
СНИМКА ОПИСАНИЕ МАРКА МОДЕЛ ЦЕНА

Безжичен видеодомофонен комплект, включващ външно тяло, трансформатор и 

вътрешен звънец (сирена). Видео звънецът разполага с FHD 1080p камера със 

170° ъгъл на видимост, H.265 комппресия, AI алгоритъм за детекция на хора, 

нощно виждане на разстояние до 5м, двупосочни аудио разговори, IP65, 

слот за MicroSD карта - до 256GB. Комуникация - Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Dual Band. 

Сирената е оборудвана с множество мелодии и две антени. Трансформаторът е 

предвиден за 230V AC входно напрежение и 8,12,24V изходно. Позвъняванията се 

получават директно в безплатното приложение на EZVIZ на мобилния Ви телефон. 

EZVIZ DB1C KIT € 136.00

Безжичен видеодомофонен комплект, включващ външно тяло и вътрешен звънец 

(сирена). Видео звънецът разполага с 2К камера с 176° ъгъл на видимост, 

H.265/264 комппресия, AI алгоритъм за детекция на хора, нощно виждане на 

разстояние до 5м, двупосочни аудио разговори, IP65, слот за MicroSD карта - 

до 256GB, презареждаема батерия 5200mAh, Комуникация - Wi-Fi 2.4GHz & 

5GHz Dual Band. Сирената е оборудвана с множество мелодии и две антени. 

Позвъняванията се получават директно в безплатното приложение на EZVIZ на 

мобилния Ви телефон. 

EZVIZ DB2 Pro € 179.00

Видеодомофонен комплект тип шпионка, включващ външен звънец с камера 

FHD 1080p, 166° ъгъл на видимост и AI за детекция на хора. Възможност за жива 

връзка при позвъняване и двупосочно аудио директно от мобилния телефон. 

Нощно виждане на разстояние до 5м. Вътрешен монитор (монтира се от 

вътрешната страна на вратата) с размер 4,3" -  Touch Screen с вградена 

презареждаема батерия 4600mAh и слот за MicroSD карта 256GB. 

EZVIZ DP2 € 179.00

Мониторен панел, 7" Touch-Screen цветен дисплей с резолюция 1024х600, Linux 

OS, 10/100Mbps Ethernet RJ-45, WiFi 802.11b/g/n, 8 алармени входа, 2 релейни 

изхода, запис на видео разговори, дистанционно отваряне на врата, заснемане на 

снимка и аудио при пропуснато повикване, възможност за добавяне на до 16 IP 

камери, слот за SD Card - до 32GB,  стандартно PoE /12 Vdc, размери: 

200х140×15.1мм, работна температура: -10°C до +55°C, Консумация ≤ 6 W, 19 

езика вкл. български.

HIKVISION DS-KH6320-WTE1 € 148.00

ЦЕНОВА ЛИСТА  ДОМОФОННИ СИСТЕМИ

IP ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ HIKVISION 

Wi-Fi ВИДЕОДОМОФОННИ КОМПЛЕКТИ EZVIZ

IP ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ HIKVISION 
Технически характеристики и предимства на системата: 

- Видео с висока резолюция; - Използване на стандартно Ethernet мрежово окабеляване (тип 

"звезда").

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

- Двупроводна видеодомофонна система с мрежова IP функционалност.

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

- Първа генерация Passive PoE (24 Vdc) захранване на устройствата, Втора генерация Standard PoE (48 

Vdc) - позволява пренос на данните и захранването по мрежовия кабел.

- Вградени алармени входове в лицевите панели и монитори.

- Мониторни панели със 7''-10" тъч-скрийн екрани и допълнителни функции. 

- Възможност за визуализация на Hikvision IP камери от мониторните панели.

- Пълна интеграция с безплатния софтуер Hikvision iVMS-4200 последна версия. 

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

- Възможност за централизирано изпращане на информационни съобщения към абонатите от 

домоуправител.
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Мониторен панел, 7" Touch-Screen цветен дисплей с резолюция 1024х600, Linux 

OS, 10/100Mbps Ethernet RJ-45, WiFi 802.11b/g/n, 8 алармени входа, 2 релейни 

изхода, запис на видео разговори, дистанционно отваряне на врата, заснемане на 

снимка и аудио при пропуснато повикване, възможност за добавяне на до 16 IP 

камери, слот за SD Card - до 32GB, стандартно PoE /12 Vdc, размери: 

200×140×15.1мм, работна температура: -10°C до +55°C, Консумация ≤ 6 W, 19 

езика вкл. български.

HIKVISION
DS-KH6320-WTE1-

W
€ 148.00

Мониторен панел, 7" Touch Screen цветен дисплей с резолюция 1024х600, 1х RJ-

45, 8х алармени входа, възможност за преглед на картина на живо от входната 

камера или свързани до 16 IP камери Hikvision. Размери: 200×140×23.1мм, 

Консумация: ≤6 W, Standard PoE. 

*Моделът НЕ може да работи с HikConnect.

Забележка: Firmware на серия В е само за В, Firmware на серия С е само 

за С.

HIKVISION DS-KH6320-LE1(B) € 104.00

Вариант в бял цвят. HIKVISION
DS-KH6320-

LE1(B)/White
€ 104.00

Мониторен панел, 7" Touch-Screen цветен дисплей с подобрен UI V2.0 и 

резолюция 1024х600, Linux OS, 10/100Mbps Ethernet RJ-45, WiFi 802.11b/g/n, 8 

алармени входа, 2 релейни изхода, запис на видео разговори, дистанционно 

отваряне на врата, заснемане на снимка и аудио при пропуснато повикване,  

възможност за добавяне на до 16 IP камери, слот за SD Card - до 32GB,  

стандартно PoE /12 Vdc, размери: 200×140×15.1мм, работна температура: -

10°C до +55°C, Консумация ≤ 6 W, 19 езика вкл. български.

HIKVISION DS-KH6350-WTE1 € 158.00

Мониторен панел, 7" Touch-Screen цветен дисплей с резолюция 1024х600, 

Android OS - позволява инсталиране на до 2 3rd party апликации, 10/100Mbps 

Ethernet RJ-45, SIP, WiFi 802.11b/g/n, 8 алармени входа, 2 релейни изхода, 1xRS-

485, запис на видео разговори, дистанционно отваряне на врата, заснемане на 

снимка и аудио при пропуснато повикване, възможност за добавяне на до 16 IP 

камери, пълен контрол на Hikvision CCTV, Alarm, Access Control системи, 

стандартно PoE /12 Vdc, размери: 200×140×15.1мм, работна температура: -

10°C до +55°C, Консумация ≤ 6 W,19 езика вкл. български.

HIKVISION DS-KH9310-WTE1 € 306.00

Мониторен панел, 10" Touch-Screen цветен дисплей с резолюция 1024х600, 

Android OS - позволява инсталиране на до 2 3rd party апликации, 10/100Mbps 

Ethernet RJ-45, SIP, WiFi 802.11b/g/n, 8 алармени входа, 2 релейни изхода, 1xRS-

485, запис на видео разговори, дистанционно отваряне на врата, заснемане на 

снимка и аудио при пропуснато повикване, възможност за добавяне на до 16 IP 

камери,  пълен контрол на Hikvision CCTV, Alarm, Access Control системи, 

стандартно PoE /12 Vdc, размери: 200×140×15.1мм, работна температура: -

10°C до +55°C, Консумация ≤ 6 W,19 езика вкл. български.

HIKVISION DS-KH9510-WTE1 € 357.00

Мониторен панел, 7" Touch-Screen цветен IPS дисплей с резолюция 1024х600, 

Linux OS, 10/100Mbps Ethernet RJ-45, WiFi 802.11b/g/n, 8 алармени входа, 2 

релейни изхода, възможност за добавяне на до 16 IP камери, запис на видео 

разговори, заснемане на снимка и аудио при пропуснато повикване, дистанционно 

отваряне на врата, картина на живо от външното тяло или интегрирани камери, 

слот за SD Card - до 32GB,  стандартно PoE / 12 VDC, размери: 

180×140×22.4мм, работна температура: -10°C до +55°C, 19 езика вкл. български.

*Възможност за поръчка в златен цвят.

HIKVISION DS-KH8350-WTE1 € 280.00

Мониторен панел, 10.1“ Touch-Screen цветен дисплей с резолюция 1024x600, 

Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт и вграден WiFi 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, възможност за добавяне 

на до 16 IP камери, слот за SD карта до 32GB, 8 алармени входа /2 релейни 

изхода, 1 RS485. Захранване: IEEE802.3af, standard PoE / 12 VDC/1 A. 

Консумация: ≤ 6 W. Размери: 254×166×14.7мм, 19 езика вкл. български. 

HIKVISION DS-KH8520-WTE1 € 331.00

Кутия за вграждане на връзките и улеснен монтаж на мониторни панели от серии 

DS-KH83/63 и 8102
HIKVISION DS-KAB86 € 3.00

Стойка за бюро от неръждаема стомана. Съвместима с модел DS-KH6320/DS-

KH8520.
HIKVISION DS-KABH6320-T € 25.00

Стойка за бюро от неръждаема стомана. Съвместима с модел DS-KH8350 HIKVISION DS-KABH8350-T € 25.00

IP ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ HIKVISION 
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Лицеви панели за един/два/четири абоната и аксесоари за тях

Еднопостов комплект включващ:  

Външен панел DS-KD8003-IME1, предлагащ 180° fish eye камера с FullHD 

резолюция, 2х сухо реле, 1 бутон за позвъняване.

Рамка за повърхностен монтаж - DS-KD-ACW1

7" Цветен дисплей DS-KH6320-WTE1, WiFi, Standard PoE.

4 портов PoE switch и 16GB TF карта за съхранение на видео и снимки от 

позвъняванията.

HIKVISION DS-KIS602(O-STD) € 364.00

Еднопостов комплект включващ:  

Външен панел DS-KV6113-WME1 с FullHD WDR камера, 1х сухо реле, 1 бутон за 

позвъняване и вграден четец за Mifare 13.56Mhz карти.

7" Цветен дисплей DS-KH6320-WTE1, WiFi, Standard PoE.

Включено захранване и за двата панела.

Забележка: Firmware на серия В е само за В, Firmware на серия С е само 

за С.

HIKVISION DS-KIS603-P(B) € 302.00

Еднопостов комплект включващ:  

Външен панел DS-KV8113-WME1, предлагащ 129° 2MP FullHD камера 

резолюция, 2х сухо реле, 1 бутон за позвъняванe, вграден Mifare четец за карти.

7" Цветен дисплей DS-KH6320-WTE1, WiFi, Standard PoE.

4 портов PoE switch и 16GB TF карта за съхранение на видео и снимки от 

позвъняванията.

Забележка: Серия В на Hikvision IPдомофони не са съвместими със серия 

С.

HIKVISION DS-KIS604-S(B) € 402.00

Еднопостов комплект двупроводна видеодомофонна система - Plug and Play. 

Външно тяло с 2MP IR камера, ъгъл на видимост: 100° (Хоризонтално) / 69° 

(Вертикално), 4х Алармени входа, 1х тампер, 2х exit бутон, 2 релета за 

врата, вкл. захранване за 1 закл. механизъм 12V, 1A, IP65, IK7. Размери: 

150×82×23.5мм, 48 VDC, 0.5 A

Вътрешен монитор - 7" с 1024х600 резолюция, 6 тъч бутона, 48 VDC. 

Размери: 187×137×25.4мм 

HIKVISION
DS-KIS101-

P/Surface
€ 193.00

* Вариант за вграден монтаж HIKVISION DS-KIS101-P/Flush € 193.00

Вандалоустойчив еднопостов лицев панел. Вградена камера с 2MP HD 

резолюция (1920x1080@30 кад/сек), WDR, ъгъл на видимост: хоризонтала 88° /  

вертикала 45° / диагонал 106°, вградено IR осветление за нощна работа, 

вградени микрофон и говорител, 1 алармен вход / 1 релейни изхода NO/NC, 1 

бутон за повикване на абонат, 10/100Mbps Ethernet порт, IP65, IK09, метален 

корпус. Детекция на присъствие и автоматично заснемане. Захранване 12 Vdc / 

Standard PoE, размери 161.9×74.1×53.2мм. 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-KB8113-IME1 € 137.00

Еднопостов лицев панел, вградена 2MP HD WDR камера с ъгъл на видимост: 

хоризонтала 129° / вертикала 75°. Main Stream 1920x1080p, 720p. Поддържа 

засичане на движение пред камерата, двупосочно аудио G.711U, заглушава ехо и 

странични шумове. TCP/IP комуникация 10/100 Ethernet, вграден Mifare 

13.56MHz четец за карти, слот за SD карта, 1х реле, 4х алармени входа, 1х 

тампер, Standard PoE / 12VDC, IP65. Физически бутон за позвъняване, 2х 

светлинни индикатора за провеждане на разговор и отворена врата. Консумация 

< 12W. За повърхностен монтаж. Възможност за позвъняване директно към 

HikConnect, WEB менажиране, пластмасов корпус с размери 138 mm × 65 mm × 

27 mm. Работна среда от -40 до + 60
0
С градуса.

Забележка: Firmware на серия С е само за С

HIKVISION DS-KV6113-PE1(C) € 125.00

* Опция с допълнителна WiFi връзка на панела. 

Забележка: Firmware на серия В е само за В.
HIKVISION

DS-KV6113-

WPE1(B)
€ 133.00
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Лицеви панели за един/два/четири абоната и аксесоари за тях

Еднопостов лицев панел за повърхностен монтаж, вградена камера 2 МР 

(1920x1080@25 кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 129°, WiFi, WEB, вградена 

видима подсветка, вградени микрофон и говорител, 4 алармени входа / 2 релейни 

изхода NO/NC / Exit бутон, вграден четец за карти (Mifare 13,56 Mhz), 1 бутон за 

повикване на абонати, 10/100Mbps Ethernet порт, RS-485, IP65, IK08, 

алуминиев корпус, захранване 12 Vdc/12W или Standard PoE, слот за 

microSD карта до 128GB, размери 174x91x29мм. Възможност за позвъняване 

директно към HikConnect, WEB менажиране. За повърхностен монтаж. Работна 

среда от -40 до +53
0
С.

Забележка: Firmware на серия В е само за В, Firmware на серия С е само 

за С.

HIKVISION

DS-KV8113-

WME1(B)

DS-KV8113-

WME1(C)

€ 180.00

Вариант за вграден монтаж HIKVISION

DS-KV8113-

WME1(B) Flush

DS-KV8113-

WME1(C) Flush

€ 180.00

Двупостов лицев панел за повърхностен монтаж, вградена камера 2 МР 

(1920x1080@25 кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 129°, WiFi, WEB вградена 

видима подсветка, вградени микрофон и говорител, 4 алармени входа / 2 релейни 

изхода 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, IK08, 

алуминиев корпус, захранване 12 Vdc/12W или Standard PoE, слот за 

microSD карта до 128GB, размери 174x91x29мм. За повърхностен монтаж. Работна 

среда от -40 до +53
0
С.

Забележка: Firmware на серия В е само за В.

HIKVISION
DS-KV8213-

WME1(B)
€ 194.00

Вариант за вграден монтаж HIKVISION
DS-KV8213-

WME1(B)/Flush
€ 194.00

Четирипостов лицев панел за повърхностен монтаж, вградена камера 2 МР 

(1920x1080@25 кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 129°, WiFi, WEB, вградена 

видима подсветка, вградени микрофон и говорител, 4 алармени входа / 2 релейни 

изхода 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, IK08, 

алуминиев корпус, захранване 12 Vdc/12W или Standard PoE, слот за 

microSD карта до 128GB, размери 174x91x29мм. За повърхностен монтаж. Работна 

среда от -40 до +53
0
С.

Забележка:Firmware на серия В е само за В.

HIKVISION
DS-KV8413-

WME1(B)
€ 209.00

Вариант за вграден монтаж HIKVISION
DS-KV8413-

WME1(B)/Flush
€ 209.00

Козирка - Rain Shield за моделите 8x13 за повърхностен монтаж HIKVISION
DS-KABV8113-RS

Surface
€ 13.00

Козирка - Rain Shield за моделите 8x13 за вграден монтаж HIKVISION
DS-KABV8113-RS

Flush
€ 13.00

Козирка за повърхностен монтаж - Rain Shield за модел 6113 HIKVISION
DS-KABV6113-RS

Surface
€ 8.00

Модул за сигурност, предназначен за контролери за достъп и домофони Hikvision. 

RS-485 интерфейс за комуникация с контролера. Предотвратява отварянето на 

врата чрез неоторизирана намеса (например в окабеляването на системата). 

Входове: 1 за статус на врата, 1 за заключващо устройство, 1 тампер. Wiegand 

вход. Изходи: 1 алармен, 1 за exit бутон. LED индикация на 

статуса/комуникацията. Метален корпус. Захранване 12V DC. Размери 

48х115х25мм.

HIKVISION DS-K2M061 € 57.00

Комплект четирипроводна видеофомофонна система с възможност за 

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

следните компоненти:

*За допълнителни вътрешни станции се използва само модел DS-KH2220.

HIKVISION DS-KIS203T € 152.00

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 до +70°C, размери: 145×49.2×26.45мм.

HIKVISION DS-KB2421-IM € 64.00

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 195.8×132.8×18.39мм.

HIKVISION DS-KH2220 € 87.00
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Лицеви панели за един/два/четири абоната и аксесоари за тях

Комплект четирипроводна видеофомофонна система с възможност за 

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

следните компоненти:

*За допълнителни вътрешни станции се използва само модел DS-KH2220-S

HIKVISION DS-KIS204T € 159.00

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 до +60°C, размери: 128×42×24.8мм.

HIKVISION DS-KB2411-IM

Mониторен панел, 7“ цветен дисплей с резолюция 800x480. 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 195.8×132.8×18.39мм. 

HIKVISION DS-KH2220-S € 122.00

Самостоятелен биометричен терминал за контрол на достъп и многоабонатен 

лицев панел за домофонна система. 4,3" цветен тъч екран, две 2MP Full HD 

камери с IR подсветка, резолюция 800х400, 720p. Вграден микрофон и 

високоговорител, лицево разпознаване под 0.2 секунди благодарение на 

вградения deep learning алгоритъм, поддържане на функцията Face on Card - 

само при въвеждане чрез станция DS-K1F600-D6E-F, Self adaptive Ethernet, 

1х RJ-45, 1x RS485, 1x реле за врата, exit бутон, тампер, USB2.0, МУК. Вградена 

памет за 1500 карти, 1500 лица и 150 000 събития. Вграден четец за карти 

Mifare. Дистанция за лицево разпознаване от 0.3 до 1.5м, Face Anti-spoofing 

технология, поддържа различни режими на разпознаване. Захранване - 12VDC, 

2A. Работна температура -30°C to +60°C, IP65. За повърхностен монтаж.

HIKVISION DS-K1T341AM-S € 286.00

Вариант с вграден четец за пръстови отпечатъци - 1500 бр. HIKVISION DS-K1T341AMF-S € 312.00

Самостоятелен биометричен терминал за контрол на достъп и/или лицев панел 

за домофонна система. 4,3" цветен тъч екран, две 2MP Full HD камери с IR 

подсветка, резолюция 800х400, 720p. Вграден микрофон и високоговорител, 

лицево разпознаване под 0.2 секунди благодарение на вградения deep learning 

алгоритъм, вграден четец за пръстови отпечатъци, Self adaptive Ethernet, 1х RJ-

45, 1x RS485, 1x реле за врата, exit бутон, тампер, USB2.0, МУК. Вградена памет за 

3000 карти, 1500 лица, 3000 пръстови отпечатъка и 150 000 събития. Вграден 

четец за карти Mifare. Дистанция за лицево разпознаване от 0.3 до 1.5м, Face 

Anti-spoofing технология, поддържа различни режими на разпознаване. 

Захранване - 12VDC, 1A. Работна температура -10°C до +40°C. За вътрешен 

монтаж на стена.

HIKVISION DS-K1T343MFX € 209.00

Самостоятелен вандалоустойчив терминал за контрол на достъп, вграден четец 

за карти Mifare 13,56Mhz. Поддържа двупосочно аудио посредством SIP2.0 

протокол, както и дистанционно менажиране през мобилното приложение Hik-

Connect. Терминалът може да бъде използван и като външно домофонно 

тяло. RJ-45, Wi-Fi, 1x Wiegand (output only), 1x RS-485, 1х реле за врата, exit 

бутон, тампер, МУК. Поддържан капацитет за карти: 100 000, събития 300 000. 

IP65, IK9, Захранване 1A 12-24VDC, консумация <12W.

HIKVISION DS-K1T502DBWX € 171.00

Вариант с вграден четец за пръстови отпечатъци 10 000 бр. HIKVISION DS-K1T502DBFWX € 196.00

Вариант с 2MP камера. HIKVISION DS-K1T502DBWX-C € 219.00

Вариант с вграден четец за пръстови отпечатъци 10 000 бр. и 2MP камера. HIKVISION
DS-K1T502DBFWX-

C
€ 267.00

Многоабонатен лицев панел, вградена двойна 2MP HD камера и 8" цветен тъч 

дисплей с IPS матрица и резолюция 1280х800. Вграден Mifare четец за карти, 

True WDR и IR подсветка за работа в тъмна среда, 88° ъгъл на видимост. TCP/IP 

10/100/1000 комуникация, 4 алармени входа, 2x RS-485, 2 релета за врата, USB, 

2x RJ45, . Позволява свързване на до 8 подчинени външни панела, 50 000 карти, 

10 000 потребителя, 5000 лица. Лицево разпознаване <0.5 секунди, multifactor 

authentication. Захранване 12VDC, 13W консумация, IP65, за повърхностен 

монтаж.

HIKVISION DS-KD9403-E6 € 973.00

Терминали за контрол на достъп с функционалности на външни абонатни панели и термална детекция

Многоабонатни панели
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Многоабонатен лицев панел, вградена двойна 2MP HD камера и 10,1" цветен тъч 

дисплей с IPS матрица и резолюция 1280х800. Вграден Mifare четец за карти, 

True WDR и IR подсветка за работа в тъмна среда, 88° ъгъл на видимост. TCP/IP 

10/100/1000 комуникация, 4 алармени входа, 2x RS-485, 2 релета за врата, USB, 

2xRJ45. Позволява свързване на до 8 подчинени външни панела, 50 000 карти, 10 

000 потребителя, 5000 лица. Лицево разпознаване <0.5 секунди, multifactor 

authentication. Захранване 12VDC, 13W консумация. IP65, за повърхностен 

монтаж.

HIKVISION DS-KD9633-E6 € 1 094.00

Допълнителен модул клавиатура към външен панел DS-KD9633-E6 и DS-KD9403-E6 HIKVISION DS-KDM9403-KP € 120.00

Допълнителен модул клавиатура и вграден четец за пръстови отпечатъци 

към външен панел DS-KD9633-E6 и DS-KD9403-E6
HIKVISION DS-KDM9403-FKP € 169.00

Многоабонатен лицев панел, вградена двойна 2MP HD камера с лицево 

разпознаване и deep learning алгоритъм позволяващ безконтактен достъп до 

обекта. Менажиране през WEB приложение. Вграден Mifare четец за карти,  4.3" 

цветен LCD дисплей с резолюция 800х480, True WDR и IR подсветка за работа в 

тъмна среда, 120° ъгъл на видимост. TCP/IP 10/100/1000 комуникация, 8 алармени 

входа, 2x RS-485, 2 релета за врата. Позволява свързване на до 8 подчинени 

външни панела, 50 000 карти, 10 000 потребителя, 5000 лица. Лицево 

разпознаване <0.5 секунди, multifactor authentication. Захранване 12VDC, 13W 

консумация. IP65, за вграден монтаж.

HIKVISION DS-KD9203-E6  € 391.00

Вариант с четец за пръстови отпечатъци HIKVISION DS-KD9203-FE6 € 444.00

Многоабонатен лицев панел, вградена 2MP HD камера (1920×1080p ,720p). 

Менажиране през WEB. Вграден Mifare четец за карти,  4.3" цветен LCD дисплей 

с резолюция 480х320, True WDR и IR подсветка за работа в тъмна среда, 120° 

ъгъл на видимост. TCP/IP 10/100/1000 комуникация, 8 алармени входа, 1x RS-485, 

2 релета за врата, 1х Wiegand, 2x Exit бутон. Позволява свързване на до 8 

подчинени външни панела, 50 000 карти, 10 000 потребителя, 5000 лица, 

multifactor authentication. Захранване 12VDC, 13W консумация. IP65, за вграден 

монтаж. Размери: 418×145×61мм

HIKVISION DS-KD8103-E6 € 313.00

All in one станция за въвеждане на карти и лица към системите на Hikvision. 3,97" 

LCD Touch екран, 2MP Wide-angle двойна камера, разпознаване на лице от 0.3 

до 1.5м разстояние, време за разпознаване <0.2сек, вградена памет за 2000 

потребителя, 2000 лица, 20 000 карти 20 000 отпечатъка. Възможност за 

въвеждане на данните по TCP/IP към у-вото или към софтуера за менажиране. 

Поддържа самостоятелен режим на работа. WiFi, USB, вграден четец за 

Mifare/EM, захранване 12VDC, работна температура -10°C to +50°C, размери 

121.6×137.9×125мм

HIKVISION DS-K1F600U-D6E-F € 392.00

Видео IP модул, с цветна 2MP HD IR камера (Main stream 1920х1080, Sub Stream 

720 x480). Ъгъл на заснемане 180° (Хоризонтално), 96° (Вертикално), вграден 

микрофон, 1 бутон за позвъняване, TCP/IP, захранване: IEEE802.3af standard 

PoE, 12 VDC/1A, 2х сухи релета, поддържа до 500 абоната и 8 допълнителни 

модула, IP65, консумация ≤10 W, размери: 98×99.8×43.9мм

HIKVISION DS-KD8003-IME1 € 144.00

Дигитален модул със сензорен тъч 4" дисплей, вграден четец за карти зад 

екрана, работещ с Mifare 13,56Mhz, поддържа адресна книга с абонати, 

дигитална клавиатура за достъп с PIN или позвъняване, възможност за 

прожектиране на реклами или информация. IP65, IK8. Съвместим с модулните 

системи на Hikvision.

HIKVISION DS-KD-TDM € 366.00

Дигитален модул с 4 бутона за навигация и търсене от списъка с абонати, 

подсветка, свързва се към DS-KD8003 по RS485, IP65, резолюция: 320х480, 3.5" 

TFT LCD екран. Консумация ≤ 3 W. Съвместим с IP и двупроводна система.

HIKVISION DS-KD-DIS € 92.00

Модул за четец на карти. Свързва се към DS-KD8003 по RS485. Възможност за 

поръчка на Mifare 13,56MHz. IP65, размери: 98.5mm×100mm×33.7mm. 

Съвместим с IP и двупроводна система.

HIKVISION DS-KD-M € 63.00

Вариант с работна честота EM 125Khz.  Съвместим с IP и двупроводна система. HIKVISION DS-KD-E € 63.00

Индикативен модул за състояние на вратата и аудио връзка, свързва се към DS-

KD8003 по RS485. IP65, консумация ≤2W, размери: 98.5×100×33.7. Съвместим с IP 

и двупроводна система.

HIKVISION DS-KD-IN € 40.00

Модулна IP / Двупроводна видеодомофонна система

Многоабонатни панели

Валидна от  16.02.2023 г. стр. 6 от 18

Цените са в ЕВРО без ДДС!



СНИМКА ОПИСАНИЕ МАРКА МОДЕЛ ЦЕНА

Празен модул за бъдещи разширения на системата. IP65, размери: 

98.5×100×33.7. Съвместим с IP и двупроводна система.
HIKVISION DS-KD-BK € 24.00

Информационен модул с подсветка.

IP65, размери: 98.5×100×33.7мм. Съвместим с IP и двупроводна система.
HIKVISION DS-KD-INFO € 40.00

Модул с клавиатура даващ възможност за достъп чрез PIN код или набиране на 

конкретен абонат, свързва се към DS-KD8003 по RS485. IP65, консумация ≤2W, 

размери: 98.5×100×33.7мм. Съвместим с IP и двупроводна система.

HIKVISION DS-KD-KP € 102.00

Модул с 6 бр. бутони, свързва се към DS-KD8003 по RS485. IP65, консумация ≤2W, 

размери: 98.21×100.21, 3 празни капака в комплекта за скриване на ненужни 

бутони. Съвместим с IP и двупроводна система.

HIKVISION DS-KD-KK € 48.00

Видео IP модул от неръждаема стомана, с цветна 2MP HD IR камера (Main 

stream 1920х1080, Sub Stream 720 x480). Ъгъл на заснемане 180° (Хоризонтално) / 

96° (Вертикално). Вграден микрофон, 1 бутон за позвъняване, TCP/IP, 

захранване: IEEE802.3af standard PoE, 12 VDC/1A, 2х сухи релета, поддържа 

до 500 абоната и 8 допълнителни модула, IP65, консумация ≤10 W, размери: 

98×99.8×43.9мм.

HIKVISION DS-KD8003-IME1/S € 158.00

Видео IP модул от неръждаема стомана, с цветна 2MP HD IR камера (Main 

stream 1920х1080, Sub Stream 720 x480). Ъгъл на заснемане 180° (Хоризонтално) / 

96°(Вертикално). Вграден микрофон, без бутон за позвъняване, TCP/IP, 

захранване: IEEE802.3af standard PoE, 12 VDC/1A, 2х сухи релета. Поддържа 

до 500 абоната и 8 допълнителни модула, IP65, консумация ≤10 W, размери: 

98×99.8×43.9мм.

HIKVISION
DS-KD8003-

IME1(B)/NS
€ 158.00

Модул с  6 бр. бутони  от неръждаема стомана, свързва се към DS-KD8003 по 

RS485. IP65, консумация ≤2W, размери: 98.21×100.21мм, 3 празни капака в 

комплекта за скриване на ненужни бутони.

HIKVISION DS-KD-KK/S € 61.00

Модул с клавиатура от неръждаема стомана, даващ възможност за достъп чрез 

PIN код или набиране на конкретен абонат, свързва се към DS-KD8003 по RS485. 

IP65, консумация ≤2W, размери: 98.5×100×33.7мм.

HIKVISION DS-KD-KP/S € 119.00

Единична модулна рамка за повърхностен монтаж за DS-KD8003, изработена 

от алуминий. Повърхностни размери: 117x107×4мм.

Инсталационна рамка: 117x107×32.7мм.

Включени кабели за 1 модул.

HIKVISION DS-KD-ACW1 € 48.00

Двойна модулна рамка за повърхностен монтаж за DS-KD8003 + още един 

модул, изработена от алуминий. Инсталационна рамка: 219x107×32.7мм.

Включени кабели за 2 модула, 1 празен капак за бутон.

HIKVISION DS-KD-ACW2 € 66.00

Тройна модулна рамка за повърхностен монтаж за DS-KD8003 + още два 

модула изработена от алуминий. Инсталационна рамка: 320.8x107×32.7мм. 

Възможност за свързване на повече от една рамка в една система.

Включени кабели за 3 модула, 1 празен капак за бутон.

HIKVISION DS-KD-ACW3 € 110.00

Единична модулна рамка за DS-KD8003. Изработена от алуминий.

За вграждане. Възможност за свързване на повече от една рамка в една 

система.

Включени кабели за 1 модул.

HIKVISION DS-KD-ACF1 € 32.00

Двойна модулна рамка за DS-KD8003 + още един модул. Изработена от алуминий.

За вграждане. Възможност за свързване на повече от една рамка в една 

система. Включени кабели за 2 модула.

HIKVISION DS-KD-ACF2 € 42.00

Тройна модулна рамка за DS-KD8003 + още два модула. Изработена от алуминий. 

За вграждане. Размери: 320.8x107×32.7мм. Възможност за свързване на повече 

от една рамка в една система.

Включени кабели за 3 модула, 1 празен капак за бутон.

HIKVISION DS-KD-ACF3 € 53.00

Козирка за външен/повърхностен монтаж за DS-KD8003. Изисква DS-KD-ACW1. HIKVISION DS-KABD8003-RS1 € 22.00

Козирка за външен/повърхностен монтаж за DS-KD8003 + още 1 модул. Изисква 

DS-KD-ACW2.
HIKVISION DS-KABD8003-RS2 € 27.00

Козирка за външен/повърхностен монтаж за DS-KD8003 + още 2 модула. Изисква 

DS-KD-ACW3.
HIKVISION DS-KABD8003-RS3 € 32.00

Монтажни рамки за модулна IP/ Двупроводна видеодомофонна система

Модулна IP / Двупроводна видеодомофонна система от неръждаема стомана

Модулна IP / Двупроводна видеодомофонна система
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Единична модулна рамка за повърхностен монтаж за DS-KD8003, изработена 

от неръждаема стомана.

Инсталационна рамка: 117x107×32.7мм.

Включени кабели за 1 модул.

HIKVISION DS-KD-ACW1/S € 71.00

Двойна модулна рамка за повърхностен монтаж за DS-KD8003 + още един 

модул, изработена от неръждаема стомана.

Инсталационна рамка: 219x107×32.7мм.

Включени кабели за 2 модула, 1 празен капак за бутон.

HIKVISION DS-KD-ACW2/S € 100.00

Тройна модулна рамка за повърхностен монтаж за DS-KD8003 + още два 

модула, изработена от неръждаема стомана.

Инсталационна рамка: 320.8x107×32.7мм. Възможност за свързване на повече от 

една рамка в една система.

Включени кабели за 3 модула, 1 празен капак за бутон.

HIKVISION DS-KD-ACW3/S € 155.00

Единична модулна рамка за DS-KD8003 за вграждане. От неръждаема стомана.

Включени кабели за 1 модул.
HIKVISION DS-KD-ACF1/S € 58.00

Двойна модулна рамка за DS-KD8003 + още един модул за вграждане. От 

неръждаема стомана. Възможност за свързване на повече от една рамка в една 

система.

Включени кабели за 2 модула.

HIKVISION DS-KD-ACF2/S € 79.00

Тройна модулна рамка за DS-KD8003 + още два модула за вграждане. От 

неръждаема стомана. 

Инсталационна рамка: 320.8x107×32.7мм. Възможност за свързване на повече от 

една рамка в една система.

Включени кабели за 3 модула, 1 празен капак за бутон.

HIKVISION DS-KD-ACF3/S € 105.00

Видео модул - двужилен, с цветна 2MP HD IR камера (Main stream 1920х1080, 

Sub Stream 720 x480). Ъгъл на заснемане 180° (Хоризонтално) / 96°(Вертикално). 

Вграден микрофон, 1 бутон за позвъняване, TCP/IP, захранване: 24VDC по 2 

жила, 2х сухи релета, 4 алармени входа, поддържа до 500 абоната и 8 

допълнителни модула, IP65, консумация ≤10 W, размери: 98×99.8×43.9мм

Модулът е съвместим с всички допълнителни модули и рамки от IP 

системата.

*Модулът е съвместим единствено с дистрибутори без Y в моделния им 

номер.

HIKVISION

DS-KD8003-IME2

/до изчерпване на 

количествата/

€ 144.00

Видео модул - двужилен, с цветна 2MP HD IR камера с покритие от неръждаема 

стомана (Main stream 1920х1080, Sub Stream 720 x480). Ъгъл на заснемане 180° 

(Хоризонтално) / 96°(Вертикално). Вграден микрофон, 1 бутон за позвъняване, 

TCP/IP, захранване: 24VDC по 2 жила, 2х сухи релета, 4 алармени входа, 

поддържа до 500 абоната и 8 допълнителни модула, IP65, консумация ≤10 W, 

размери: 98×99.8×43.9мм

Модулът е съвместим с всички допълнителни модули и рамки от IP 

системата.

*Модулът е съвместим единствено с дистрибутори без Y в моделния им 

номер.

HIKVISION

DS-KD8003-

IME2/NS

/до изчерпване на 

количествата/

€ 158.00

Мониторен панел, 7" Touch-Screen цветен дисплей с резолюция 1024х600, Linux 

OS, WiFi 802.11b/g/n, 8 алармени входа, запис на видео разговори, дистанционно 

отваряне на врата, слот за SD Card - до 32GB, захранване по 2 жила, 1х 

RS485, 8 алармени входа, 2 релейни изхода. Размери: 200×140×15.1мм, работна 

температура: -10 °C to +55°C, Консумация ≤ 6 W.

* Мониторът е съвместим единствено с дистрибутори без Y в моделния 

им номер.

HIKVISION

DS-KH6320-WTE2

/до изчерпване на 

количествата/

€ 148.00

Мониторен панел, 7" Touch-Screen цветен дисплей с резолюция 1024х600, Linux 

OS, WiFi 802.11b/g/n, 8 алармени входа, запис на видео разговори, дистанционно 

отваряне на врата, слот за SD Card - до 32GB, захранване по 2 жила, 1х 

RS485, 8 алармени входа, 2 релейни изхода. Размери: 200×140×15.1мм, работна 

температура: -10 °C to +55°C, Консумация ≤ 6 W.

*Мониторът е съвместим единствено с дистрибутори без Y в моделния 

им номер.

HIKVISION

DS-KH6320-WTE2-

W

/до изчерпване на 

количествата/

€ 148.00

Двупроводен видео/аудио дистрибутор. Разполага с 6 канала за захранване на до 

6 двужилни у-ва или един външен панел на 6-тия последен порт. Последният 

канал поддържа до 16W и се препоръчва за използване за външна станция. 

Захранване 24VDC, 1х LAN. In/Out за каскадно връзване на до 15бр DS-KAD706, 

DIN монтаж.

*Дистрибуторът е съвместим единствено с модули и монитори без Y в 

моделния им номер.

HIKVISION

DS-KAD706

/до изчерпване на 

количествата/

€ 116.00

Монтажни рамки за модулна IP/ Двупроводна видеодомофонна система

Двупроводна видеодомофонна система с мрежова IP функционалност
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Двупроводен видео/аудио дистрибутор - обединява DS-KAD706 . Разполага с 6 

каскадни канала за свързване на DS-KAD706 или DS-KAD706-S. 1хLAN, 

захранване: 24VDC, консумация < 4 W, работна температура -10 °C to +55 °C, DIN 

монтаж.

*Дистрибуторът е съвместим единствено с модули и монитори без Y в 

моделния им номер.

HIKVISION

DS-KAD706-S

/до изчерпване на 

количествата/

€ 116.00

Захранващ модул за DS-KAB706 и DS-KAB706-S - 24VDC изходящо, 60W 

консумация. Работна температура -30°C до +70°C, размери: 52.5×90×54.5мм, DIN 

монтаж.

HIKVISION DS-KAW60-2N € 50.00

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

два суича. Размери 200х98х38мм.
HIKVISION DS-KAW150-2N € 79.00

Захранващ блок за видеодомофонни системи Hikvision, Защита от късо 

съединение, защита от претоварване и от високо напрежение. LED индикация, 

двуполюсен автоматичен предпазител. Размери: 98х97х38мм, 12 Vdc/4.2A / 50W.

HIKVISION DS-KAW50-1N € 37.00

Портиерно разговорно устройство. Вграден 10.1“ Touch-Screen цветен 

дисплей с резолюция 1280x800, вградена камера 2MP, слушалка, вграден 

високоговорител и микрофон. TCP/IP, SIP, RTSP, 2x 10/100/1000 Mbps 

Ethernet порт. 2 алармени входа, 2x RJ-45, 1x RS-485, 3x USB, 2 релейни изхода. 

Приема и отправя повиквания от лицевия панел и от/към абонатите. Мониторинг 

в реално време на външните панели и камери в системата. Могат да бъдат 

добавени до 128 IP камери. Възможност за отключване на вратите към 

лицевите панели, видео интерком функция, получаване на аларми от абонатите и 

лицевите панели. За монтаж на бюро. Захранване Standard PoE 12 VDC.

HIKVISION DS-KM9503 € 916.00

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

V3.3.X

Cloud базирана мобилна апликация за работа с видеодомофонни системи на 

Hikvision. Работи на iOS и Android.  Поддържа 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

IP Вътрешно домофонно тяло с 7.0” TFT LCD капацитивен Touch дисплей с 

резолюция 800×480. Функции: позвънявае и отваряне на врата, наблюдение в 

реално време на външното домофонно тяло или от IP камера, интерком между 

абонати, позвъняване на мениджмънт станция (рецепция/охрана), запис на 

снимки, възможност за свързване на няколко вътрешни устройства в един 

апартамент, преглед на история, преглед на съобщения. Регулиране ниво на звука 

на позвъняване и разговор. Възможност за задаване на сцени за домашна 

автоматизация. Поддържа връзка към звънец. Поддържа алармени функции със 7 

зони + 1 I/O зона или 8 зони. SOS/(ARM/DISARM)/Do Not Disturb/ Elevetor 

Reserve/Divert call. Продължителност на звънене 30 сек. Разговор 120 сек. 

Видеонаблюдение 30 сек. Захранване: DC24V/200mA или Passive PoE 24V. 

Работна темп.: -10
0
C~55

0
C; размери: 200х140х17.5мм. Комплект със стойка 

подходяща за монтаж в/у стандартна конзола 86x86мм.

GVS H-IS07-W € 93.00

*Вариант в черен цвят GVS H-IS07-B € 93.00

Двупроводна видеодомофонна система с мрежова IP функционалност

IP ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ GVS

Мрежови комутатори

Софтуер
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IP вътрешно домофонно тяло. Поддържани функции: получаване на 

позвънявания и отваряне на врата, интерком, SOS аларма и позвъняване към 

охрана (при наличие на guard unit). Продължителност на позвъняване: 30 сек. 

Регулиране на нивото на звука, възможност за добавяне на допълнителни 

вътрешни тела към един абонат. Слушалката разполага с 1х RJ-45 порт, 1х вход 

за NO бутон за звънец. Захранване: Passive PoE 24V или DC24V/100mA. 

Предназначен за повърхностен монтаж върху стандартна конзола. Размери: 

209.9х77.9х52.8мм

GVS H-IS14 € 29.00

IP външен многоабонатен панел с вградена 1.3MP камера и 110° хоризонтален 

ъгъл на видимос и подсветка. 4.3" Цветен TFT LCD дисплей с резолюция 480х272, 

вграден четец за безконтактни карти Mifare 13.56Mhz и памет за до 20 000 

картодържателя. Поддържа позвъняване до вътрешно домофонно тяло 

слушалка/монитор и до охрана/рецепция. Възможност за отваряне на вратата 

чрез код. Устройството разполага с 1x RJ-45, 1x NO/NC, 1x вход за Exit бутон, 1х 

Вход за статус на врата, 1х AUX и изход DC12V /800mA. Захранване: Passive PoE 

24V или DC24V /700mA. IP54, предназначен за вграждане с монтажна кутия с 

размери: 148.5х363х47мм

GVS
H-OS08-S-

IC(130W)
€ 296.00

Инсталационна кутия за вграден монтаж на външно многоабонатно домофонно 

тяло H-OS08
GVS H-OS08-FlushBox € 10.00

Захранващ модул за външно многоабонатно домофонно тяло от серията H, за 

монтаж на DIN шина - 24V до 28V 3A. Входящо напрежение AC95-255V/1.8A. 

Вградена защита от пренапрежение и претоварване. Автоматично възстановяване 

след късо съединение. Размери: 144х112х33мм

GVS H-PS01 € 44.00

Комутатор 8+2 порта uplink, 10/100Mbps, поддържа Passive PoE 24V. 

Размери: 495х440х355мм
GVS CLX-POE9010-FB € 58.00

Цветен 7" тъч андроид базиран монитор от серията WIT с резолюция: 

1024х600. Мониторът предлага различни мелодии в зависимост от източника на 

звънене, 8 езика на менюто, връзка на звънеца с визуализация на IP камера, 

интеграция с до 8 IP камери, 7 алармени зони, заснемане на снимки при 

позвъняване, готовност за Home Automation чрез приложения съвместими с 

моделите. Интерком функция. Автоматични и/или ръчни снимки при повикване. 

Получаване на съобщения. Управление на асансьор (изисква модули 9545+1616). 

SOS сигнал към охранител. DO NOT DISTURB mode.

Входове/Изходи: 1x RJ-45, 1x Doorbell input, 1x Panic button input - вграден web 

server за дистанционно менажиране и конфигуриране. PoE/12VDC, IP30, 

консумация: 200mA standy, 500mA в работен режим. 

Размери: 210х130х20мм.

*Възможност за поръчка в Бял/Черен/Златен цвят

FERMAX 14701 € 180.00

Цветен 10" тъч, андроид базиран монитор от серията WIT с резолюция: 

1024х600. Мониторът WIT 10″ е специално проектиран за интегриране на 

домашна автоматизация, тъй като е единственият монитор, който включва 2х RJ-

45 мрежови интерфейса, за да може да се свърже както към IP мрежата на 

домофонната инсталация, така и към локалната мрежа на апартамента, като 

поддържа и изолация между мрежите и гъвкавост при свързване. Мониторът 

предлага различни мелодии в зависимост от източника на звънене, 8 езика на 

менюто, връзка на звънеца с визуализация на IP камера, интеграция с до 8 IP 

камери, 7 алармени зони, заснемане на снимки при позвъняване, готовност за 

Home Automation чрез приложения съвместими с моделите. Интерком функция. 

Автоматични и/или ръчни снимки при повикване. Получаване на съобщения. 

Управление на асансьор (изисква модули 9545+1616). SOS сигнал към охранител. 

DO NOT DISTURB режим.

Входове/Изходи: 2x RJ-45, 1x Doorbell input, 1x Panic button input - вграден web 

server за дистанционно менажиране и конфигуриране. 

PoE/12VDC, IP30, консумация: 210mA standy, 600mA в работен режим.

Размери: 270х168х20мм.

*Възможност за поръчка в Бял/Черен/Златен цвят

FERMAX 14811 € 273.00

IP ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ GVS

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

системи.

Технически характеристики и предимства на системата:

- Видео с висока резолюция.

- Предлагат се както IP така и двужилни, трижилни и 4+n системи.

- Пълна гама външни панели както и монитори и телефони.

- Модулен тип външни панели с цел максимално оптимизиране според нуждите на проекта. 

- Външни панели с вграден контрол на достъп.

- Дигитален сигнал при двужилните и IP системи.

ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ FERMAX (ИСПАНИЯ)
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Монтажна основа за 7" и 10" монитори от системата MEET 14701 и 14811 FERMAX 9541 € 17.00

MEET Guard Unit е с 9-инчов резистивен сензорен екран, изработен от 

алуминиев профил. Графичният му интерфейс прави функциите интуитивни и 

разбираеми за всички. Може да прави или приема обаждания от панели и 

апартаменти. Свързвайки се с даден панел може да отвори видеоканала. Веднъж 

свързан, охраната може да прави снимки, да отваря аудио канала, да отваря 

вратата или просто да затвори. Поддръжка на Sip P2p протокол; звукови и 

визуални сигнали за аларма; аудио запис за разговори (изисква се SD карта); 8 

езика на менюто и др.

FERMAX 9539 € 1 045.00

Еднопостов видео домонфонен външен панел от серията MEET. Разполага с 

вграден четец за карти - Mifare 13.56Mhz, 1.3MP камера с ъгъл на видимост 72º 

(Вертикално) / 54º (Хоризонтално). 1хRJ-45, Exit бутон/сензор за врата + NO,C,NC 

. Вграден web server за дистанционно менажиране и конфигуриране. Може да 

бъде конфигуриран за повикване към охранител, действащ като панел за спешни 

повиквания. Захранване 12VDC. Консумация: 125mA в режим на изчакване и 

250mA в работен режим. IP54. Размери: 118х183х49мм.

FERMAX 9534 € 234.00

Еднопостов видео домонфонен външен панел от серията MEET.  Параметрите са 

същите като на 9534, но няма вграден четец за карти. Размери: 118х183х49мм.
FERMAX 9533 € 187.00

Кутия за вграждане за еднопостов панел 9533, 9534 и 9535 FERMAX 9543 € 12.00

Многопостов видео домофоннен външен панел MILO DIGITAL от серията MEET 

изработен от алуминиев профил. 4,3" цветен екран, функция за разпознаване на 

лица (до 6.000 потребителя), контрол на достъп с карти до 100.000 карти или с 

ПИН код - до 8 пина. Възможност за интеграция на до 4 IP камери към панела, 

за проследяване на посетителя през коридорите и общите части. 1.2MP камера с 

ъгъл на видимост 72º (Хоризонтално) / 54º (Вертикално). Панелът разполага с 1x 

RJ-45, 1x RS485, 1x Wiegand 26 bit за връзка с други системи както и вграден 

Web сървър за дистанционно конфигуриране и менажиране. Възможност за 

добавяне до 4 допълнителни релета (изисква модул 1491) за управление на 

гаражи, врати, ст.осветление и др. Захранване 12VDC, Консумация: 250mA в 

режим на изчакване и 500mA в работен режим. IP54. Размери: 154х379х50мм.

*Възможност за поръчка на панела с дигитални бутони на същата цена - 

ref.9532

FERMAX 9531 € 560.00

Кутия за вграждане за многопостов панел 9531 и 9532

Размери: 142х357х58
FERMAX 9542 € 20.00

Многопостов видео домофонен външен панел от серията MEET.

Това е най-новият и модерен панел на компанията поддържащ: разпознаване на 

лица (до 6 000 потребителя), вграден контрол на достъп (до 100 000 карти), 

достъп чрез PIN (до 8 пина), възможност за избиране не само с цифри, но и с 

букви (A до H). Възможност за избиране от списък с абонати (импорт чрез csv). 

Възможност за интеграция на до 4 IP камери към панела, за проследяване на 

посетителя през коридорите и общите части.

10,1" цветен тъч дисплей с резолюция: 1024х600. Цветна камера с резолюция 

1280х720 и ъгъл на видимост: 105º (Хоризонтално) / 55º (Вертикално). Панелът 

разполага с RJ-45, RS485 порт за управление на асансьори, 1x Wiegand 26 bit за 

връзка с други системи както и вграден Web сървър за дистанционно 

конфигуриране и менажиране. 12VDC захранване / PoE. Консумация: 250mA в 

режим на изчакване, 1000mA в работен режим, 1500mA при активиран 

нагревател. IP54. Температурен диапазон: -40ºС до +70ºС. Размери: 

185х405х50мм.

FERMAX 1445 € 991.00

Кутия за вграждане за многопостов панел 1445

Размери: 170х380х58мм
FERMAX 1449 € 25.00

Модул за 4 допълнителни релета за панели MEET. Свързва се чрез RS-485 към 

панел от серията 9531, 9532 и 1445. 4 релейни COM/NO/NC контакта за комутация 

до 220V/5A. Захранване 7-26 Vdc (препоръчително 12Vcd), Консумация: 0,28W в 

режим на изчакване и 5,5W в работен режим. IP51. Размери: 115х90х40мм. 

Монтаж на 35mm DIN.

FERMAX 1491 € 131.00

MEET LIFT CONTROL GATEWAY - Модул за интеграция с асаньор. Свързва се към 

външен панел и позволява следните функции: повикване на асансьора на етажа; 

изпращане на асансьора на партер; рестрикция само до етажа на абоната; 

отваряряне на вратата за посетител. Захранване 12VDC, Консумация: 60mA в 

режим на изчакване и 110mA в работен режим. Размери: 145х90х45мм.

FERMAX 9545 € 586.00

ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ FERMAX (ИСПАНИЯ)
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RELAY DECODER 10 E - модула се свързва към 9545 и осигурява 10 релейни NO/NC 

контакта за връзка с асансьора. Могат да се свържат до 32 модула по RS-485.
FERMAX 1616 € 267.00

Софтуер за менажиране и администриране на MEET системите предоставящ 

следните функционалности: 

- Изпращане на съобщения до конкретни монитори.

- Менажиране на алармените и паник сигнали. 

- Достъп до събитията от комуникации, контрол на достъп и аларми.

- Настройка на разпознаването на лица, менажиране на потребителите, 

мониторинг на устройствата в системата и др.

FERMAX 9540 € 114.00

USB четец на карти от серията MEET - работи с Mifare Classic cards 13,56Mhz. 

Изполва се за първоначално програмиране на картите към системата. 
FERMAX 9538 € 279.00

Cloud базирана мобилна апликация за работа с видеодомофонни системи на 

Fermax. Работи на iOS и Android.  Поддържа 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. 

FERMAX Meet Me

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. Размери: 

103x172x20мм.

FERMAX 6545 € 222.00

Монтажна планка за монтаж на монитори SMILE VDS на стена. Съвместима с 

монитори 6550 и 6545.
FERMAX 6565 € 13.00

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 200x200x44мм.

FERMAX 9401 € 135.00

Монтажна планка за монитор VEO (VDS) FERMAX 9402 € 10.00

Цветен монитор LOFT VDS 3,5”, за цифрови  системи FERMAX 3305 € 278.00

Монтажна планка за монитор LOFT (VDS) FERMAX 3314 € 20.00

Еднопостов аудио домофон CITYMAX. Окабеляване (4+N). Комплектът 

включва лицев панел, 1 бр. слушалка, захранване 12 Vac, без ел. брава.
FERMAX 6201 € 76.00

Двупостов аудио домофон CITYMAX. Окабеляване (4+N). Комплектът 

включва лицев панел, 2 бр. слушалки, захранване 12 Vac, без ел. брава.
FERMAX 6202 € 91.00

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

включва лицев панел, 3 бр. слушалки, захранване 12 Vac, без ел. брава.
FERMAX 6203 € 196.00

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

включва лицев панел, 4 бр. слушалки, захранване 12 Vac, без ел. брава.
FERMAX 6204 € 222.00

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

включва лицев панел, 6 бр. слушалки, захранване 12 Vac, без ел. брава.
FERMAX 6206 € 283.00

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

включва лицев панел, 8 бр. слушалки, захранване 12 Vac, без ел. брава.
FERMAX 6208 € 340.00

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

включва лицев панел, 10 бр. слушалки, захранване 12 Vac, без ел. брава.
FERMAX 6210 € 392.00

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

Комплектът включва лицев панел, 12 бр. слушалки, захранване 12 Vac, без ел. 

брава.

FERMAX 6212 € 453.00

Телефонни слушалки  LOFT VDS BASIC FERMAX 3390 € 22.00

Телефонни слушалки  CITYMAX BASIC (4+N) FERMAX 80447 € 21.00

Hands free iLOFT  телефон, подходящ само за VDS системи FERMAX 5601 € 44.00

ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ FERMAX (ИСПАНИЯ)

Еднопостови и многопостови аудио комплекти за система 4+n                                    

Телефонни слушалки и Аксесоари                                         

Цветни монитори
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Еднопостов Cityline лицев панел с вградена цветна камера с висока резолюция. За 

вграждане и повърхностен монтаж с кутии S1. VDS система 3+2. Настройващ се 

ъгъл на виждане, IP43 степен на защита. Размери 130x128x33мм.

FERMAX 70707 € 281.00

Портиерно разговорно устройство. Приема всички повиквания от лицевия панел и 

от абонатите. Възможност за три режима на работа, нощен, дневен и смесен.
FERMAX 2536 € 534.00

Адапторен модул за портиерно устройство.Осигурява връзка на портиерното 

устройство с до два VDS лицеви панела.
FERMAX 2492 € 77.00

Захранване за видео домофонни системи серия VDS - 18 Vdc/3.5A FERMAX 4830 € 87.00

Комбинирано захранване за домофонни системи серия VDS - 18 Vdc/1.5A; 

12Vac/1.5A
FERMAX 4810 € 94.00

Захранване за лицев панел за система MEET / DUOX - 12 Vdc/2A /DIN-6 FERMAX 4813 € 74.00

Видео дистрибутор 4 входа FERMAX 2449 € 21.00

Видео дистрибутор 2 входа FERMAX 2448 € 19.00

Видео превключвател. Използва се в случаите когато има повече  от един външен 

панел.
FERMAX 2450 € 24.00

Стойка за бюро за монитор Loft VDS FERMAX 3325 € 111.00

Стойка за бюро за монитор VEO VDS FERMAX 9410 € 146.00

Кабел за връзка на допълнителен бутонен панел SKYLINE VDS към основен лицев 

панел
FERMAX 2541 € 5.00

Дистанционен елемент 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) х 128мм (височина) (S1)
SKYLINE 7341 € 32.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 2V с размери: 130мм 

(ширина) х 151мм (височина) (S2)
SKYLINE 7332 € 34.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 3V с размери: 130мм 

(ширина) х 199мм (височина) (S4)
SKYLINE 7333 € 36.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 4V с размери: 130мм 

(ширина) х 246мм (височина) (S5)
SKYLINE 7334 € 38.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 4V с размери: 130мм 

(ширина) х 294мм (височина) (S6)
SKYLINE 7335 € 38.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 4V с размери: 130мм 

(ширина) х 341мм (височина) (S7)
SKYLINE 7336 € 39.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 4V с размери: 130мм 

(ширина) х 389мм (височина) (S8)
SKYLINE 7337 € 44.00

Рамка за изграждане на модулна конфигурация. N-City Panel 4V с размери: 130мм 

(ширина) х 436мм (височина) (S9)
SKYLINE 7338 € 47.00

Монтажна кутия S1 с размери в мм: 115/ш/х114/в/х45/д/ SKYLINE 8851 € 14.00

Монтажна кутия S2 с размери в мм: 115/ш/х138/в/х45/д/ SKYLINE 8852 € 17.00

Монтажна кутия S3 с размери в мм: 115/ш/х158/в/х45/д/ SKYLINE 8853 € 19.00

Монтажна кутия S4 с размери в мм: 115/ш/х185/в/х45/д/ SKYLINE 8854 € 20.00

Монтажни кутиии за вграждане

Модули и Аксесоари   

Рамки за модулни конфигурации SKYLINE

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

- Отличават се със своята издръжливост, 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 бутони, контрол на достъп, камери и тн.

Модули и Аксесоари   

Модули и Аксесоари   
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Монтажна кутия S5 с размери в мм: 115/ш/х233/в/х45/д/ SKYLINE 8855 € 21.00

Монтажна кутия S6 с размери в мм: 115/ш/х280/в/х45/д/ SKYLINE 8856 € 21.00

Монтажна кутия S7 с размери в мм: 115/ш/х328/в/х45/д/ SKYLINE 8857 € 22.00

Монтажна кутия S8 с размери в мм: 115/ш/х375/в/х45/д/ SKYLINE 8858 € 23.00

Монтажна кутия S1 с размери в мм: 130/ш/128/в/33/д/ SKYLINE 7061 € 19.00

Монтажна кутия S2 с размери в мм: 130/ш/151/в/33/д/ SKYLINE 7062 € 21.00

Монтажна кутия S3 с размери в мм: 130/ш/174/в/33/д/ SKYLINE 7063 € 22.00

Монтажна кутия S4 с размери в мм: 130/ш/199/в/33/д/ SKYLINE 7064 € 22.00

Монтажна кутия S5 с размери в мм: 130/ш/246/в/33/д/ SKYLINE 7065 € 23.00

Монтажна кутия S6 с размери в мм: 130/ш/294/в/33/д/ SKYLINE 7066 € 25.00

Монтажна кутия S7 с размери в мм: 130/ш/341/в/33/д/ SKYLINE 7067 € 27.00

Монтажна кутия S8 с размери в мм: 130/ш/389/в/33/д/ SKYLINE 7068 € 27.00

Монтажна кутия S9 с размери в мм: 130/ш/436,5/в/33/д/ SKYLINE 7069 € 29.00

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

виждане. За цифрови VDS системи.
SKYLINE 7421 € 189.00

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

виждане. За аналогови 4+N системи.
SKYLINE 7406 € 206.00

Аудио модул за цифрови VDS системи. SKYLINE 7415 € 117.00

Аудио модул за аналогови 4+N системи. SKYLINE 7400 € 88.00

Бутониера с 8 бутона в 2 колони за изграждане на цифрови VDS, LYNX системи SKYLINE 7371 € 50.00

Бутониера с 8 бутона в 2 колони за изграждане на аналогови 4+N системи SKYLINE 7369 € 69.00

Бутониера с 4 бутона в 2 колони за изграждане на цифрови VDS, LYNX системи SKYLINE 7372 € 35.00

Бутониера с 4 бутона в 2 колони за изграждане на аналогови 4+N системи SKYLINE 7370 € 48.00

Бутониера с 2 бутона за изграждане на цифрови VDS системи SKYLINE 7376 € 35.00

Бутониера с 2 бутона за изграждане на аналогови 4+N системи SKYLINE 7374 € 36.00

Бутониера с 4 бутона в 1 колона за изграждане на цифрови VDS системи SKYLINE 7367 € 52.00

Бутониера с 4 бутона в 1 колона за изграждане на аналогови 4+N системи SKYLINE 7365 € 55.00

Бутониера с 2 бутона за изграждане на цифрови VDS системи SKYLINE 7368 € 42.00

Бутониера с 2 бутона за изграждане на аналогови 4+N системи SKYLINE 7366 € 44.00

Бутониера с 1 бутон за изграждане на цифрови VDS системи SKYLINE 7375 € 23.00

Бутониера с 1 бутон за изграждане на аналогови 4+N системи SKYLINE 7373 € 33.00

Метална клавиатура. Работи самостоятелно (без необходимост от дисплей). 

Използва се за директно избиране на абонатите. Осигурява достъп след 

въвеждане на код, който е общ за системата. Съвместима с VDS технология.

SKYLINE 7439 € 88.00

Метална клавиатура. Използва се за избиране на абонатите. Осигурява достъп 

след въвеждане на код, който е индивидуален за всеки абонат. Задължително се 

използва в комбинация с дисплей 7449 или 7451. Съвместима с VDS и MDS 

системи.

SKYLINE 7447 € 161.00

Монтажни кутиии за вграждане

Монтажни кутиии за повърхностен монтаж

Монтажни кутиии за повърхностен монтаж

Модули за изграждане на SKYLINE конфигурации

Цифрови модули

Бутониери за изграждане на SKYLINE конфигурации
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LCD дисплей. Показва информация за апартаментите и кодовете за повикване. 

Съвместим с VDS системи.
SKYLINE 7449 € 291.00

LCD дисплей. Показва имената на абонатите и кодовете за повикване. Съвместим 

с MSD системи.
SKYLINE 7451 € 282.00

Информационен екран. Светещите иконки показват статуса на системата: 

повикване, активна комуникация, отворена врата или зает канал.
SKYLINE 7448 € 58.00

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

персонализирате вашата сграда, да въведете адрес или списък с потребители.
SKYLINE 7445 € 46.00

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

персонализирате вашата сграда, да въведете адрес или списък с потребители.
SKYLINE 7444 € 31.00

Допълващ метален модул. Подходящ за запълване на празни части в 

конфигурацията.
SKYLINE 7443 € 20.00

Допълващ метален модул. Подходящ за запълване на празни части в 

конфигурацията.
SKYLINE 7442 € 13.00

Биометричен четец с термален сензор и вграден дисплей. Максимален капацитет 

до 950 потребителя.
SKYLINE

6936 

/ до изчерпване / 
€ 534.00

Безконтактен четец-модул. Капацитет до 400 карти. SKYLINE 7440 € 88.00

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

тъч бутони за улеснена употреба. Поддържа многоезиково меню и избор на 

мелодии. Поддържа 12 вида мелодии за позвъняване и различни тонове за 

различна употреба. Размери: 174х161х22мм (ВхШхД).

*Еднакъв дизайн с DX471, но с различно меню и по-малко функционалности. 

V-TEC DT471/TD7 € 91.00

Цветен 7" TFT монитор, бял пластмасов корпус в комплект аудио слушалка 

DJ401 (в обща рамка). Мониторът е с ултратънък дизайн. Сензорни тъч бутони 

за улеснена употреба. Поддържа многоезиково меню и избор на мелодии. 

Поддържа 12 вида мелодии за позвъняване и различни тонове за различна 

употреба. Размери: 174х161х22мм (ВхШхД). Няма възмжност за включване на 

допълнителен звънец.

V-TEC DJ401+DT471 € 107.00

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. Има възможност за звънец, който се изписва 

допълнително (CABLE /5PIN/- кабелче за DT433 за звънец). Размери: 

137х137х17мм (ВхШхД). 

V-TEC DT433/D4 € 61.00

CABLE /5PIN/- кабел за втори звънец за DT433 V-TEC CABLE /5PIN/ € 0.50

ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ V-TEK

Монитори

Модули за контрол на достъп

Информационни модули

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 същ 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 лицевия панел с капацитет до 1000 потребителя 

(карти за достъп).

Цифрови модули
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Цветен 7" TFT бял монитор с полумеханични сензорни бутони. Елегантен 

дизайн - дебелина 17 мм, бутони с подсветка, текстово меню, интерком 

функция, избор между 12 различни мелодии, захранване 24 Vdc, консумация - 

standby 6,5mA, в режим на работа - 240mA. Резолюция 800х480, окабеляване по 

2 жила, размери: 220х140х17мм (ШхВхД). 

V-TEC DT17S/D7 € 81.00

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

бял цвят, със сензорни бутони, бутони с подсветка, меню с икони, 18 мм 

дебелина. Поддържа функция за трансфер към GSM номер, интерком 

функция, избор между 12 8-акордни мелодии и различни звуци за различно 

използване. Автоматичен запис на случващото се пред вратата. Захранване 24 

Vdc, резолюция 800х480, окабеляване с по 2 жила.

V-TEC
DT47MG(V2)/

TD7-W
€ 123.00

Аудио слушалка за цифрова домофонна система за вътрешен монтаж. Два 

бутони и интерком функция, съвместима с всички DT-цифрови лицеви панели. 

Поддържа 2 заключващи механизма и функция за вътрешно звънене. Лесна 

настройка чрез DIP суич. Избиране на мелодия и звук. Възможна е връзка със 

звънец. Размери: 187 (дълж. слушалка) х 150 (дълж. тяло) х 97 (ш) х 33 (д) мм.

V-TEC DT-DJ4A € 33.00

Хендсфри аудио телефон с три бутона. Поддържа 2 заключващи механизма и 

функция за вътрешно звънене. Възможност за избор на мелодия и контрил на 

височината на звука.  Предния панел е изработен от алуминий. Възможност за 

връзка със звънец. Размери: 138х90х18мм (ВхШхД).

V-TEC DT-DJ7A € 33.00

Аудио слушалка работеща с DT433, DT17S, DT471, DT472. Могат да се 

комбинират като видео домофон със слушалка. Има допълнителна рамка, която 

може да комбинира слушалката с мониторите (DJ401+DT471 или DJ401+DT471). 

Не може да работи като самостоятелна слушалка за домофон.

V-TEC DJ-401 € 9.50

Двужилен аудио-видео лицев панел със 105 градусова Color CMOS 2,0 

Mp камера. Алуминиев с елегантен и компактен тънък дизайн, подсветка на 

бутона за повикване за нощна видимост, степен на защита IP43. Предназначен за 

повърхностен монтаж. Работи с всички DT вътрешни панели. Захранване: 24 Vdc. 

Консумация: standby-14mA, работещ режим-122mA. Размери: 60х160х31,5мм.

V-TEC

DT610C

/до изчерпване на 

количествата/

€ 79.00

Същото описание като горното, но със 170 градусова камера. V-TEC

DT610

/до изчерпване на 

количествата/

€ 59.00

Лицев панел с вградена цветна камера  с висока резолюция и козирка, 

за повърхностен монтаж. Широкоъгълен обектив 105°. Един или два бутона за 

повикване на абонат, автоматичен сензор за вкючване на осветлението, IP54 

степен на защита. Възможност за доп. външен PIR модул. Съвместим с 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: 

176х90х27мм  (ВхШхД).

V-TEC

DT607C-S1

 (1 бутон)

DT607C-S2

(2 бутона)

€ 78.00

Лицев панел с вградена цветна камера  с висока резолюция и козирка, 

за повърхностен монтаж. Работи с ID карти. Широкоъгълен обектив Fish 

Eye до 170°. От един до четири бутона за повикване на абонат, автоматичен 

сензор за вкючване на осветлението, IP54 степен на защита. Възможност за доп. 

външен PIR модул. Съвместим с 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: 176х90х27мм (ВхШхД).

V-TEC

DT607/ID/FE-S1

DT607/ID/FE-S2

DT607/ID/FE-S3

DT607/ID/FE-S4

€ 114.00

Вандалоустойчив лицев панел за повърхностен монтаж от неръждаема 

стомана, с вградена цветна камера с висока резолюция и широкоъгълен обектив 

105°, за вграждане, един или два бутона  за избор на абонат, IP54 степен на 

защита, съвместим с всички DT двупроводни системи, захранване 24 Vdc, 

програмируемо време за заключване-1-9 сек, време за разговор 90 сек.

V-TEC

DT603SDF

(2 бутона)

/до изчерпване на 

количествата/

€ 64.00

Монитори

Лицеви панели за един/два абоната

Слушалки и аксесоари

Слушалки и аксесоари

Лицеви панели за един/два абоната
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Метален лицев панел за контрол на достъпа за достъп с карта 

(вандалоустойчив и влагоустойчив) с вградена цветна 2 MP камера с висока 

резолюция 105 градуса ъгъл на виждане. Възможност за повърхностен монаж 

с пластмасова козирка за защита или за вграждане (3мм). Един бутон за избор на 

абонат, LED осветление за нощно виждане, IP44 степен на защита, съвместим с 

всички DT двупроводни системи. Захранване DC 24V/1A. 3мм плексигласово 

покритие за защита. Работна температура: -15 до +55
0
С. Размери: 182х93х44мм 

(ВхШхД) (DT611- пов. монтаж), 220x120x50mm (ВхШхД) (DT611F - за вграждане).

V-TEC

DT611CF/ID

DT611C/ID

/до изчерпване на 

количествата/

€ 93.00

Метален лицев панел с  вградена клавиатура за контрол на достъпа (K) 

(вандалоустойчив и влагоустойчив) с вградена цветна 2 MP камера с висока 

резолюция 170 градуса ъгъл на виждане. Възможност за повърхностен монаж 

с пластмасова козирка за защита или за вграждане (3мм). Един бутон за избор на 

абонат, LED осветление за нощно виждане, IP44 степен на защита, съвместим с 

всички DT двупроводни системи. Захранване DC 24V/1A. 3мм плексигласово 

покритие за защита. Работна температура: -15 до +55
0
С. Размери: 182х93х44мм 

(ВхШхД) (DT611- пов. монтаж), 220x120x50мм (ВхШхД) (DT611F - за вграждане)

* Има възможност за поръчка на лицевия панел с карта (ID).

V-TEC
DT611/KP

DT611F/KP
€ 109.00

Метален лицев панел с метални бутони (вандалоустойчив и 

влагоустойчив) с вградена цветна 1/2.7’’ 2 MP камера с висока резолюция, 170 

градуса ъгъл на виждане. Възможност за повърхностен монаж с пластмасова 

козирка за защита или за вграждане (3мм). LED осветление за нощно виждане, 

IP44 степен на защита, съвместим с всички DT двупроводни системи. Захранване 

DC 28VDC. 4мм плексигласово покритие за защита. Работна температура: -20 до 

+55
0
С. Размери: 182х93х44мм (ВхШхД) (пов. монтаж), 220x120x50мм (ВхШхД) (за 

вграждане).

V-TEC
DT611/MK

DT611F/MK
€ 114.00

Козирка за DT611S/пов. монтаж V-TEC
Козирка за 

DT611S
€ 7.00

Многоабонатни панели

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 320 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 вграждане. Размер: 128х350х46мм.

V-TEC DMR18S/ID-F € 210.00

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 € 147.00

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 € 149.00

Допълнителен лицев панел с 12 бутона съвместим с DMR11S/ID/S4 V-TEC EP11S/S12 € 71.00

Допълнителен лицев панел с 24 бутона съвместим с DMR11S/ID/D8 V-TEC

EP11S/D24
/Фиксирана цена до 

изчерпване на 

наличностите/

€ 28.00

Кутия за повърхностен монтаж за лицеви панели серия DMR11S с козирка V-TEC RH-MR11 € 17.00

Кутия за повърхностен монтаж за лицеви панели серия DMR18S с козирка V-TEC RH18/18S € 17.00

Захранващи модули

Разделител на двупроводната комуникационната линия, пластмасов корпус с 

възможност за монтаж на DIN шина. Използва се в комбинация с PS4-24V или PS5-

24V. Размери: 89×70×45мм.

V-TEC DT-DPS € 12.00

Захранващ блок за двупроводна система с възможност за монтаж на DIN 

шина. Поддържа до 32 7" монитора. Включва DT‐DPS(V2)
V-TEC PC7H € 39.00

Контролер за четири разклонения на двупроводната комуникационна линия. 

Пластмасов корпус с възможност за монтаж на DIN шина, съвместим с всички DT у-

ва. 

V-TEC DT-DBC4A1 € 20.00

Лицеви панели за един/два абоната

Лицеви панели за един/два абоната
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Допълнителни модули и аксесоари

Усилвател на двупроводната DT система. Разширява капацитета на системата 

и позволява по-дълго кабелно трасе. Удължава комуникационната линия до 480 м. 

Изисква захранване и DPS модул. Размери: 90х72х60мм (ВхШхД). Работи като 

Repeater или Router. Захранване: 20~28VDC.

V-TEC DT-BDU € 54.00

Допълнително реле за палене на осветление или отваряна на врата за 

DT система. Поддържа отваряне на брава с висока консумация на енергия. 

Конфигура се времето му на работа. 

V-TEC DT-RLC € 18.00

IP gateway конвертор за мрежови устройства. Използва се като общ модул за 

памет. Call transfer, публична WAN мрежа и е необходима персонален SIP акаунт, 

жична връзка с WAN мрежа. Показва дата и време на вътрешните тела.

V-TEC IPG € 69.00

Контролер за две разклонения на двупроводната комуникационна линия. 

Пластмасов корпус.
V-TEC DBC2S € 8.00

Стойка за бюро за монитор, бял iили черен цвят. Съвместима с всички 

монитори на V-tec.
V-TEC

DB1 - бяла
/черна - до 

изчерпване на 

наличностите/

€ 11.00
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