
СНИМКА ОПИСАНИЕ МАРКА МОДЕЛ ЦЕНА

Мониторен панел, 7“ Touch-Screen цветен дисплей с резолюция 

1024x600, Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт и вграден Wi-Fi 

802.11b/g/n модул, вградена камера (640x480), Функции: 

Вградена камера, интерком / възможност за връзка (повикване) с 

други мониторни панели / дистанционно отваряне на врата / запис 

на гласови съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not 

disturb", микрофон и говорител, слот за micro SD карта (до 32GB), 8 

алармени входа/2 изхода с отворен колектор, планка за стенен 

монтаж, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 

217x142x26 mm. Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86

HIKVISION DS-KH8301-WT € 205.00

Мониторен панел, 7“ Touch-Screen цветен дисплей с резолюция 

1024x600, Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт, Функции: 

интерком/възможност за връзка (повикване) с други мониторни 

панели / дистанционно отваряне на врата / запис на гласови 

съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not disturb", 

микрофон и говорител, слот за micro SD карта (до 32GB), 8 

алармени входа/2 изхода с отворен колектор, планка за стенен 

монтаж, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 

217x142x26 mm. Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86. Без 

вградена камера.

HIKVISION DS-KH8300-T € 156.00

Мониторен панел, 7“ Touch-Screen цветен дисплей с резолюция 

800x480, Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт и вграден Wi-Fi 

802.11b/g/n модул, Функции: интерком/възможност за връзка 

(повикване) с други мониторни панели / дистанционно отваряне на 

врата / запис на гласови съобщения / автоматичен отговор и режим 

"Do not disturb", микрофон и говорител, 8 алармени входа/1 изход с 

отворен колектор, планка за стенен монтаж, захранване 12 

Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 217×142×26 mm. 

Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86

HIKVISION DS-KH6310-W € 123.00

Mониторен панел, 7“ Touch-Screen цветен дисплей с резолюция 

800x480, Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт, Функции: 

интерком/възможност за връзка (повикване) с други мониторни 

панели / дистанционно отваряне на врата / запис на гласови 

съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not disturb", 

микрофон и говорител, 8 алармени входа/1 изход с отворен 

колектор, планка за стенен монтаж, захранване 12 Vdc/10W или 24 

Vdc Passive PoE, размери 217×142×26 mm. Възможност за 

вкопаване с кутия DS-KAB86

HIKVISION DS-KH6310 € 115.00

                                  IP ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ HIKVISION 

Технически характеристики и предимства на системата: 

- Видео с висока резолюция

- Изцяло IP базирана система - изключително лесна и удобна за инсталация

- Използване на стандартно Ethernet мрежово окабеляване (тип "звезда")

- Passive PoE (24 Vdc) захранване на устройствата - позволява пренос на данните и захранването по 

мрежовия кабел

- Вградени алармени входове в лицевите панели и монитори

- Мониторни панели с 7'' тъч-скрийн екран и допълнителни функции 

- Възможност за визуализация на Hikvision IP камери от мониторните панели

- Пълна интеграция с безплатния софтуер Hikvision iVMS-4200 - отдалечена настройка на 

лицеви панели и монитори, мониторинг в реално време на камерите в лицевите панели, отключване 

на вратите към лицевите панели, входящи и изходящи обаждания от и към лицевите панели и 

монитори, изпращане на съобщения до свързаните мониторни панели, централизирано управление 

на картите за контрол на достъпа

- Възможност за повикване и аудио (видео) връзка между мониторните панели (абонати)

- Възможност за централизирано изпращане на информационни съобщения към абонатите от 

домоуправител

- Вграден Mifare 13,56 Mhz четец за карти в лицевите панели

ЦЕНОВА ЛИСТА  ДОМОФОННИ СИСТЕМИ
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СНИМКА ОПИСАНИЕ МАРКА МОДЕЛ ЦЕНА

Mониторен панел, 7“ цветен дисплей и бутони за управление 

разположени под екрана. Резолюция 800x480, Linux OS, 10/100Mbps 

Ethernet порт, Функции: интерком/възможност за връзка 

(повикване) с други мониторни панели / дистанционно отваряне на 

врата / запис на гласови съобщения / автоматичен отговор и режим 

"Do not disturb", микрофон и говорител, 2 алармени входа/1 изход с 

отворен колектор, планка за стенен монтаж, захранване 12 

Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери   217×142×26 mm. 

Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86 

*няма възможност за свързване към HikConnect.

HIKVISION
DS-KH6210-L

(до изчерпване)
€ 87.00

Кутия за вкопаване на връзките и улеснен монтаж на мониторни 

панели от серии DS-KH83/63
HIKVISION DS-KAB86 € 3.00

Стойка за бюро за мониторни панели от серии DS-KH83/63. 

Изработена от неръждаема стомана.
HIKVISION DS-KAB21-H € 19.00

Вандалоустойчив еднопостов лицев панел. Вградена камера с 

HD резолюция (1280x720@25 кад/сек), WDR, широкоъгълен 

обектив 120°, вградено IR осветление за нощна работа, вградени 

микрофон и говорител, 1 алармен вход/1 релеен изход NO/NC, 1 

бутон за повикване на абонат, 10/100Mbps Ethernet порт, IP66, 

метален корпус. Детекция на присъствие и автоматично заснемане. 

Захранване 12 Vdc/12W или 48 Vdc стандартно PoE, размери 

161.9×74.1×53.2 mm. За повърхностен монтаж. Съвместимост с 

безплатната cloud-базирана услуга Hik-Connect (www.hik-

connect.com) и възможност за директно позвъняване към мобилен 

телефон. Възможност за хоризонтално завъртане на тялото.

HIKVISION DS-KB8112-IM € 103.00

Лицев панел, вградена камера 1.3 Мегапиксела (1280x720@25 

кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 120°, вградено IR 

осветление за нощна работа, вградени микрофон и говорител, 4 

алармени входа/1 релеен изход NO/NC/Exit бутон, вграден четец за 

карти (Mifare 13,56 Mhz), 1 бутон за повикване на абонат, 

10/100Mbps Ethernet порт, RS-485, IP65, алуминиев корпус, 

захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 

182x100x32.5 mm. За вкопаване, с включена монт. кутия. 

Възможност за повърхностен монтаж с кутия DS-KAB01

HIKVISION DS-KV8102-IM € 144.00

Лицев панел, вградена камера 1.3 Мегапиксела (1280x720@25 

кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 120°, вградена видима 

подсветка, вградени микрофон и говорител, 4 алармени входа/1 

релеен изход NO/NC/Exit бутон, вграден четец за карти (Mifare 

13,56 Mhz), 2 бутона за повикване на абонати, 10/100Mbps 

Ethernet порт, RS-485, IP65, алуминиев корпус, захранване 12 

Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 182x100x32.5 mm. За 

вкопаване, с включена монт. кутия. Възможност за повърхностен 

монтаж с кутия DS-KAB01

HIKVISION DS-KV8202-IM € 156.00

Лицев панел, вградена камера 1.3 Мегапиксела (1280x720@25 

кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 120°, вградена видима 

подсветка, вградени микрофон и говорител, 4 алармени входа/1 

релеен изход NO/NC/Exit бутон, вграден четец за карти  (Mifare 

13,56 Mhz), 4 бутона за повикване на абонати, 10/100Mbps 

Ethernet порт, RS-485, IP65, алуминиев корпус, захранване 12 

Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 182x100x32.5 mm. Pа 

вкопаване, с включена монт. кутия. Възможност за повърхностен 

монтаж с кутия DS-KAB01

HIKVISION DS-KV8402-IM € 168.00

Кутия за повърхностен монтаж за всички метални модели DS-

KV8x02-IM от 1 до 4 поста. Изработена от неръждаема стомана.
HIKVISION DS-KAB01 € 37.00

Лицеви панели за един/два/четири абоната и аксесоари за тях
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Лицев панел, вградена камера 1.3 Мегапиксела (1280x720@25 

кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 120°, вградено IR 

осветление за нощна работа, вградени микрофон и говорител, 4 

алармени входа/ 4 алармени изхода/ 2 релейни изхода  (NO/NC) /4 

входа за сензори (магнитен контакт, exit бутон) , вграден четец за 

карти  (Mifare 13,56 Mhz),  1 бутон за повикване на абонат, 

10/100Mbps Ethernet порт, RS-485, IP65, пластмасов корпус, 

захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 

164x97x40.6 mm. Монтажна планка за гипсокартон или за 

вкопаване в квадратна конзолна кутия (не е включена в 

комплекта). Възможност за повърхностен монтаж с кутия DS-KAB03

HIKVISION DS-KV8102-IP € 109.00

Кутия за повърхностен монтаж на еднопостов лицев панел DS-

KV8102-IP. Изработена от неръждаема стомана.
HIKVISION DS-KAB03-V € 56.00

Wi-Fi звънец с Full HD резолюция; Широк динамичен обхват 

(WDR); широкоъгълен обектив 180°; вградено IR осветление за 

нощна работа (обхват до 5м.); вградени микрофон и говорител; 1 

бутон за повикване на абонат; Wi-Fi връзка; IP54; пластмасов 

корпус корпус. Детекция на движение и автоматично заснемане, 

възможност за алармена push нотифиация. Слот за SDXC карта (до 

128GB); Захранване 12 Vdc/0.6А; размери 122.4×45.9×28.1 mm. За 

повърхностен монтаж. Съвместимост с безплатната cloud-базирана 

услуга Hik-Connect (www.hik-connect.com) и възможност за 

директно позвъняване към мобилен телефон.

HIKVISION DS-KB6403-WIP € 129.00

Многоабонатен лицев панел, вградена камера 1.3 Мегапиксела 

(1280x720@25 кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 120°, с 

вградена видима бяла подсветка, вграден 3.5'' цветен LCD екран 

(480x320), touch-pad клавиатура, вградени микрофон и говорител, 

вграден сензор за близост, 4 алармени входа/ 4 алармени 

изхода/ 2 релейни изхода  (NO/NC) /4 входа за сензори (магнитен 

контакт, exit бутон) , вграден четец за карти  (Mifare 13,56 Mhz), 

поддръжка на външен четец (Wiegand 26/34), 10/100/1000Mbps 

Ethernet порт, RS-485, USB 2.0, IP65 (-40°C to +70°C), пластмасов 

корпус, захранване 12 Vdc/15W, не поддържа PoE, размери 

418x145x61 mm. Само за вкопаване, с включена монтажна кутия.

HIKVISION DS-KD8102-V € 298.00

Кутия за повърхностен монтаж за DS-KD8102-V панел. Изработена 

от неръждаема стомана.
HIKVISION DS-KAB10-D € 70.00

Многоабонатен лицев панел, вградена камера 1.3 Мегапиксела 

(1280x720@25 кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 120°, с 

вградена видима бяла подсветка, вграден 3.5'' цветен LCD екран 

(480x320), клавиатура,  вградени микрофон и говорител, 4 

алармени входа/ 4 алармени изхода/ 2 релейни изхода  (NO/NC) /4 

входа за сензори (магнитен контакт, exit бутон) , вграден четец за 

карти  (Mifare 13,56 Mhz), поддръжка на външен четец (Wiegand 

26/34), 10/100/1000Mbps Ethernet порт, RS-485, USB 2.0, IP65 (-40°C 

to +70°C), алуминиев корпус, захранване 12 Vdc/15W, не 

поддържа PoE, размери 418x145x61 mm. Само за вкопаване, с 

включена монтажна кутия.

HIKVISION DS-KD8002-VM € 392.00

Кутия за повърхностен монтаж за DS-KD8002-VM панел. Изработена 

от неръждаема стомана.
HIKVISION DS-KAB11-D € 74.00

WI-FI звънец

Многоабонатни панели
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HIKVISION DS-KIS701 391.00

Лицев панел, вградена камера 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 

кад/сек), WDR, широкоъгълен fisheye обектив 155°, вградено 

омнидирекционално IR осветление за нощна работа, вградени 

микрофон и говорител, 2 алармени входа (за МУК и Exit бутон), до 

2 релейни входа (с допълнителен модул)/1 релеен изход за 

управление на врата, 1 бутон за повикване на абонат, вграден 

тампер, RS-485, IP65, вандалозащитен корпус от неръждаема 

стомана, захранване 24 Vdc, размери 169x110x44 mm. За 

вкопаване, с включена монт. кутия. Детекция на движение. 

Вграден изход 12Vdc/200mA за ел. брава. Съвместимост с 

безплатната cloud-базирана услуга Hik-Connect (www.hik-

connect.com) и възможност за директно позвъняване към мобилен 

телефон. Възможност за запис на видеото в NVR Hikvision.

HIKVISION DS-KV8103-IME2 201.00

Mониторен панел, 7“ Touch-Screen цветен дисплей с резолюция 

1024x600, Функции: интерком/възможност за връзка (повикване) с 

други мониторни панели / дистанционно отваряне на врата / запис 

на гласови съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not 

disturb", микрофон и говорител, 1 изход с отворен колектор, вход 

за звънец, вграден слот за SD карта (до 32GB) за снимки и гласови 

съобщения. Планка за стенен монтаж, захранване 24 Vdc/60W, 

размери 112.2×111×66 mm

HIKVISION DS-KH8340-TCE2 148.00

Захранващ модул/IP дистрибутор, 10/100Mbps Ethernet порт, 9 

изхода за вътрешни монитори, индустриален дизайн за стенен 

монтаж, 24Vdc. Включен адаптор 24Vdc за 1 лицев панел и до 4 

монитора.

HIKVISION DS-KAD709 64.00

Кутия за повърхностен монтаж съвместима с модел KV8103. 

Изработена от неръждаема стомана. 
HIKVISION DS-KAB8103-IMEX 24.00

HIKVISION DS-KIS203 115.00

Компактен вандалоустойчив лицев панел с вградена камера 1/4" 

CMOS (720×576@25 кад/сек). IR осветление за нощна работа до 

2м, вграден говорител, 1 релеен изход, 1 четирижилен изход (1 

видео, 1 аудио вход/изход). Захранване 12Vdc/5W, -30°C to 70°C, 

размери: 145×49.2×26.45 mm

HIKVISION

Mониторен панел, 7“ цветен дисплей с резолюция 800x480, преден 

панел с бутони. Микрофон и говорител, 1 видео изход, 1 аудио 

вход/изход, планка за стенен монтаж, захранване 12 Vdc/5W, 

размери 195.8×132.8×18.39 mm

HIKVISION

HIKVISION DS-KIS204 127.00

Компактен лицев панел с вградена камера 1/4" CMOS (720×576@25 

кад/сек). IR осветление за нощна работа до 2м, вграден говорител, 

1 релеен изход, 1 четирижилен изход (1 видео, 1 аудио 

вход/изход). Захранване 12Vdc/5W, -30°C to 60°C, размери: 

128×42×24.8 mm

HIKVISION

Mониторен панел, 7“ цветен дисплей с резолюция 800x460, 

Работата се извършва чрез бутони. Микрофон и говорител,1 видео 

изход, 1 аудио вход/изход, възможност за запазване и playback на 

снимки (ръчно или при повикване). Планка за стенен монтаж, 

захранване 12 Vdc/5W, размери 195.8×132.8×18.39 mm

HIKVISION

DS-KH2220

DS-KB2411-IM

Двупроводна видеодомофонна система с мрежова IP функционалност

Четирипроводни видеодомофонни системи

DS-KH2220S

Комплект двупроводна видеодомофонна система с лесна и бърза настройка от 

монитора. Възможност за свързване на до 6 мониторни панела към 1 лицев панел. 

Комплектът се състои от следните компоненти:

DS-KB2421-IM

Комплект четирипроводна видеофомофонна система с възможност за свързване 

на до 3 мониторни панела към 1 лицев панел. Комплектът се състои от следните 

компоненти:

Комплект четирипроводна видеофомофонна система с възможност за свързване 

на до 3 мониторни панела към 1 лицев панел. Комплектът се състои от следните 

компоненти:
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Мрежов захранващ PoE суич, стабилизиран 24 Vdc/ 150W блок, 8 x 

100Mbps порта (6 х LAN порта с Passive PoE захранване + 2 х 

каскадни In/Out LAN порта), VLAN функция, подходящ за вътрешен 

монтаж, размери 275.2х92х102.2 mm, 230Vac вход

HIKVISION DS-KAD606 € 85.00

Мрежов захранващ PoE суич, стабилизиран 24 Vdc/ 150W блок, 16 x 

100Mbps порта (12 х LAN порта с Passive PoE захранване + 4 х 

каскадни In/Out LAN порта), VLAN функция, подходящ за вътрешен 

монтаж, размери 275.2х92х102.2 mm, 230Vac вход

HIKVISION DS-KAD612 € 140.00

Мрежов захранващ PoE суич,  8 x 100Mbps порта (6 х LAN порта с 

Passive PoE захранване + 2 х каскадни In/Out LAN порта). Малък 

размер, подходящ за вътрешен монтаж. Размери 275х142х51 mm.  

Захранване 24 VDC от DS-KAW150-2N 

HIKVISION DS-KAD606-N € 30.00

Захранващ блок за DS-KAD606-N 8-портов суич, 24V 150W. Може 

да захранва до два суича. Размери 200х98х38 mm
HIKVISION DS-KAW150-2N € 67.00

Захранващ блок за видеодомофонни системи Hikvision, Защита от 

късо съединение, защита от претоварване и от високо напрежение. 

LED индикация, двуполюсен автоматичен предпазител, размери 

98х97х38 mm, 12 Vdc/4.2A / 50W

HIKVISION DS-KAW50-1 € 32.00

Портиерно разговорно устройство. Вграден 7“ Touch-Screen 

цветен дисплей с резолюция 1280x720, вградена камера 

(640x480), голяма механична бутониера, слушалка, вграден 

високоговорител и микрофон. 10/100/1000 Mbps Ethernet порт. 4 

алармени входа/4 алармени изхода, RS-485, USB 2.0. Приема и 

отправя повиквания от лицевия панел и от/към абонатите. 

Мониторинг в реално време на външните панели и камери в 

системата. Възможност за отключване на вратите към лицевите 

панели, видео интерком функция, получаване на аларми от 

абонатите и лицевите панели. За монтаж на стена или бюро. 

Захранване 12 Vdc/10W с включен адаптор.

HIKVISION DS-KM8301 € 708.00

Софтуер за централизирано управление на системи Hikvision 

(видеодомофoни, DVR, хибридни DVR, IP камери, NVR). Отдалечена 

настройка на лицеви панели и монитори. Поддържа: Мониторинг в 

реално време на камерите в лицевите панели, Отключване на 

вратите към лицевите панели, Входящи и изходящи обаждания от и 

към лицевите панели и монитори, Централизирано менажиране на 

картите за контрол на достъп, Централизирано изпращане на 

съобщения към монитори/абонати

HIKVISION iVMS-4200 безплатно

Cloud базирана мобилна апликация за работа с видеодомофонни 

системи на Hikvision. Работи на iOS и Android.  Поддръжа 

мониторинг в реално време на камерите от външните панели, както 

и двупосочна аудио и видео връзка. Автоматично известяване 

(PUSH нотификации) и приемане на позвъняванията на мобилното 

устройство. Отключване на вратите към лицевите панели. 

Получаване  на аларми от алармените входове на мониторите.

HIKVISION Hik-Connect

Мрежови захранващи блокове
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Комплект еднопостов цветен видео домофон SMILE VDS (3+coax) - 

1 пост. 7" LCD монитор снабден със сензорни бутони с режим 

смободни ръце. Цветен екран с резолюция 800x480, дигитална 

цифрова камера с автоматично включване. Комплектът се състои 

от: лицев панел ref.48505; кутия за вкопаване; монитор SMILE 7" 

ref.6550 + монтажна планка Ref.6565; захранване ref.4810

FERMAX 5071 € 461.00

Комплект еднопостов цветен видео домофон SMILE VDS (3+coax) - 

1 пост. 3,5" LCD монитор снабден със сензорни бутони с режим 

смободни ръце. Цветен екран с резолюция 320x240, дигитална 

цифрова камера с автоматично включване. Комплектът се състои 

от: лицев панел ref.48505; кутия за вкопаване; монитор SMILE 3,5" 

ref.6545 + монтажна планка Ref.6565; захранване ref.4810 

FERMAX 5061 € 401.00

Комплект  цветен видео домофон LOFT VDS New City Line (3+coax) - 

1 пост. 3,5 " LCD монитор, дигитална цифрова камера с 

автоматично включване, възможност за активиране на 2 

допълнителни опции: включване на осветление, отваряне на втора 

врата. Комплектът се състои от: лицев панел ref.70707; кутия за 

монтаж ref.8948; монитор LOFT ref.3305; монтажна планка 

Ref.3314; захранване ref.4810

FERMAX 4961 € 363.00

Козирка лицев панел Серия 1/S1/ FERMAX 8400 € 19.00

Комплект двупороводна еднопостова видео домофонна система 

съдържаща:

Външен панел с цветна CCD камера с голяма чувствителност. 

Козирка против дъжд, 1 реле за врата. Захранването е включено. 

Размери: 95(W) x 155(H) x 25(D)mm. Монитор: Цветен 7" тъч екран, 

Възможност за запис на видео/снимки *при наличие на SD карта, 

DND опция. Размери: 225(W) x 131(H) x 18(D)mm

FERMAX 1401 € 285.00

Комплект двупороводна двупостова видео домофонна система 

съдържаща:

Външен панел с цветна CCD камера с голяма чувствителност. 

Козирка против дъжд, 1 реле за врата. Захранването е включено. 

Размери: 95(W) x 155(H) x 25(D)mm. Монитор: Цветен 7" тъч екран, 

Възможност за запис на видео/снимки *при наличие на SD карта, 

DND опция. Размери: 225(W) x 131(H) x 18(D)mm

FERMAX 1402 € 448.00

Цветен 7" тъч монитор за WAY двупроводни домофонни системи.

Възможност за заснемане на видео/снимки при наличие на SD 

карта. Do Not Disturbe опция. Консумация: Standby - 12mA, 350mA в 

работен режим. Размери: 225 (H) x 131 (V) x 18 (P) mm

FERMAX
1412 

1413
€ 171.00

Цветен видеомонитор за повърхностен монтаж SMILE VDS. 

Компактен, ултра тънък и лек дизайн. Сензорни бутони. Режим 

свободни ръце. 7” LCD цветен екран с резолюция 800x480. Auto On 

бутон за активиране на основната и допълнителна камера 

(последователно). Бутони за: начало и край на разговора; сила на 

звука; настройка на контраст; цветност и яркост на картината; за 

отваряне на вратата и два неактивни бутона за присвояване на 

допълнителни функции. Консумация: типично 400mA (33mA в 

състояние на покой). Изисква монтажна планка 6565 за 

повърхностен монтаж към стена.

FERMAX 6550 € 256.00

Fermax е испанска компания с 70 годишен опит и доказано един от лидерите в домофонните и комуникационни 

системи.

Технически характеристики и предимства на системта:

- Видео с висока резолюция.

- Предлагат се както IP така и двужилови системи.

- Пълна гама външни панели както и монитори и телефони.

- Външни панели с вграден контрол на достъп.

- Дигитален сигнал при двужилови системи.

Двупроводна видеодомофонна система

Цветни монитори

ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ FERMAX (ИСПАНИЯ)
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Цветен видеомонитор за повърхностен монтаж SMILE VDS. 

Компактен, ултра тънък и лек дизайн. Сензорни бутони. Режим 

смободни ръце. 7” LCD цветен екран с резолюция 800x480. Auto On 

бутон за активиране на основната и допълнителна камера 

(последователно). Бутони за: начало и край на разговора; сила на 

звука; настройка на контраст; цветност и яркост на картината; за 

отваряне на вратата и два неактивни бутона за присвояване на 

допълнителни функции. Консумация: типично 400mA (33mA в 

състояние на покой). Изисква монтажна планка 6565 за 

повърхностен монтаж към стена. - цвят черен.

FERMAX 6557 € 273.00

Цветен видеомонитор за повърхностен монтаж SMILE VDS. 

Компактен, ултра тънък и лек дизайн. Сензорни бутони. Режим 

свободни ръце. 3,5” LCD цветен екран с резолюция 320x240. Auto 

On бутон за активиране на основната и допълнителна камера 

(последователно). Бутони за: начало и край на разговора; сила на 

звука; настройка на контраст; цветност и яркост на картината; за 

отваряне на вратата и два неактивни бутона за присвояване на 

допълнителни функции. Консумация: типично 400mA (33mA в 

състояние на покой). Изисква монтажна планка 6565 за 

повърхностен монтаж към стена.

FERMAX 6545 € 197.00

Монтажна планка за монтаж на монитори SMILE VDS на стена. 

Съвместима с монитори 6550 и 6545
FERMAX 6565 € 10.00

Цветен видеомонитор за вграждане iLOFT. Компактен, ултра тънък 

и лек дизайн, режим хендс-фри; 3,5” LCD цветен екран с резолюция 

480x234; 4 мелодии; 4 предварително избираеми фона; 4 нива на 

настройка на цвета; Door open бутон and status LED бутон за 

отваряне на вратата и статус.

FERMAX 5620 € 222.00

Монтажна кутия за вгрaждане на монитор iLOFT FERMAX 5630 € 9.00

Цветен видеомонитор за повърхностен монтаж iLOFT 3,5” LCD 

цветен екран с резолюция 480x234 реда; 4 мелодии; 4 

предварително избираеми фона; 4 нива на настройка на цвета; 

Door open бутон and status LED бутон за отваряне на вратата и 

статус.

FERMAX 5614 € 222.00

Тънък цветен видеомонитор с нов и модерен дизайн за 

повърхностен монтаж VEO 4,3” TFT екран за VDS система. 

Изработен от висококачествени материали за лесно почистване и 

защите от ултравиолетови лъчи. Размери 200x200x44mm.

FERMAX 9401 € 136.00

Монтажна планка за монитор VEO (VDS) FERMAX 9402 € 15.00

Цветен монитор LOFT VDS 3,5”, за цифрови  системи FERMAX 3305 € 125.00

Монтажна планка за монитор LOFT (VDS) FERMAX 3314 € 13.00

Еднопостов аудио донофон CITYMAX. Окабеляване (4+N). 

Комплектът включва лицев панел, 1 бр. слушалка, захранване 12 

Vac, без ел.брава.

FERMAX 6201 € 67.00

Еднопостови и многопостови аудио комплекти                                         
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Двупостов аудио донофон CITYMAX. Окабеляване (4+N). 

Комплектът включва лицев панел, 2 бр. слушалки, захранване 12 

Vac, без ел.брава.

FERMAX 6202 € 75.00

Трипостов аудио домофон CITYMAX. Окабеляване (4+N). 

Комплектът включва лицев панел, 3 бр. слушалки, захранване 12 

Vac, без ел.брава.

FERMAX 6203 € 96.00

Четирипостов аудио домофон CITYMAX. Окабеляване (4+N). 

Комплектът включва лицев панел, 4 бр. слушалки, захранване 12 

Vac, без ел.брава.

FERMAX 6204 € 114.00

Шестпостов аудио домофон CITYMAX. Окабеляване (4+N). 

Комплектът включва лицев панел, 6 бр. слушалки, захранване 12 

Vac, без ел.брава.

FERMAX 6206 € 141.00

Осемпостов аудио домофон CITYMAX. Окабеляване (4+N). 

Комплектът включва лицев панел, 8 бр. слушалки, захранване 12 

Vac, без ел.брава.

FERMAX 6208 € 159.00

Десетпостов аудио домофон CITYMAX. Окабеляване (4+N). 

Комплектът включва лицев панел, 10 бр. слушалки, захранване 12 

Vac, без ел.брава.

FERMAX 6210 € 198.00

Дванадесетпостов аудио домофон CITYMAX. Окабеляване (4+N). 

Комплектът включва лицев панел, 12 бр. слушалки, захранване 12 

Vac, без ел.брава.

FERMAX 6212 € 218.00

Телефонни слушалки  LOFT VDS BASIC FERMAX 3390 € 20.00

Телефонни слушалки  CITYMAX BASIC (4+N) FERMAX 80447 € 16.00

Hands free iLOFT телефон, подходящ само за цифрови системи FERMAX 5601 € 39.00

Еднопостов Cityline лицев панел с вградена цветна камера с висока 

резолюция. За вкопаване и повърхностен монтаж с кутии S1. VDS 

система 3+2. Настройващ се ъгъл на виждане, IP43 степен на 

защита. Размери 130x128x33 mm 

FERMAX 70707 € 231.00

Портиерно разговорно устройство. Приема всички повиквания от 

лицевия панел и от абонатите. Възможност за три режима на 

работа, нощен, дневен и смесен

FERMAX 2536 € 439.00

Адапторен модул за портиерно устройство.Осигурява връзка на 

портиерното устройство с до два VDS лицеви панела
FERMAX 2492 € 61.00

Модули и Аксесоари   

Телефонни слушалки и Аксесоари                                         
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Захранване за аудио домофонни системи 12 Vdc/1.5A FERMAX 4800 € 23.00

Захранване за видео домофонни системи 18 Vdc/3.5A FERMAX 4830 € 77.00

Комбинирано захранване за домофонни системи 18 Vdc/1.5A; 

12Vac/1.5A
FERMAX 4810 € 80.00

Захранване за лицев панел за система LYNX 12 Vdc/2A FERMAX 4813 € 64.00

Видео дистрибутор 4 входа FERMAX 2449 € 19.00

Видео дистрибутор 2 входа FERMAX 2448 € 17.00

Видео превключвател. Използва се в случаите когато има повече  

от едни външен панел.
FERMAX 2450 € 20.00

LYNX главен реле декодер, поддържа 4 релейни изхода FERMAX 1615 € 431.00

Стойка за бюро за монитор Loft VDS FERMAX 3325 € 83.00

Стойка за бюро за монитор VEO VDS FERMAX 9410 € 124.00

Кабел за връзка на допълнителен бутонен панел SKYLINE VDS ири 

BUS2 към основен лицев панел
FERMAX 2541 € 6.00

Дистанционен елемен за монтаж на кутии на два лицеви панела 

една към друга
FERMAX 8829 € 2.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 1V с 

размери: 130мм/ширина/х128м/височина (S1)
SKYLINE 7341 € 27.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 2V с 

размери: 130мм/ширина/х151мм/височина/ (S2)
SKYLINE 7332 € 29.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 3V с 

размери: 130мм/ширина/х199мм/височина/ (S4)
SKYLINE 7333 € 31.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 4V с 

размери: 130мм/ширина/х246мм/височина/ (S5)
SKYLINE 7334 € 32.00

SkyLine е новата серия електронни и видео домофонни модулни системи на Fermax.

- Отличават се със своята издържливост, стилност и лесна инсталация. 

- Линията се състои от 8 различни рамки, в които различните модули могат лесно да се монтират.

- Модулната система предоставя пълна свобода за асемблиране на таблата с ботуни, контрол на достъп, камери и тн.

Рамки за модулни конфигурации SKYLINE
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Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 4V с 

размери: 130мм/ширина/х294мм/височина/ (S6)
SKYLINE 7335 € 34.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 4V с 

размери: 130мм/ширина/х341мм/височина/ (S7)
SKYLINE 7336 € 33.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 4V с 

размери: 130мм/ширина/х389мм/височина/ (S8)
SKYLINE 7337 € 38.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 4V с 

размери: 130мм/ширина/х436мм/височина/ (S9)
SKYLINE 7338 € 41.00

Монтажна кутия S1 с размери в мм: 115/ш/х114/в/х45/д/ SKYLINE 8851 € 10.00

Монтажна кутия S2 с размери в мм: 115/ш/х138/в/х45/д/ SKYLINE 8852 € 12.00

Монтажна кутия S3 с размери в мм: 115/ш/х158/в/х45/д/ SKYLINE 8853 € 13.00

Монтажна кутия S4 с размери в мм: 115/ш/х185/в/х45/д/ SKYLINE 8854 € 14.00

Монтажна кутия S5 с размери в мм: 115/ш/х233/в/х45/д/ SKYLINE 8855 € 15.00

Монтажна кутия S6 с размери в мм: 115/ш/х280/в/х45/д/ SKYLINE 8856 € 16.00

Монтажна кутия S7 с размери в мм: 115/ш/х328/в/х45/д/ SKYLINE 8857 € 16.00

Монтажна кутия S8 с размери в мм: 115/ш/х375/в/х45/д/ SKYLINE 8858 € 17.00

Монтажна кутия S1 с размери в мм: 130/ш/128/в/33/д/ SKYLINE 7061 € 18.00

Монтажна кутия S2 с размери в мм: 130/ш/151/в/33/д/ SKYLINE 7062 € 20.00

Монтажна кутия S3 с размери в мм: 130/ш/174/в/33/д/ SKYLINE 7063 € 20.00

Монтажна кутия S4 с размери в мм: 130/ш/199/в/33/д/ SKYLINE 7064 € 21.00

Монтажна кутия S5 с размери в мм: 130/ш/246/в/33/д/ SKYLINE 7065 € 22.00

Монтажна кутия S6 с размери в мм: 130/ш/294/в/33/д/ SKYLINE 7066 € 24.00

Монтажна кутия S7 с размери в мм: 130/ш/341/в/33/д/ SKYLINE 7067 € 26.00

Монтажна кутия S8 с размери в мм: 130/ш/389/в/33/д/ SKYLINE 7068 € 26.00

Монтажна кутия S9 с размери в мм: 130/ш/436,5/в/33/д/ SKYLINE 7069 € 28.00

Видео модул с цветна CCD камера,Pan/Tilt функция, IR осветление 

за нощно виждане. За цифрови VDS системи
SKYLINE 7421 € 201.00

Видео модул с цветна CCD камера,Pan/Tilt функция, IR осветление 

за нощно виждане. За аналогови 4+N системи
SKYLINE 7406 € 170.00

Видео модул с цветна CCD камера,Pan/Tilt функция, IR осветление 

за нощно виждане. За цифрови LYNX системи
SKYLINE 1622 € 563.00

Аудио модул за цифрови VDS системи SKYLINE 7415 € 96.00

Аудио модул за аналогови 4+N системи SKYLINE 7400 € 73.00

Бутониера с 8 бутона в 2 колони за изграждане на цифрови VDS, 

LYNX и BUS-2 системи
SKYLINE 7371 € 57.00

Бутониера с 8 бутона в 2 колони за изграждане на аналогови 4+N 

системи
SKYLINE 7369 € 57.00

Бутониера с 4 бутона в 2 колони за изграждане на цифрови VDS, 

LYNX и BUS-2 системи
SKYLINE 7372 € 40.00

Бутониера с 4 бутона в 2 колони за изграждане на аналогови 4+N 

системи
SKYLINE 7370 € 40.00

Бутониери за изграждане на SKYLINE конфигурации

Монтажни кутиии за вграждане

Монтажни кутиии за повърхностен монтаж

Модули за изграждане на SKYLINE конфигурации
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Бутониера с 2 бутона за изграждане на цифрови VDS, LYNX и BUS-2 

системи
SKYLINE 7376 € 30.00

Бутониера с 2 бутона за изграждане на аналогови 4+N системи SKYLINE 7374 € 30.00

Бутониера с 4 бутона в 1 колона за изграждане на цифрови VDS, 

LYNX и BUS-2 системи
SKYLINE 7367 € 45.00

Бутониера с 4 бутона в 1 колона за изграждане на аналогови 4+N 

системи
SKYLINE 7365 € 45.00

Бутониера с 2 бутона за изграждане на цифрови VDS, LYNX и BUS-2 

системи
SKYLINE 7368 € 36.00

Бутониера с 2 бутона за изграждане на аналогови 4+N системи SKYLINE 7366 € 36.00

Бутониера с 1 бутон за изграждане на цифрови VDS, LYNX   и BUS-2 

системи
SKYLINE 7375 € 26.00

Бутониера с 1 бутон за изграждане на аналогови 4+N системи SKYLINE 7373 € 26.00

Метална, влагоустойчива клавиатура. Осигурява достъп след 

въвеждане на код. Съвместима с VDS и BUS-2 технология
SKYLINE 7439 € 138.00

Метална, влагоустойчива клавиатура. Осигурява достъп след 

въвеждане на код.Съвместима с LYNX система
SKYLINE 7457 € 138.00

LCD дисплей. Показва информация за апартаментите и кодовете за 

повикване. Съвместим с VDS и BUS-2 системи
SKYLINE 7449 € 261.00

LCD дисплей. Показва информация за апартаментите и кодовете за 

повикване. Съвместим с LYNX системи
SKYLINE 1623 € 356.00

LCD дисплей. Показва информация за апартаментите и кодовете за 

повикване. Съвместим с MSD системи
SKYLINE 7451 € 243.00

Информационен екран. Светещите иконки показват статуса на 

системата: повикване, активна комуникация, отворена врата или 

зает канал

SKYLINE 7448 € 55.00

Слот за карта. Чрез добавянето му към конфигурацията, можете да 

персонализирате вашата сграда, да въведете адрес или списък с 

потребители

SKYLINE 7445 € 40.00

Слот за карта. Чрез добавянето му към конфигурацията, можете да 

персонализирате вашата сграда,да въведете адрес или списък с 

потребители

SKYLINE 7444 € 26.00

Допълващ метален модул. Подходящ за запълване на празни части 

в конфигурацията
SKYLINE 7443 € 18.00

Допълващ метален модул. Подходящ за запълване на празни части 

в конфигурацията
SKYLINE 7442 € 11.00

Биометричен четец с термален сензор и вграден дисплей. 

Максимален капацитет до 950 потребителя
SKYLINE 6936 € 384.00

Безконтактен четец-модул. Капацитет до 400 карти SKYLINE 7440 € 170.00

Цифрови модули

Модули за контрол на достъп

Информационни модули
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Цветен 7" TFT монитор, бял пластмасов корпус. Ултратънък дизайн. 

Сензорни тъч бутони за улеснена употреба. WiFi, вградена памет, 

допълнителен камера контрол с DT-IPG + IPC. Режим на 

пренасочване чрез SIP сървър, за да свържете смарт телефон. 

Поддържа многоезиково меню и избор на мелодии. Размери: 

ВхШхД 174*161*22мм

V-TEC DX471 € 121.00

Цветен 7" TFT монитор, бял пластмасов корпус. Ултратънък дизайн. 

Сензорни тъч бутони за улеснена употреба. WiFi, вградена памет, 

допълнителен камера контрол с DT-IPG + IPC. Режим на 

пренасочване чрез SIP сървър, за да свържете смарт телефон. 

Поддържа многоезиково меню и избор на мелодии. Размери: 

ВхШхД 174*161*22мм

V-TEC DX439 € 98.00

Цветен 4.3" TFT монитор, бял пластмасов корпус. Ултратънък 

дизайн 17мм и сензорни бутони. Лесен монтаж чрез магнитни 

скоби.  Текстово меню, интерком функция, избор между различни 

мелодии, захранване 24 Vdc, резолюция 480х272, окабеляване по 2 

жила. Размери: ВхШхД 137х137х17 mm

V-TEC DT433/D4 € 57.00

Цветен 4,3" TFT монитор снабден със сензорни бутони, елегантен 

дизайн, бутон със задно осветление, текстово меню, интерком 

функция, избор между 12 8-акордни мелодии, захранване 24 Vdc, 

резолюция 320х240, окабеляване по 2 жила, размери: 191х186х37 

mm

V-TEC DT243/D4 € 63.00

Цветен 7" TFT монитор "touch screen" бял или черен на цвят, 

елегантен дизайн със сензорни бутони, дебелина 20 мм, бутон със 

задно осветление, текстово меню, интерком функция, избор между 

12 8-акордни мелодии, захранване 24 Vdc, резолюция 800х480, 

окабеляване по 2 жила, бял или черен на цвят корпус

До изчерпване на количествата!

V-TEC DT27S/TD7-W € 77.00

Висококачествен цветен 7" LCD монитор "touch screen", елегантен 

дизайн със сензорни бутони, бутон със задно осветление, иконно 

меню. Поддържа функция за трансфер към GSM номер, интерком 

функция, избор между 12 8-акордни мелодии. Автоматичен запис 

на случващото се пред вратата. Захранване 24 Vdc, резолюция 

800х480, окабеляване по 2 жила, бял или черен на цвят корпус.

V-TEC

DT47MG/TD7-

W(v2）

DT47MG/TD7-B

€ 88.00

Аудио слушалка за цифрова домофонна система 2EASY. Два бутони 

и интерком функция, съвместима с всички DT-цифрови лицеви 

панели

V-TEC DT-DJ4A € 20.00

Технически характеристики и предимства на системата: 

- Комуникация и захранване само по 2 жила, без поляритет - изключително лесна и удобна за инсталаторите

- Възможност за последователно окабеляване; окабеляване тип "звезда" (до 4 лъча, чрез DBC-4) или комбинация от двете. 

Моля консултирайте типа кабел, в зависимост от броя монитори и дистанцията на кабелните трасета в системата!

- FM модулация на видео сигнала за намаляване смущенията по трасето

- Plug-In конектори за лесно връзване на системните компоненти

- Централизирано захранване на системата 

- Поддръжка на до 32 монитора в една система - DIP switch адресируеми с възможност за инсталиране на повече от 1 

монитор в един апартамент (с един и същи адрес)

- Поддръжка на до 4 лицеви панела (входа)

- Поддръжка на до 6 CCTV камери за наблюдение на определени точки от сградата

- Интерком комуникация между мониторите в системата 

- Свързване на външни устройства на дистанции до 300м. от мониторите

- Възможност за свързване на една локална 2Easy система и интегрирането й в обща домофонна система на затворен 

комплекс от сгради с до 250 броя монитори (абонати) .

- Възможност за вградена самостоятелна система за контрол на достъпа в лицевият панел с капацитет до 1000 потребителя 

(карти за достъп)

IP ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ V-TEK

Монитори
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Аудио лицев панел, метален с елегантен и компактен дизайн 

дизайн, удобен бутон за повикване, степен на защита IP54

До изчерпване на количествата!

V-TEC DT595A € 33.00

Лицев панел с вградена цветна камера  с висока резолюция и 

козирка, за повърхностен монтаж. Широкоъгълен обектив 105°. 

Един или два бутон за повикване на абонат, автоматичен сензор за 

вкючване на осветлението, IP54 степен на защита. Възможност за 

доп. външен PIR модул. Съвместим със всички DT двупроводни 

системи, захранване 24 Vdc. Възможност за поставяне на табела с 

имена. Светлинна индикация за отключено и разговор. 

Програмируемо време за отключване от 1-99 сек, време за 

разговор  до 90 сек, Размери: 176х90х27 mm

V-TEC

DT607C-S1

 (1 бутон)

DT607C-S2

(2 бутона)

€ 62.00

Лицев панел с вградена цветна камера  с висока резолюция и 

козирка, за повърхностен монтаж. Широкоъгълен обектив Fish Eye 

до 170°. От един до четири бутон за повикване на абонат, 

автоматичен сензор за вкючване на осветлението, IP54 степен на 

защита. Възможност за доп. външен PIR модул. Съвместим със 

всички DT двупроводни системи, захранване 24 Vdc. Възможност за 

поставяне на табела с имена. Светлинна индикация за отключено и 

разговор. Програмируемо време за отключване от 1-99 сек, време 

за разговор  до 90 сек, Размери: 176(В)х90(Ш)х27(Д)

V-TEC

DT607FE-S1 

DT607FE-S2

DT607FE-S3

DT607FE-S4

€ 91.00

Вандалоустойчив лицев панел от неръждаема стомана, с вградена 

цветна камера с висока резолюция и широкоъгълен обектив 105°, 

за вкопаване, един или два бутона  за избор на абонат, IP54 степен 

на защита, съвместим със всички DT двупроводни системи, 

захранване 24 Vdc, програмируемо време за заключване-1-9 сек, 

време за разговор 90 сек.

V-TEC

DT603SF

(1 бутон)

DT603SDF

(2 бутона)

€ 75.00

Метален лицев панел с вградена цветна камера с висока 

резолюцияр 105 градуса ъгъл на виждане, за повърхностен монаж 

или за вкопаване монтаж, пластмасова козирка за защита, един 

бутон за избор на абонат, LED осветление за нощно виждане, IP54 

степен на защита, съвместим със всички DT двупроводни системи, 

захранване 24 Vdc, pinhole обектив на камерата (Sharp CCD 420 TV 

линии), с вградена клавиатура за контрол на достъпа, памет за 50 

кода, време за разговор 90 сек, размери: 220х120х50 mm

V-TEC

DT601/KP/RH (C) 

(повърхностен) 

DT601F/KP 

(вкопаване)

€ 91.00

Метален лицев панел с вградена цветна камера с висока 

резолюцияр 105 градуса ъгъл на виждане, за повърхностен монаж 

или за вкопаване монтаж, пластмасова козирка за защита, един 

бутон за избор на абонат, LED осветление за нощно виждане, IP54 

степен на защита, съвместим със всички DT двупроводни системи, 

захранване 24 Vdc, pinhole обектив на камерата (Sharp CCD 420 TV 

линии), вграден четец за контрол на достъпа, време за разговор 90 

сек, размери: 220х120х50 mm

V-TEC

DT601/ID-FE 

(повърхностен)

DT601F/ID-FE 

(вкопаване)

€ 91.00

Лицев панел - алуминиев с дизайнерска клавиатура и 3,5" цветен LCD 

дисплей за визуализиране информацията на абонатите. Използва се за 

споделени/общи входове в затворен тип жилищни комплекси. Вграден 

125kHz четец за контрол на достъп с капацитет до 1000 карти 125 KHz EM. 

Възможност за използване на обща парола за достъп - ПИН код. Night view 

и IP55 степен на защита. Доставя се с кутия за вкопаване.

V-TEC DMR18S/ID-F € 175.00

Многоабонатни панели

Лицеви панели за един/два абоната
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Лицев панел с вградена цветна камера с широкоъгълен обектив 

105° и 4 бутона за избор на абонат, съвместим със всички DT 

двупроводни системи, захранване 24 Vdc, програмируемо време за 

заключване 1-9 сек. Време за разговор 90 сек, за вграден монтаж, 

IP43, вграден 125 kHz четец за контрол на достъп с капацитет до 

1000 карти 125 KHz EM

V-TEC DMR11S/ID/S4 € 112.00

Лицев панел с вградена цветна камера с широкоъгълен обектив 

105° и 8 бутона за избор на абонат, съвместим със всички DT 

двупроводни системи, захранване 24 Vdc, програмируемо време за 

заключване 1-9 сек. Време за разговор 90 сек, за вграден монтаж, 

IP43, вграден 125 kHz четец за контрол на достъп с капацитет до 

1000 карти 125 KHz EM

V-TEC DMR11S/ID/D8 € 114.00

Допълнителен лицев панел с 12 бутона съвместим с DMR11S/ID/S4 V-TEC EP11S/S12 € 44.00

Допълнителен лицев панел с 24 бутона съвместим с DMR11S/ID/D8 V-TEC EP11S/D24 € 50.00

Кутия за повърхностен монтаж за лицеви панели серия DMR11S с козирка V-TEC RH-MR11 € 14.00

Разделител на двупроводната комуникационната линия, пластмасов 

корпус с възможност за монтаж на DIN шина. Използва се в 

комбинация с PS4-24V или PS5-24V

V-TEC DT-DPS € 10.00

Захранващ блок в метална кутия с възможност за монтаж на DIN 

шина. Входно напрежение-100~240 Vac. Изходно напрежение 24 

Vdc/4.5A. Използва се в комбинация с разделител DT-DPS.

V-TEC PS5-24V € 35.00

Комплект разделител на двупроводната комуникационната линия, 

пластмасов корпус с възможност за монтаж на DIN шина. Използва 

се в комбинация с PS4-24V или PS5-24V

Захранващ блок в метална кутия с възможност за монтаж на DIN 

шина. Входно напрежение-100~240 Vac. Изходно напрежение 24 

Vdc/4.5A. Използва се в комбинация с разделител DT-DPS.

V-TEC PS5+DPS € 42.00

Контролер за четири разклонения на двупроводната 

комуникационна линия. Пластмасов корпус с възможност за монтаж 

на DIN шина 

V-TEC DBC4A1 € 14.00

'Захранващ блок в метална кутия с възможност за монтаж на DIN 

шина. Входно напрежение-100~240 Vac. Изходно напрежение 24 

Vdc/4.5A. Използва се в комбинация с разделител DT-DPS.

V-TEC PS4-24V € 10.00

Захранващ блок с вграден DT-DPS модул, пластмасов корпус с 

възможност за монтаж на DIN шина. Входно напрежение-100~240 

Vac. Изходно напрежение 24 Vdc/1.5A. Подходящ за малки 

инсталации с няколко абоната и по-къси кабелни трасета.

V-TEC PC6-V2 € 25.00

Усилвател на двупроводната DT система. Разширява капацитета на 

системата и позволява по-дълго кабелно трасе. Изисква захранване 

и DPS модул.

V-TEC DT-BDU € 42.00

Допълнителни модули и аксесоари

Захранващи модули
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Квадратиращо устройство за обединяване и едновременно визуализиране 

на 4 аналогови видео камери и визуализирането им на дисплея на видео 

монитора. Приложимо е само в комбинация с 7" монитори

V-TEC DT-QSW € 54.00

Допълнително реле за палене на осветление или отваряна на врата 

за DT система. Поддържа отваряне на брава с висока конумация на 

енергия. Конфигура се времето му на работа. 

V-TEC DT-RLC € 14.00

Модул за връзка на до 2 аналогови CCTV камери. До 3 модула за 

една система. Пластмасов корпус с възможност за монтаж на DIN 

шина

V-TEC DT-SCU € 34.00

Стойка за бюро за монитор, бял или черен цвят. Съвместима с 

всички монитори на V-tec.
V-TEC DB1 € 10.00
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