CYFRAL Chabelska i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Konstantynowska 62/70; 95-100 Zgierz k/Łodzi;

tel. 042 639-98-70, 639-98-71; 639-98-72; Fax: 042 639-98-77 ; adres e -mail: info@cyfral.pl; www.cyfral.pl

CENNIK BAZOWY URZĄDZEŃ DOMOFONOWYCH CYFRAL
obowiązuje od 01.01.2018r

s y s t e m y c y f r o w e CC-2000

kolorystyka

ceny detaliczne
netto

brutto

Panel PC 3000 RL z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym i listą lokatorów
możliwość podłączenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550, 2000 .

inox

560,00

688,80

Panel PC 3000 RLE z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym i listą lokatorów
oraz elektroniką CC 2000 wbudowaną , obsługa dwóch rygli, możliwość podłączenia
kolejnego panela

inox

700,00

861,00

Panel PC 3000 R ( wąski) z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym, możliwość
podłączenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550, 2000 .

inox

460,00

565,80

Panel PC 3000 RE( wąski) z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym i elektroniką
CC 2000 wbudowaną , obsługa dwóch rygli, możliwość podłączenia kolejnego panela

inox

600,00

738,00

Panel PC 3000 R N/T ( wąski natynkowy) z czytnikiem breloków RFID, zamkiem
szyfrowym, możliwość podłączenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550, 2000 .

inox

560,00

688,80

Panel rozmówny PC-1000R z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym, możliwość
podłączenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550, 2000 . (Do wyczerpania zapasów)

czarny, srebrny

370,00

455,10

Panel rozmówny PC-1000RE z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym i
elektroniką CC 2000 wbudowaną , obsługa dwóch rygli, możliwość podłączenia kolejnego
panela (Do wyczerpania zapasów)

czarny, srebrny

500,00

615,00

Panel rozmówny PC-1000DE z czytnikiem breloków Dallas, zamkiem szyfrowym i
elektroniką CC 2000 wbudowaną , obsługa dwóch rygli, możliwość podłączenia kolejnego
panela (Do wyczerpania zapasów)

czarny, srebrny

480,00

590,40

Panel rozmówny PC-2000R z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym, możliwość
podłączenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550, 2000 .

czarny, srebrny

370,00

455,10

Panel rozmówny PC-2000RE z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym i
elektroniką CC 2000 wbudowaną , obsługa dwóch rygli, możliwość podłączenia kolejnego
panela

czarny, srebrny

500,00

615,00

Panel rozmówny PC-2000D z czytnikiem kluczy Dallas, zamkiem szyfrowym, możliwość
podłączenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550, 2000 .

czarny, srebrny

340,00

418,20

Panel rozmówny PC-2000DE z czytnikiem breloków Dallas, zamkiem szyfrowym i
elektroniką CC 2000 wbudowaną , obsługa dwóch rygli, możliwość podłączenia kolejnego
panela

czarny, srebrny

480,00

590,40

Zestaw natynkowy ZC 2000 R zintegrowany z małą listą lokatorów dostępny w wersji
pionowej lub poziomej, z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym, możliwość
podłączenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550, 2000 .

czarny, srebrny

500,00

615,00

Zestaw natynkowy ZC 2000 D zintegrowany z małą listą lokatorów dostępny w wersji
pionowej lub poziomej, z czytnikiem kluczy Dallas, zamkiem szyfrowym, możliwość
podłączenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550, 2000 .

czarny, srebrny

460,00

565,80

w plastikowej obudowie

160,00

196,80

Elektronika CC - 2000 , obsługa dwóch paneli i zaczepów, podłaczenie 255 lokatorów ,
magistrala dwu żyłowa.
Unifon cyfrowy MAC-D z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem
DOSTĘPNY TAKŻE W WERSJI DO SYSTEMÓW
CYFROWYCH: LASKOMEX, ACO, PROEL

biały

43,00

52,89

Unifon cyfrowy SMART - D z regulacją głośności, wyłącznikiem opcja dodatkowy przycis
DOSTĘPNY TAKŻE W WERSJI DO SYSTEMÓW
CYFROWYCH: LASKOMEX, ACO, PROEL

biało - czarny, biały,
czarny, grafitowo czerwony, szaro - biały

52,00

63,96

ceny detaliczne

akcesoria dodatkowe do systemów cyfrowych

kolorystyka

LD-1000 - Lista lokatorów - duża, powyżej 20 nazwisk ( wyprzedaż do wyczerpania
zapasów)

czarny, srebrny

110,00

135,30

LM-1000 + RM 1000 Lista lokatorów z ramką poziomom lub pionową mała, do 20 nazwisk
( wyprzedaż do wyczerpania zapasów)

czarny, srebrny

95,00

116,85

LD-2000 - Lista lokatorów - duża, powyżej 20 nazwisk

czarny, srebrny

120,00

147,60

LM-2000 - Lista lokatorów - mała, do 20 nazwisk

czarny, srebrny

105,00

129,15

netto

brutto

Sterownik zwory elektromagnetycznej SZ 1 - może zasilać panel

w plastikowej obudowie

50,00

61,50

Komutator zaczepów KZ-4 umożliwia zwiększenie ilości zaczepów o kolejne cztery

w plastikowej obudowie

100,00

123,00

Komutator zaczepów KZ-1 umożliwia zwiększenie ilości zaczepów o jeszcze jeden może
służyć jako zasilacz panelu

w plastikowej obudowie

80,00

98,40

Moduł przekaźnikowy UDS D - urządzenie do dodatkowej sygnalizacji wywołań dla osób
niedosłyszących .

w plastikowej obudowie

60,00

73,80

Zasilacz 12,5 V/ 1,2 A

-

40,00

49,20

Zasilacz EURO (montaż na szynę) 12,5V / 1,2A

-

45,00

55,35

szary, czarny, niebieski

6,00

7,38

czarny, niebieski,
czerwony

9,00

11,07

Breloki RFID ( ilość powyżej 100 szt zapytaj o cenę )

Dodatkowy klucz do zestawu Dallas dostępny w trzech kolorach ( ilość powyżej 100 szt
zapytaj o cenę )

zastosowane oznaczenia:
D - czytnik kluczy Dallas
E - wbudowany moduł elektroniki
PC - panel cyfrowy
CC- elektronika centrali cyfrowej
RM - ramka mała

Systemy analogowo - cyfrowe CC1000/1500/1550

ceny detaliczne
kolorystyka

netto

brutto

Panel PC 3000 RL z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym i listą lokatorów
możliwość podłaczenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550 .

inox

560,00

688,80

Panel PC 3000 RLE z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym i listą lokatorów
oraz elektroniką CC 1550 wbudowaną , obsługa dwóch rygli, możliwość podłączenia
kolejnego panela

inox

700,00

861,00

Panel PC 3000 R ( wąski) z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym, możliwość
podłaczenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550 .

inox

460,00

565,80

Panel PC 3000 RE( wąski) z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym i elektroniką
CC 1550 wbudowaną , obsługa dwóch rygli, możliwość podłączenia kolejnego panela

inox

600,00

738,00

Panel PC 3000 R N/T ( wąski natynkowy) z czytnikiem breloków RFID, zamkiem
szyfrowym, możliwość podłaczenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550 .

inox

560,00

688,80

Panel rozmówny PC-1000R z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym, możliwość
podłaczenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550 .
(Do wyczerpania zapasów)

czarny, srebrny

370,00

455,10

Panel rozmówny PC-2000R z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym, możliwość
podłaczenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550 .

czarny, srebrny

370,00

455,10

Panel rozmówny PC-2000D z czytnikiem kluczy Dallas, zamkiem szyfrowym, możliwość
podłaczenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550 .

czarny, srebrny

340,00

418,20

czarny, srebrny

500,00

615,00

czarny, srebrny

460,00

565,80

Elektronika CC - 1000 obsługa dwóch paneli i zaczepów, podłączenie do 128 lokatorów,
w plastikowej obudowie
16 lokali na jednej wspólnej masie. (Do wyczerpania zapasów)

170,00

209,10

Elektronika CC - 1500 obsługa dwóch paneli i zaczepów, podłączenie do 256 lokatorów,
64 lokali na jednej wspólnej masie

w plastikowej obudowie

210,00

258,30

Elektronika CC - 1550 , obsługa jedniego panela i zaczepu, podłączenie 32 lokatorów na
jednej wspólnej masie, wyposażona w zwore serwisową do znajdowania uszkodzonych linii w plastikowej obudowie
unifonów

160,00

196,80

biało - czarny, biały,
czarny, grafitowo czerwony, szaro - biały

47,00

57,81

biały

40,00

49,20

40,00

49,20

Zestaw natynkowy ZC 2000 R zintegrowany z małą listą lokatorów dostępny w wersji
pionowej lub poziomej z czytnikiem breloków RFID, zamkiem szyfrowym, możliwość
podłączenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550 .
Zestaw natynkowy ZC 2000 D zintegrowany z małą listą lokatorów dostępny w wersji
pionowej lub poziomej z czytnikiem kluczy Dallas, zamkiem szyfrowym, możliwość
podłączenia do elektroniki CC 1000, 1500, 1550 .

Unifon analogowy SMART z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem

Unifon analogowy MAC z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem
Unifon analogowy MAC z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem
( Do wyczerpania zapasów )

grafit, espresso, blue
sky

Akcesoria dodatkowe do systemów analogowo cyfrowych

kolorystyka

ceny detaliczne
netto

brutto

LD-1000 - Lista lokatorów - duża, powyżej 20 nazwisk ( wyprzedaż do wyczerpania
zapasów)

czarny, srebrny

110,00

135,30

LM-1000 + RM 1000 Lista lokatorów z ramką poziomom lub pionową mała, do 20
( wyprzedaż do wyczerpania zapasów)

czarny, srebrny

95,00

116,85

LD-2000 - Lista lokatorów - duża, powyżej 20 nazwisk

czarny, srebrny

120,00

147,60

LM-2000 - Lista lokatorów - mała, do 20 nazwisk

czarny, srebrny

105,00

129,15

Sterownik zwory elektromagnetycznej SZ 1 - może zasilać panel

w plastikowej obudowie

50,00

61,50

Komutator zaczepów KZ-4 umożliwia zwiększenie ilości zaczepów o kolejne cztery

w plastikowej obudowie

100,00

123,00

Komutator zaczepów KZ-1 umożliwia zwiększenie ilości zaczepów o jeszcze jeden może
służyć jako zasilacz panelu

w plastikowej obudowie

80,00

98,40

Moduł przekaźnikowy UDS - urządzenie do dodatkowej sygnalizacji wywołań dla osób
niedosłyszących .

w plastikowej obudowie

50,00

61,50

Zasilacz 12,5 V/ 1,2 A

-

40,00

49,20

Zasilacz EURO (montaż na szynę) 12,5V / 1,2A

-

45,00

55,35

szary, czarny, niebieski

6,00

7,38

czarny, niebieski,
czerwony

9,00

11,07

Breloki RFID ( ilość powyżej 100 szt zapytaj o cenę )
Dodatkowy klucz do zestawu Dallas dostępny w trzech kolorach ( ilość powyżej 100 szt
zapytaj o cenę )

zastosowane oznaczenia:
D - czytnik kluczy Dallas
R - czytnik breloków RFID
E - wbudowany moduł elektroniki
PC - panel cyfrowy
CC- elektronika centrali cyfrowej
RM - ramka mała
LM - lista lokatorów mała
LD - lista lokatorów duża

Analogowe systemy domofonowe
centrale domofonowe

kolorystyka

ceny detaliczne
netto
brutto

aluminium, brąz, oliwka

145,00

178,35

Centrala aluminiowa dla 2 lokatorów COSMO - jednopanelowa z czytnikiem kluczy
dallas

aluminium, czarny

160,00

196,80

Centrala aluminiowa dla jednego lokatora COSMO R1 - jednopanelowa z czytnikiem
breloków RFID

aluminium, czarny

150,00

184,50

oliwka

150,00

184,50

Centrala aluminiowa dla 5 lokatorów – jednopanelowa (Do Wyczerpania zapasów)

aluminium

160,00

196,80

Centrala aluminiowa dla 10 lokatorów – dwupanelowa (Do wyczerpania zaspasów)

aluminium

205,00

252,15

Centrala aluminiowa dla 15 lokatorów – dwupanelowa ( Do wyczerpania zapasów)

aluminium

225,00

276,75

Centrala aluminiowa dla 20 lokatorów – trzypanelowa (Do wyczerpania zapasów)

aluminium

300,00

369,00

Centrala aluminiowa dla 25 lokatorów – trzypanelowa (Do wyczerpania zapasów)

aluminium

315,00

387,45

Rozszerzenie aluminiowe dla 10 lokatorów – jednopanelowa (Do wyczerpania zapasów)

aluminium

100,00

123,00

biały

40,00

49,20

biało - czarny, biały,
czarny, grafitowo czerwony, szaro - biały

50,00

61,50

biało - czarny, biały,
czarny, grafitowo czerwony, szaro - biały

47,00

57,81

biało – czarny

35,00

43,05

aluminium, brąz, oliwka

45,00

55,35

aluminium, czarny

27,00

33,21

aluminium

50,00

61,50

Centrala aluminiowa dla 1 lokatora - jednopanelowa (Do wyczerpania zapasów)

Centrala aluminiowa dla 2 lokatorów - jednopanelowa (Do wyczerpania zapasów)

unifony analogowe
Unifon analogowy MAC z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem
Unifon analogowy SMART 5P DO SYSTEMÓW 4, 5, 6 ŻYŁOWYCH z regulacją
głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem

Unifon analogowy SMART z regulacją głośności, wyłącznikiem i dodatkowym przyciskiem

Unifon analogowy SLIM z regulacją głośności.

akcesoria do central analogowych
Natynkowa ramka aluminiowa na 1 panel
Natynkowa ramka aluminiowa do centrali

COSMO

Natynkowa ramka aluminiowa na 2 panele

zestawy domofonowe dla domów jednorodzinnych
zestaw domofonowy COSMO D2 (centralka z czytnikiem kluczy dallas ,ramka natynkowa,
unifon SMART - 2 sztuki, zasilacz, 4 pastylki dallas , wkrętak TORX

aluminium, czarny,

325,00

399,75

zestaw domofonowy COSMO R1 (centralka z czytnikiem breloków RFID ,ramka
natynkowa, unifon SMART , zasilacz, 4 breloki RFID , wkrętak TORX

aluminium, czarny,

255,00

313,65

zestaw domofonowy dla 1 lokatora (C-1, ramka, zasilacz, unifon MAK - 1 sztuka) (Do
wyczerpania zapasów)

aluminium,, brąz, oliwka

220,00

270,60

zestaw domofonowy dla 2 lokatorów (C-2, ramka, zasilacz, unifon MAK - 2 sztuki) (Do
wyczerpania zapasów)

oliwka

260,00

319,80

akcesoria dodatkowe do zestawów domofonowych oraz central
analogowych
komutator K-1 umożliwia podłaczenie dwóch central w jednym systemie

-

50,00

61,50

interkom do analogowych central domofonowych

-

50,00

61,50

zamki, zasilacze, elektrozaczepy
Elektrozaczep BIRA
Elektrozaczep BIRA Symetryczna z regulowanym językiem
Elektrozaczep HARTE S BIRA 78 mm rewersyjny
Elektrozaczep BIRA symetryczny z wyłącznikiem
Elektrozaczep BIRA z wyłącznikiem
Elektrozaczep BIRA z pamięcią
Listwa elektrozaczepu długa
Listwa elektrozaczepu krótka
Zasilacz do central cyfrowo-analogowych 12,5 V/ 1,2 A
Zasilacz EURO (montaż na szynę) do central cyfrowo-analogowych 12,5V / 1,2A
Zasilacz do central analogowych 11,5 V / 0,8A
Zasilacz EURO (montaż na szynę) do central analogowych 11,5 V / 0,8A
Zestaw Dallas
Breloki RFID ( ilość powyżej 100 szt zapytaj o cenę )
Dodatkowy klucz do zestawu Dallas dostępny w trzech kolorach ( ilość powyżej 100 szt zapytaj o cenę )

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie szczegółowych danych dotyczących:
*
*
*
*

nazwy produktu oraz wybranej wersji kolorystycznej
nazwy zamawiającego - imię i nazwisko oraz telefon do kontaktu
adresu na jaki mamy wysłać przesyłkę
w przypadku firmy: nr NIP, REGON, upoważnienie do wystawiania faktur bez podpisu

CENY PRZESYŁEK NA DZIEŃ 01.01.2018:
Przesyłka do 30kg za pobraniem - 17,22 brutto - termin doręczenia do 3 dni roboczych
(płatna przy odbiorze towaru)
Przesyłka do 30kg przelew na konto - 17,22 brutto - termin doręczenia do 3 dni roboczych
Nasz numer rachunku bankowego BGK oddz. Łódź, nr konta: 96 1130 1163 0014 7015 3320 0001

ceny detaliczne
netto

brutto

45,00
50,00
100,00
70,00
60,00
55,00
14,00
13,00
40,00
45,00
38,00
43,00
200,00
6,00

55,35
61,50
123,00
86,10
73,80
67,65
17,22
15,99
49,20
55,35
46,74
52,89
246,00
7,38

9,00

11,07

