Maloobchodní ceník - Dveřní videotelefony - K

(platný od 3.5.2015)
REJSTŘÍK:
1. BAREVNÉ DVEŘNÍ VIDEOTELEFONY KANRICH - 2 vodičové propojení
1.1. KANRICH PH-915 (Komponenty pro rodinný nebo bytový dům)
1.2. KANRICH PH-912 (Komponenty pro rodinný dům)
1.3. KANRICH PH-912 - výhodný set pro 2 účastníky
2. BAREVNÉ DVEŘNÍ VIDEOTELEFONY DAHUA - IP technologie
2.1. Dahua IP videotelefony (Komponenty pro rodinný nebo bytový dům)
2.2. DAHUA IP - výhodný set pro 1 účastníka
Vysvětlivky:
2 vodiče - systém propojení 2 vodiči (doporučená kabeláž UTPCat5e nebo vyšší)
4 vodiče - systém propojení 4 vodiči (doporučená kabeláž UTPCat5e nebo vyšší)
ethernet - datová komunikace na bázi ethernetové sítě (doporučená kabeláž UTPCat5e nebo vyšší)

Obecné informace:
- Všechny předchozí ceníky pozbývají platnosti s publikací tohoto ceníku.

Cena bez DPH - Koncová cena v Kč bez DPH
Cena vč DPH - Koncová cena v Kč včetně DPH

TYP

www

pozn.

VÝROBCE

OBRÁZEK

PARAMETRY

Cena bez
DPH

Cena vč DPH

1. BAREVNÉ DVEŘNÍ VIDEOTELEFONY KANRICH - 2 vodičové propojení
1.1. KANRICH PH-915 (Komponenty pro rodinný nebo bytový dům)
Nový monitor řady PH-915 s dotykovými tlačítky, černé provedení.

PH-915M7b(černá)

PH-915M7b(bílá)

www 2 vodiče

www 2 vodiče

Parametry
napájení: DC15V
obrazovka: barevný - 7" TFT LCD panel
rozlišení: 800H X 400V bodů
vyzváněcí tón: Ding-Dong tone
spotřeba: standby 200mA. pracovní 450mA
požadovaná kabeláž: 2 žíly (Cat 5e)
rozměry: 155/256/27 mm
hmotnost: 0.5 kg
Nový monitor řady PH-915 s dotykovými tlačítky, bílé provedení.
Parametry
napájení: DC15V
obrazovka: barevný - 7" TFT LCD panel
rozlišení: 800H X 400V bodů
vyzváněcí tón: Ding-Dong tone
spotřeba: standby 200mA. pracovní 450mA
požadovaná kabeláž: 2 žíly (Cat 5e)
rozměry: 155/256/27 mm
hmotnost: 0.5 kg

4 836

5 851

4 836

5 851

4 764

5 765

3 177

3 844

771

933

915M7

www 2 vodiče

7" handsfree barevný monitor, systém zapojení - 2 vodiče;
napájení externím adaptérem DC12V/500mA;
spotřeba - stand-by 40mA / pracovní režim 170mA;
materiál - hliník & ABS;
rozměry: (H)150mm/(W)235mm/(D)28mm; hmotnost - 700g;

PH-915M35

www 2 vodiče

3,5" handsfree barevný monitor, systém zapojení - 2 vodiče;
napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a;
spotřeba: stand-by 40mA / pracovní režim 300mA; materiál - ABS;
rozměry: (H)189,5mm/(W)129,5mm/(D)30mm; hmotnost - 310g;

www 2 vodiče

Handsfree audio hovorová jednotka, systém zapojení - 2 vodiče;
napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a;
spotřeba - stand-by 40mA / pracovní režim 150mA;
materiál - ABS;
rozměry: (H)210mm/(W)94mm/(D)40mm; hmotnost - 300g;

www 2 vodiče

Venkovní dveřní jednotka jednotka- 1 účastník, systém zapojení - 2 vodiče;
napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a;
spotřeba - stand-by 60mA / pracovní režim 250mA;
materiál - hliník;
rozměry: (H)200mm/(W)120mm/(D)55mm;

4 447

5 381

www 2 vodiče

Venkovní dveřní jednotka jednotka-2 účastníci, systém zapojení - 2 vodiče;
napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a;
spotřeba - stand-by 60mA / pracovní režim 250mA;
materiál - hliník;
rozměry: (H)200mm/(W)120mm/(D)55mm;

4 895

5 923

PH-915Mg

PH-915C10AL

PH-915C210AL

1

PH-915C7

www 2 vodiče

Venkovní dveřní jednotka jednotka s kódovou klávesnicí,
systém zapojení - 2 vodiče;
napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a;
spotřeba - stand-by 85mA / pracovní režim 275mA;
materiál - nerezová ocel;
rozměry: (H)300mm/(W)200mm/(D)75mm;

PH-NP (tabulka)

www 2 vodiče

PH-915C5

10 890

13 177

Tabulka pro vypsání rezidentů a jim příslušných kódů - je určena především pro
kamery řady C7 a C8, rámeček z nerezové oceli;

1 271

1 537

www 2 vodiče

Venkovní dveřní jednotka jednotka pro 5 nebo 10 účastníků,
systém zapojení - 2 vodiče; napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a;
spotřeba - stand-by 60mA / pracovní režim 250mA;
materiál - hliník; montáž - zápustná nebo povrchová;
rozměry: (H)323mm/(W)120mm/(D)55mm;

6 807

8 236

PH-915BOXP

www 2 vodiče

Montážní krabice na omítku pro tabla Kanrich PH-912 CAL a PH-915 CAL, rozměry
240x120x150 mm

330

399

PH-915BOXZ

www 2 vodiče

Montážní krabice pod omítku pro tabla Kanrich S 913 CAL, CALC, C2AL, PH-912
CAL, PH-915 CAL, rozměry 170x100x50 mm

330

399

PH-915SP
(distributor)

www 2 vodiče

Splitter 915SP umožňujet zařadit do sběrnice až 5 vnitřních komunikátorů
(monitory nebo audio sluchátka) a vytvořit tak prakticky neomezeně rozšířený
systém dveřních videotelefonů; systém zapojení - 2 vodiče; napájení DC15V ze
zdroje PH-915P7a; materiál - ABS;
rozměry: 67x54x19mm;
hmotnost - 100g;

726

878

PH-915CS
(distributor)

www 2 vodiče

Kamerový distributor systému PH-915 umožňuje rozšíření až na 4 ks venkovních
kamer; systém zapojení - 2 vodiče;

1 362

1 648

PH-P7a

www 2 vodiče

Napájecí zdroj na DIN lištu DC15V/1A;

495

599

PH-915P7a

www 2 vodiče

Napájecí zdroj do rozvaděče 915P7a k monitorům řady 915;
systém zapojení - 2 vodiče; rozměry 106x55x65mm;

908

1 098

3 040

3 678

920

1 113

1.2. KANRICH PH-912 (Komponenty pro rodinný dům)

PH-912Mi

www 4 vodiče

Videotelefon s funkcí zabezpečovací ústředny, lze připojit až 5 detektorů;
systém zapojení - 4 vodiče; možnost propojení až 4 kamer a 4 monitorů;
interkom; dálkové ovládání; otevírání elektrického dveřního zámku;
vyzváněcích melodií;
spotřeba: standby 100mA / pracovní režim 300mA;
rozměry 210X95X40 mm; volitelně i v modré nebo oranžové barvě

PH-912Mg

www 4 vodiče

Handsfree audio hovorová jednotka; systém zapojení - 4 vodiče;
vyzváněcích melodií; otevírání elektrického dveřního zámku;
spotřeba: standby 100mA / pracovní režim 300mA;
rozměry 210X95X40 mm;

PH-912CALC

www 4 vodiče

Venkovní dveřní jednotka jednotka, systém zapojení - 4 vodiče;
materiál - hliník; 1/3" Color CCD; rozlišení 480 TVL;
minimální osvětlení 0,1 lux; IR přísvit; bez montážní krabice;
rozměry: 230x150x2(47)mm;

2 100

2 541

PH-912C2ALC

www 4 vodiče

Venkovní dveřní jednotka jednotka, systém zapojení - 4 vodiče;
materiál - hliník; 1/3" Color CCD; rozlišení 480 TVL;
minimální osvětlení 0,1 lux; IR přísvit; bez montážní krabice;
rozměry: 230x150x2(47)mm;

2 340

2 831

PH-915BOXP

www 4 vidiče

Montážní krabice na omítku pro tabla Kanrich PH-912 CAL a PH-915 CAL, rozměry
240x120x150 mm

300

363

PH-915BOXZ

www 4 vidiče

Montážní krabice pod omítku pro tabla Kanrich S 913 CAL, CALC, C2AL, PH-912
CAL, PH-915 CAL, rozměry 170x100x50 mm

300

363

PH-912CS4
(distributor)

www 4 vodiče

Kamerový distributor systému PH-912 pro 2 až 4 kamery;
systém zapojení - 4 vodiče; rozměry: 107x156x50mm;

1 260

1 525

PH-P7a

www 4 vidiče

Napájecí zdroj na DIN lištu DC15V/1A;

450

545

2

10

10

Zdroj PH-P6

Centrální napájecí zdroj pro dveřní videotelefony Kanrich;
15V/2,5A + DC 12V (0,35A) pro napájení elektrického dveřního zámku;

DC

1 050

1 271

7 755

9 384

www ethernet

IP Dahua handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7 "barevný dotykový LCD
displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, grafické
menu, mechanická tlačítka, 4GB interní paměť pro záznam obrázků při zazvonění
a videa při zanechání vzkazu, interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6
monitorů), připojitelnost až 1 Master + 19 Slave dveřních jednotek a 8 ks Dahua
IP kamer, podpora přenosu video hovoru / push notifikace na Android nebo iOS
zařízení přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor
pro připojení do sítě, 8x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS
ústředny, ovládání 1 zámku, napájení 12VDC / 600mA (zdroj není součástí balení),
nebo Dahua PoE (není možné použít standardní typ PoE switchi), montáž na
povrch, rozměry 221x154x26mm, interiérové použití, instalační krabice pro
podomítkovou montáž součástí

5 990

7 248

www ethernet

• Displej: barva 7'' TFT LCD, resistentní, rozlišení 800x480px
• 5 mechanických kláves
• Podpora až 8 alarmových detektorů (PIR, tříštění skla, kouřový atd.)
• Možnost komunikace mezi domovními jednotkami
• Podpora připojení až 32 IP kamer značky Dahua
• Slot pro 4G SD kartu
• Podpora vyhotovení fotky či videa v době Vaší nepřítomnosti
• Podpora hovoru s dveřní jednotkou pro více monitorů
• 1 ethernetový port 10/100Mbps
• Tísňová volání přes sprácovskou jednotku

5 009

6 061

www ethernet

• Displej: barva 7'' TFT LCD, resistentní, rozlišení 800x480px
• 5 mechanických kláves
• Podpora až 8 alarmových detektorů (PIR, tříštění skla, kouřový atd.)
• Možnost komunikace mezi domovními jednotkami
• Podpora připojení až 32 IP kamer značky Dahua
• Slot pro 4G SD kartu
• Podpora vyhotovení fotky či videa v době Vaší nepřítomnosti
• Podpora hovoru s dveřní jednotkou pro více monitorů
• 1 ethernetový port 10/100Mbps
• Tísňová volání přes sprácovskou jednotku

6 300

7 623

www ethernet

• Displej: 3,5'' STN LCD obrazovka
• Kamera: 1.3MP CMOS
• Perfektní snímání při nočním režimu
• Zapuštěná montáž
• Čelní plech je hliníkový odlitek
• Možnosto volání na vnitřní monitory či sprácovskou jednotku
• Telefonní seznam
• Možnost ovládání elektrického zámku pomocí klávesnice či RFID karty
• Možnost vzdáleného otevření dveří
• Interní paměť pro uložení audio a video záznamu v době nepřítomnosti =
videotelefonní záznamník

7 480

9 051

www ethernet

• Displej: 3'' STN LCD obrazovka
• Kamera: 1.3MP CMOS
• Perfektní snímání při nočním režimu
• Zapuštěná montáž
• Čelní deska je z kaleného skla
• Možnosto volání na vnitřní monitory či sprácovskou jednotku
• Telefonní seznam
• Možnost ovládání elektrického zámku pomocí klávesnice či RFID karty
• Možnost vzdáleného otevření dveří
• Interní paměť pro uložení audio a video záznamu v době nepřítomnosti =
videotelefonní záznamník

7 480

9 051

www 4 vidiče

1.3. KANRICH PH-912 - výhodný set pro 2 účastníky

set 2xPH-912Mi

4 vodiče

Výhodná sada pro 2 nezávislé účastíky, která obsahuje veškeré potřebné
komponenty pro zapojení funkčního videotelefonního systému. Sada obsahuje:
2x monitor PH-912Mi
1x kamerový distributor PH-912CS4
1x venkovní tablo se 2 tlačítky PH-912C2ALC (včetně montážního boxu)
3x zdroj PH-P7a

2. BAREVNÉ DVEŘNÍ VIDEOTELEFONY DAHUA - IP technologie
2.1. Dahua IP videotelefony (Komponenty pro rodinný nebo bytový dům)

DH-VTH1520A

DH-VTH1520AS

DH-VTH1560B

DH-VTO1210A
(bytový dům)

DH-VTO1210B-X
(bytový dům)

3

www ethernet

IP Dahua dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, bez jmenovky, provedení
černý plast, 1,0MPx barevná kamera, H264 komprese, TCP / IP komunikace,
nastavování přes webové rozhraní, LED přisvětlení snímaného prostoru,
zabudovaná RFID přístupová čtečka (Mifare standard), funkce zanechání vzkazu
uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku (dálkově aplikacemi
gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x NC
kontakt dveřního senzoru, napájení Dahua PoE (není možné použít standardní typ
PoE switche), nebo 12VDC / 400mA (zdroj není součástí balení), montáž na
omítku, rozměry 114x154x43mm

4 820

5 832

ethernet

IP Dahua dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, bez jmenovky, provedení
bílý plast, 1,3Mpx barevná kamera, H264 komprese, TCP / IP komunikace,
nastavování přes webové rozhraní, LED přisvětlení snímaného prostoru,
zabudovaná RFID přístupová čtečka (Mifare standard), funkce zanechání vzkazu
uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku (dálkově aplikacemi
gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x NC
kontakt dveřního senzoru, napájení Dahua PoE (není možné použít standardní typ
PoE switche), nebo 12VDC / 400mA (zdroj není součástí balení), montáž pod
omítku, rozměry 100x141x17mm, instalační krabice pro podomítkovou montáž
součástí

4 400

5 324

VTO6000CM
(rodinný dům)

ethernet

IP Dahua dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, bez menovky,
antivandal prevedenie hliník, 1,3MPx farebná kamera, H264 kompresia, TCP/IP
komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, LED prisvetlenie snímaného
priestoru, funkcia zanechania odkazu užívateľovi, IP43, 1x kontakt NO/NC pre
ovládanie zámku, (diaľkovo aplikáciami gDMSS Plus alebo iDMSS Plus), 1x NO
kontakt odchodového tlačidla, 1x NC kontakt dverného senzora, napájanie Dahua
PoE (nie je možné použiť štandardný typ PoE switchu), alebo 12VDC/400mA
(zdroj nie je súčasťou balenia), montáž pod omietku, rozmery 100x141x17mm,
inštalačná krabica pre podomietkovú montáž súčasťou

4 590

5 554

VTO2000A (rodinný
dům)

ethernet

Dveřní stanice pro jednoúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou.
Barevná kamera, CMOS 1/3", mikrofon a reproduktor. Ovládání jednoho zámku.
Venkovní provedení IP66. Rozvod po běžné CAT5 TCP/IP síti, šifrovaná
komunikace. Hliník.

6 020

7248

DH-VTO6110B
(rodinný dům)

VTO6100C
(rodinný dům)

DH-VTOB101

www ethernet

Zápustný montážní box řady A pro venkovní stanici DH- VTO1210A-X,
DHVTO1220A

293

355

DH-VTOB102

www ethernet

Zápustný montážní box řady A pro venkovní stanici DH-VTO1210BX,DHVTO1220B

244

295

POE switch
DHVTNS1060A

www ethernet

Napájecí zdroj na DIN lištu DC15V/1A;

1 930

2 335

440

532

6 747

8 164

Napájecí zdroj DC
24V 2,5A / ADS 36RJ- www ethernet
24

Napájecí adaptér AC85~264V/DC24V/2,5A - určený pro Dahua POE switch
nebo distributor
2.2. DAHUA IP - výhodný set pro 1 účastníka

DH-VTKB-VTO6100Cwww ethernet
VTH1520AH

• Barevný 7" TFT-LCD display
• Jednoduchá instalace pomocí Cat 5e kabeláže
• Podpora monitorování, video hovoru, ovládání zámku
• Možno připojit až 8 bezpečnostních senzorů (pohyb osob, hoheň, únik plynu,
atd.)
• Technologie CMOS s rozlišením 1.3MP včetně nočního přísvitu
• Obsahuje čtečku IC karet
• Venkovní provedení

V případě potřeby jakéhokoliv příslušenství pro instalaci videotelefonních systémů, které není uvedeno v tomto ceníku, navštivte prosím náš eshop:
http://eshop.micronix.cz/zabezpecovaci-systemy
nebo kontaktujte naše obchodní oddělení ohledně ceny a dostupnosti
tel.: 225 282 728 mobil: 731 412 858 mail: video@micronix.cz

4

