти/чипове не са включени.

Посочените цени са крайни клиентски с вкл. ДДС
Гаранционен срок: 24 месеца.

208.72 лв.
...

(системата работи от 1 до 254 абоната)

Гаранцията е невалидна при повреди, предизвикани

Актуално към 2018 г.

от неправилен монтаж и експлоатация.

