
СНИМКА ОПИСАНИЕ МАРКА МОДЕЛ ЦЕНА

Самостоятелен четец за карти EM 125KHz изработен от неръждаема стомана. 

Разполага с 1 реле за врата (NO, NC, Common), 1х изход за Exit бутон, вградена 

памет за до 3000 карти, IP66 за вграден монтаж с кутия Ebox 1. Максимално изх. 

натоварване към закл. механизъм 2Amp. Размери: 115х40х25мм, Захранване: 9-

24VDC, Работна температура: - 40 до + 60C 

E1 € 22.00

Вариант с вграден четец за пръстови отпечатъци. Поддържа 3000 карти EM 

125KHz  и 100 пръстови отпечатъка. Работна температура: - 25 до + 60
0
C 

EF1 € 39.00

Exit бутон - No Touch от серия 1. NO/NC/COM, дистанция за отчитане 3-15см (може 

да се програмира). Размери: 40х115мм, Водоустойчив
Ebutton 1-X € 16.00

Кутия за вграден монтаж 40x115мм съвместима с E1, EF1, Ebutton 1 Ebox 1 € 2.00

Самостоятелен четец за карти EM 125KHz, изработен от неръждаема стомана. 

Разполага с 1 реле за врата (NO, NC, Common), 1х изход за Exit бутон, Wiegand 

In/Out, вградена памет за до 2000 карти, IP66 за вграден монтаж с кутия Ebox 2. 

Максимално изх. натоварване към закл. механизъм 2Amp, Тампер, Размери: 

115х70х25мм, Захранване: 12-18VDC, Работна температура: - 40 до + 60
0
C 

E2 € 24.00

Вариант с вграден четец за пръстови отпечатъци. Поддържа 990 карти EM 

125KHz  и 100 пръстови отпечатъка. Работна температура: - 25 до + 60
0
C 

EF2 € 41.00

Вариант с клавиатура с физически бутони. Поддържа 990 потребителя + 10 

посетителя.
EK2 € 27.00

Exit бутон - No Touch от серия 2. NO/NC/COM, дистанция за отчитане 3-15см (може 

да се програмира). Размери: 70х115мм
Ebutton 2 € 13.00

Кутия за вграден монтаж 70x115мм съвместима с E2, EF2, EK2, Ebutton 2 Ebox 2 € 2.00

Самостоятелен четец за карти EM 125KHz изработен от неръждаема стомана. 

Разполага с 1 реле за врата (NO, NC, Common), 1х изход за Exit бутон, Wiegand 

In/Out,  вградена памет за до 2000 карти, IP66 за вграден монтаж с кутия Ebox 

3. Максимално изх. натоварване към закл. механизъм 2Amp, Тампер, Размери: 

86х86х25мм, Захранване: 12-24VDC, Работна температура: - 40 до + 60
0
C, може да 

се използва и като Wiegand четец към друга система.

E3 € 28.00

Вариант с вграден четец за пръстови отпечатъци. Поддържа 890 карти EM 

125KHz  и 100 пръсточи отпечатъка и 10 посетителя. Работна температура: - 25 до 

+ 60
0
C, Захранване: 12-18VDC

EF3 € 41.00

Вариант със сензорна клавиатура. 990 потребителя, 10 посетители, Захранване: 

12-18VDC
EH3 € 27.00

Exit бутон - No Touch от серия 3. NO/NC/COM, дистанция за отчитане 5-25см (може 

да се програмира). Размери: 86х86х25мм
Ebutton 3 € 13.00

Кутия за вграден монтаж 86x86мм съвместима с E3, EF3, EH3, EK3, Ebutton 3 Ebox 3 € 2.00

Самостоятелен четец за карти EM 125KHz изработен от неръждаема стомана 

със сензорна клавиатура и вграден четец за пръстови отпечатъци. 

Разполага с 1 реле за врата (NO, NC, Common), 1х изход за Exit бутон, Wiegand 

In/Out,  вградена памет за до 1000 карти, IP66 за вграден монтаж с кутия Ebox 

4. Достъп чрез карта/ПИН/пръстов отпечатък. Максимално изх. натоварване към 

закл. механизъм 2Amp, Тампер, Размери: 165х48х22мм, Захранване: 12-18VDC, 

Работна температура: - 30 до + 60
0
C

EF4 € 49.00

Кутия за вграден монтаж съвместима с EF4 Ebox 4 € 2.00

Самостоятелен WiFi видео домофон с вграден четец за карти Mifare 13,56Mhz. 

Разполага с вградена 2MP 1080p камера с 140° ъгъл на видимост, слот за SD карта, 

детекция на движение и заснемане на снимки/видео. Осигурява достъп чрез 

карта, ПИН или дистанционно през безплатно мобилно приложение Tuya.  

Вградена памет за 1000 потребителя. Разполага с 1 реле за врата, exit бутон, 

алармен изход, Wiegand In/Out. Захранване 12VDC, за монтаж на закрито (може 

да се монтира и навън с допълнителна козирка), Работна температура: -20 до 

+60C, Размери:145х68х25, за повърхностен монтаж.

Vcontrol 1 € 88.00

ЦЕНОВА ЛИСТА  КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Валидна от  15.02.2023 г. стр. 1 от 31Цените са в ЕВРО без ДДС!



СНИМКА ОПИСАНИЕ МАРКА МОДЕЛ ЦЕНА

Самостоятелен четец за карти Mifare 13,56Mhz, изработен от неръждаема 

стомана със сензорна клавиатура и вграден четец за пръстови 

отпечатъци. Разполага с 1 реле за врата (NO, NC, Common), 1х изход за Exit бутон, 

Wiegand In/Out, Bluetooth и безплатно мобилно приложение Tuya, вградена 

памет за до 888 карти, 100 пръстови отпечатъка и 100 мобилни 

потребителя, IP66 за повърхностен монтаж. Достъп чрез карта/ПИН/пръстов 

отпечатък. Максимално изх. натоварване към закл. механизъм 2Amp, Тампер, 

Размери: 145х68х25мм, Захранване: 12-28VDC, Работна температура:- 30 до + 60
0
C

HF1-BT € 62.00

Самостоятелен четец за карти Mifare 13,56Mhz, изработен от неръждаема 

стомана със сензорна клавиатура и вграден четец за пръстови 

отпечатъци. Разполага с 1 реле за врата (NO, NC, Common), 1х изход за Exit бутон, 

Wiegand In/Out, WiFi и безплатно мобилно приложение Tuya, вградена памет 

за до 988 карти, 100 пръстови отпечатъка и 500 мобилни потребителя, 

IP66 за повърхностен монтаж. Менажиране на потребителите директно от 

мобилното приложение. Достъп чрез карта/ПИН/пръстов отпечатък и телефон. 

Максимално изх. натоварване към закл. механизъм 2Amp, Тампер, Размери: 

165х44х22мм, Захранване: 12-18VDC, Работна температура:- 30 до + 60
0
C

HF3 WiFi € 64.00

Самостоятелен четец за карти Mifare 13,56Mhz, изработен от неръждаема 

стомана със сензорна клавиатура и вграден звънец. Бутон за позвъняване. 

Разполага с 1 реле за врата (NO,NC, Common),1х изход за Exit бутон, Wiegand 

In/Out, WiFi и безплатно мобилно приложение Tuya, вградена памет за до 

988 карти, 500 мобилни потребителя, IP66 за повърхностен монтаж. 

Менажиране на потребителите директно от мобилното приложение. 

Достъп чрез карта/ПИН/пръстов отпечатък и телефон. Максимално изх. 

натоварване към закл. механизъм 2Amp, Тампер, Размери: 165х44х22мм, 

Захранване: 12-18VDC, Работна температура:- 40 до + 60
0
C

H4 WiFi € 49.00

Вариант с вграден четец за пръстови отпечатъци. Поддържа 900 потребителя, 

100 пръстови отпечатъка. HF4 WiFi € 64.00

Gateway, който се използва за връзка с WiFi или Bluetooth устройства. 

Може да отваря отдалечено врати чрез Wi-Fi. Размери: 165x65.5х29мм.
Gateway € 35.00

Самостоятелен контролер за 1 врата едностранно. Разполага с 1 реле (NO, NC, 

Common), Wiegand 26-44,56,58bit за свързване на четеец, Exit бутон, закл. 

механизъм. Вградена памет за 990 потребителя и 10 посетители. Захранване: 

12VDC, за вътрешен монтаж, размери: 65х54х19мм

Sboard € 20.00

Самостоятелен контролер за 2 врати едностранно или една двустранно. 

Разполага с 2 рела (NO, NC, Common), Wiegand 26-44,56,58bit за свързване на 

четеец, Exit бутон, закл. механизъм. Вградена памет за2100 потребителя (2000 зона 

1, 100 зона 2). Захранване: 12VDC, за вътрешен монтаж, размери: 100х86х26мм

Sboard-2 € 29.00

Самостоятелен контролер за 1 врата едностранно с вграден WiFi и безплатно 

мобилно приложение за менажиране и работа. Разполага с 1 реле (NO, NC, 

Common), Wiegand 26-44,56,58bit за свързване на четеец, Exit бутон, закл. 

механизъм. Вградена памет за 990 потребителя и 10 посетители и 500 мобилни 

потребителя. Захранване: 12VDC, за вътрешен монтаж, размери: 91х48х20мм

Sboard-III WIFI € 33.00

Умна самостоятелна брава, предоставяща достъп чрез пръстов отпечатък или 

PIN код. Бравата разполага с вградена памет за 100 пръстови отпечатъка и 155 

PIN кода. Захранва се от 4 броя ААА батерии. Наличен е механичен ключ за 

аварийно отваряне, както и USB порт за подаване на ток при липса на заряд в 

батериите. В комплекта има и насрещник с размери 26х50х60мм. Размер на бравата: 

165х29х65.5мм (комплект от две дръжки), Консумация: <120mA, Цвят: Черен

D100(Black) € 74.00

Умна самостоятелна брава, предоставяща достъп чрез мобилно приложение 

Tuya, пръстов отпечатък или PIN код. Бравата разполага с вградена памет за 

100 пръстови отпечатъка и 155 PIN кода. Мобилното проложение 

поддържа до 100 потребителя. Захранва се от 4 броя ААА батерии. Наличен е 

механичен ключ за аварийно отваряне, както и USB порт за подаване на ток при 

липса на заряд в батериите. В комплекта има и насрещник с размери 26х50х60мм. 

Размер на бравата: 165х29х65.5мм (комплект от две дръжки), Консумация: <120mA, 

Цвят: Черен

D100-BT(Black) € 77.00

Смарт решения
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Умна самостоятелна брава, предоставяща достъп чрез пръстов отпечатък или 

PIN код. Бравата разполага с вградена памет за 100 пръстови отпечатъка и 155 

PIN кода. Захранва се от 4 броя ААА батерии. Наличен е механичен ключ за 

аварийно отваряне, както и USB порт за подаване на ток при липса на заряд в 

батериите. В комплекта има и насрещник с размери 26х50х60мм. Размер на бравата: 

165х29х65.5мм (комплект от две дръжки), Консумация: <120mA, Цвят: Светло Сив

D100(Silver) € 74.00

Умна самостоятелна брава, предоставяща достъп чрез мобилно приложение 

Tuya, пръстов отпечатък или PIN код. Бравата разполага с вградена памет за 

100 пръстови отпечатъка и 155 PIN кода. Мобилното проложение 

поддържа до 100 потребителя. Захранва се от 4 броя ААА батерии. Наличен е 

механичен ключ за аварийно отваряне, както и USB порт за подаване на ток при 

липса на заряд в батериите. В комплекта има и насрещник с размери 26х50х60мм. 

Размер на бравата 165х29х65.5мм (комплект от две дръжки), Консумация: <120mA, 

Цвят: Светло Сив

D100-BT(Silver) € 77.00

AMC2 Wiegand контролер за 2 врати едностранно, 1 двустранно или 

управление на асансьор, 4 релейни изхода / 4 входа за статус, IP 

комуникация/RS-485, 2GB Flash памет, гарантираща работата в Offline режим, IP30, 

работна температура: 0°C до +50°C, Консумация: 10-30VDC / 65VA max, за монтаж 

на DIN шина

Bosch APC-AMC2-2WCF € 707.00

AMC2 Wiegand контролер за 4 врати едностранно, 2 двустранно или 

управление на асансьор, 8 релейни изхода / 8 входа за статус, IP 

комуникация/RS-485, 2GB Flash памет, гарантираща работата в Offline режим, IP30, 

работна температура: 0°C до +50°C, Консумация: 10-30VDC / 65VA max, за монтаж 

на DIN шина

Bosch APC-AMC2-4WCF € 1 177.00

AMC2 Wiegand разширител за 4 врати едностранно или 2 двустранно, 

8 релейни изхода, 8 аналогови входа, Работна температура: 0°C до +45°C, IP30, за 

монтаж на DIN шина. Консумация 10-30VDC 60VA max.

Bosch API-AMC2-4WE € 937.00

AMC2 RS485 контролер за 8 врати едностранно, 4 двустранно или управление 

на асансьор, 8 релейни изхода, 8 мониторирани аналогови входа, IP комуникация, 

Работна температура: 0°C до +45°C, IP30, за монтаж на DIN шина. Консумация 10-

30VDC 60VA max.

Bosch APC-AMC2-4R4CF € 1 177.00

AMC2 разширител с 8 релейни изхода и 8 аналогови входа,  RS-485 

комуникация към AMC2 контролера, Работна температура: 0°C до +45°C, IP30, за 

монтаж на DIN шина. Консумация 10-30VDC 60VA max.

Bosch API-AMC2-8IOE € 589.00

AMC2 разширител с 16-изхода, RS-485 комуникация към AMC2 контролера, 

Работна температура: 0°C до +45°C, IP30, за монтаж на DIN шина. Консумация 10-

30VDC 60VA max.

Bosch API-AMC2-16IE € 594.00

AMC2 разширител с 16-входа 16-изхода Bosch API-AMC2-16IOE € 697.00

AMC2-16IO PHW Bosch API-AMC2-16ION € 913.00

AMC2 захранващ модул Bosch APS-PSU-60 € 277.00

AMC2 кутия с 1 DIN шина Bosch AEC-AMC2-UL01 € 195.00

AMC2 кутия с 2 DIN шини Bosch AEC-AMC2-UL02 € 211.00

AMC2 кутия с захранване и Din шина Bosch AEC-AMC2-ENC3 € 367.00

Решенията за контрол на достъпа на Bosch 

ви предлагат мащабируема система за 

всеки проект. 

Портфолиото включва всички компоненти за 

контрол на достъпа от различни софтуерни 

опции и контролери до широк спектър от четци и 

credentials. Благодарение на мащабируемостта на 

компонентите, системата се разраства според 

вашите нужди за сигурност. 

Контролери и разширители от Bosch

Смарт решения
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EM (125 KHz) четец,  Wiegand интерфейс, размери: 80x40x13мм, Работна 

температура: -31°C до 63°C
Bosch ARD-AYK12 € 84.00

Mifare Classic Четец LECTUS duo 3000 C, Wiegand 26bit и RS485/OSDP 

интерфейс, Размери: 137x44x28мм, IP 65
Bosch ARD-AYBS6260 € 144.00

Mifare Classic Четец LECTUS duo 3000 CK с клавиатура, Wiegand 26bit и 

RS485/OSDP интерфейс, Размери: 137 x 44 x 28мм, IP65
Bosch ARD-AYBS6360 € 151.00

Mifare EV1 Четец LECTUS duo 3000 E, Wiegand 26bit и RS485/OSDP интерфейс, 

IP65
Bosch ARD-AYBS6280 € 190.00

Mifare EV1 Четец с клавиатура LECTUS duo 3000 EK, Wiegand 26bit и 

RS485/OSDP интерфейс, IP65
Bosch ARD-AYBS6380 € 259.00

Програматор за карти Mifare Classic, DESFire EV1. Съвместимост с Windows 7,8 и 

по-нови версии, USB2.0 интерфейс, размери: 112x54x27мм
Bosch

ARD-EDMCV002-

USB
€ 720.00

EM карти 125 kHz ISO 25 броя в пакет Bosch ACD-ATR11ISO € 121.00

EM карти 125 kHz Clam Shell 25 броя в пакет Bosch ACD-ATR14CS € 53.00

Mifare Classic 1KB ISO карта 50 броя в пакет Bosch ACD-MFC-ISO € 126.00

Mifare EV1 8KB ISO карта  50 броя в пакет Bosch ACD-EV1-ISO € 241.00

AMS 3.0 Lite лиценз, 16 врати (макс. 144), картодържатели 1000 (макс. 200000), 1 

клиент (макс. 2), 1 виртуална подсистема (макс. 400), интеграция с BVMS, 

Milestone и B&G серии алармени панели SDK. 

*В цената е включен Software Management License за една година.

Bosch AMS-BASE-LITE30 € 509.00

AMS 3.0 Plus лиценз, 32 врати (макс. 512), картодържатели 2000 (макс. 200000), 

1 клиент (макс. 5), 1 виртуална подсистема (макс. 400), интеграция с BVMS, 

Milestone и B&G серии алармени панели, SDK.

*В цената е включен Software Management License за една година.

Bosch AMS-BASE-PLUS30 € 1 018.00

AMS 3.0 лиценз за 1 допълнителен клиент Bosch AMS-XCLI-1V30 € 449.00

AMS 3.0 лиценз за 32 допълнителни врати Bosch AMS-XDRS-32V30 € 898.00

AMS 3.0 лиценз за 100 допълнителни ID карти Bosch AMS-XCRD-100V30 € 337.00

AMS 3.0 лиценз за 1 допълнителен алармен панел Bosch AMS-XPAN-1V30 € 194.00

AMS 3.0 ъпгрейд от Lite към Plus Bosch AMS-FUPG-TOPL30 € 674.00

Създадена през 1985 компанията ZKTeco е един от водещите лидери в 

областта на биометричните технологии за контрол на достъп. Тя има 

повече от 4000 служителя в целия свят, голяма част от които R&D.  В последните 30 

години компанията разработва свои собствени иновативни технологии и алгоритми 

за пръстово и лицево разпознаване, контрол на достъпа, както и за отчитане на 

работно време, доказани със своята точност и надеждност.

Продуктите на компанията се отличават с елегантен дизайн, качество на 

изработка и постоянно развитие. Простотата на първоначалното конфигуриране на 

системите на ZKTeco ги прави предпочитан избор както за инсталатора, така и за 

крайния потребител.

Развивана дълги години системата за контрол на достъп от ZKteco в 

момента представлява една много стабилна, хомогенна и гъвкава платформа с 

множество вградени функционалности.

Kонтрол на достъпа от ZKTeco C3-Series

Bosch RFID четци и аксесоари

AMS Софтуер от Bosch

Системта за управление на достъпа (AMS) е 

система за контрол на достъп за самостоятелно 

приложение или за интеграция с други 

системи от екосистемата на Bosch. AMS 

съчетава здравината, производителността и 

характеристиките на продуктите за КД от висок 

клас с модерен потребителски интерфейс.

Част от предимствата на системата:

• Чисто TCP/IP решение;

• Модерен и интуитивен интерфейс;

• Опростена структура за лесна работа;

• Минимална кофигурация за първоначално 

запускане;

• Голям капацитет за менажиране на врати; 

• Поддръжка на всякакви Wiegand четци;

• Стабилна, бърза и постоянна комуникация 

между всички компоненти на системата;

• Разширени функции за Контрол на достъп;

• Anti-pass back и алармени връзки;

• Мониторинг на събитията в реално време;

• Еmail оповестяване при аларми и събития;

• Бекъп на базата и данните;

• Възможност за управление на врати през 

мобилно приложение
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ZKBioAccess - пакет Контрол на Достъп до 5 врати и 2000 потребителя ZKTeco ZKBACC5 € 73.00

ZKBioAccess - пакет Контрол на Достъп  до 10 врати и 2000 потребителя ZKTeco ZKBACC10 € 161.00

ZKBioAccess - пакет Контрол на Достъп  до 25 врати и 5000 потребителя ZKTeco ZKBACC25 € 501.00

ZKBioAccess - пакет Контрол на Достъп  до 50 врати и 5000 потребителя ZKTeco ZKBACC50 € 1 074.00

ZKBioAccess - пакет Работно време до 2 точки за отчитане ZKTeco ZKBACCTA2 € 201.00

ZKBioAccess - пакет Работно време до 10 точки за отчитане ZKTeco ZKBACCTA10 € 459.00

ZKBioAccess - пакет Работно време до 25 точки за отчитане ZKTeco ZKBACCTA25 € 1 023.00

Контролер за 2 врати двустранно, с разширител може да управлява до 10 

врати. Поддържа до 4 x RS485 четци биометрични и до 4 Wiegand с конвертор 

WR485. 2бр. свободно програмируеми входа и изхода. Максимален брой 

разширители DM10 - до 8 броя. 

Капацитет за 30 000  карти и 200 000 събития в паметта. TCP/ IP и RS485 

комуникация. Софтуер за настройка ZKBioAccess. 

ZKTeco C2-260 € 157.00

Разширител за 1 врата двустранно. Работи с контролер C2-260. Комуникация 

RS485. Не пази лог и карти в себе си, прозрачна комуникация с контролера. 2 

интерфейса за WIEGAND четци. 1 главно реле за управление на вратата, сензор 

за състоянието на вратата и бутон за изход. По 1 свободни програмируеми вход и 

изход. Изисква захранване.

ZKTeco DM10 € 72.00

UHF 865MHz четец/антена с широк обхват до 18м. Препоръчително 

разстояние за отчитане 0-12м. Работи със собствени RFID пасивни тагове UHF-E. 

Възможност за четене на няколко UHF тагове едновремено.  Подходящ за 

управление и контрол на паркинги, следене на автопарка, входни и портални врати, 

бариери, логистика и складово управление и др. Два режима на работа: включен 

постоянно или активиране по сигнал от примка или фотоклетки. Снабден с 

Wiegand26/34 интерфейс за връзка с предлаганите от Сектрон системи за КД, USB. 

За външен монтаж IP68. Размери: 310x310x90мм.  Необходимо захранване: 12VDC 

1A. Работна температура -20°C до +60°C

ZKTeco
ACC-ER-UHF6-18E-

PRO
€ 923.00

UHF пасивен таг с формата и здравината на стандартна гладка RFID карта. 

Предназначен за  ZK UHF reader. Обхват до 10 м. Памет: 64 bytes ( User: 512 bits; 

Password: 64 bits). Работна честота: 860~928MHz. Дистанция на четене: до 10 

метра. Размер: 85х54х0.8мм. 

ZKTeco
UHF-E Tag1  

€ 0.90

Ултратънък UHF пасивен таг - стикер с лепило, подходящ за залепване. 

Предназначен за работа със ZK UHF readers. Обхват до 10 м. Капацитет на паметта: 

800 bits ( User: 512 bits; Password: 64 bits). Работна честота: 840MHz~960MHz, 2 KV 

(HBM). Размери: 72х20мм.

ZKTeco
UHF-E Tag2

/ до изчерпване / 
€ 1.00

UHF пасивен таг за прикрепяне към регистрационната табела на автомобил с 

тънък и стилен дизайн. Функционира при движение с ниска скорост. Удобни за 

използване в TOLL системи. Предназначен за работа със  ZK UHF readers. Работна 

честота: 840MHz~960MHz, 2 KV (HBM). Размери: 249х13.8х18мм

ZKTeco  UHF1E-Tag3 € 3.30

UHF таг за хоризонтално прикрепяне към предното стъкло на автомобила. 

Разстояние на разчитане до 10м в зависимост от антената. Удобни за използване в 

TOLL системи. Предназначен за работа със  ZK UHF readers. Работна честота: 

860MHz~960MHz, 2 KV (HBM). Размери: 96.5x23.2мм 

ZKTeco UHF1-Tag4 € 1.40

USB картов четец за удобно въвеждане на UHF тагове модели tag1, tag2, tag3 

и tag4 в системата за контрол на достъпа. Имат LED индикатор и бъзер за 

информация. USB интерфейс за комуникация и захранване. Емулира клавиатура, 

няма нужда от драйвери. Предоставя се със софтуер за промяна на форматите на 

четене: 24 и 32 bits. Размери: 107х107х23мм.

*При поръчка пояснете за какъв TAG ви трябва

ZKTeco

UR10

/ до изчерпване / € 197.00

Паркинг блокер - Подходящ за паркинги на жилищни сгради и офиси. Възможност 

за автоматична детекция и сгъване при приближаване на автомобила. Издържа 

на директен натиск от 2 до 3 тона. IP 67, дистанционно управление, вградена 

аларма, засичаща удар / повреда. 180° движение на рамото. Известия за 

изтощена батерия.  Alkaline dry battery (D x 4), размери: 460x460x75мм

ZKTeco

Plock 2

/ до изчерпване / € 200.00

Контролери и допълнителни устройства ZKTeco

Kонтрол на достъпа от ZKBioAccess
Софтуер за управление на контролни панели, самостоятелни PUSH терминали както и 

биометричните Face recognition/ Fever detection терминали.

• Web базиран - нов и интуитивен дизайн.

• Лицензиране на база брой врати / терминали за работно време.

• Поддържа до 50 врати. / Max 10 врати при втори обект.

• Автоматичен backup.

• Възможност да се надгради към стандартен ZKBioSecurity 

при запълване на капацитета. 

• Поддържа многобройни админ акаунти.

• Вграден безплатен модул за работно време на база четци за КД

 - за 2 месеца. След това трябва да се закупи лиценз.

• Протокол: PUSH SDK

• Database: PostgreSQL (Default) MS SQL Server & Oracle (Optional)

• Работи с Inbio / C3 series както и с PRO серията.
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Контролер за 1 врата двустранно. Поддържа 2 Wiegand четеца. 1 реле за 

контрол на врата и 1 свободно програмируемо. 2 алармени входа (статус на врата, 

Exit бутон). Буферна памет за 30 000 потребителя и лог до 100 000 събития, 

разширение чрез слот за SD карта. Вградени TCP/IP и RS-485 интерфейси за 

комуникация. Захранване 12V DC/1.5A

ZKTeco C3-Pro 100 € 167.00

Контролер за 2 врати двустранно. Поддържа 4 Wiegand четеца. 2 релета за 

контрол на врати и 2 свободно програмируеми. 6 алармени входа (2 за статус на 

врати, 2 за Exit бутон и 2 свободно програмируеми). Буферна памет за 30 000 

потребителя и лог до 100 000 събития, разширение чрез слот за SD карта. Вградени 

TCP/IP и RS-485 интерфейси за комуникация. Захранване 12V DC/1.5A

ZKTeco C3-Pro 200 € 235.00

Контролер за 4 врати едностранно или 2 врати двустранно. Поддържа 4 

Wiegand четеца. 4 релета за контрол на врати и 4 свободно програмируеми. 12 

алармени входа (4 за статус на врати, 4 за Exit бутон и 4 свободно програмируеми). 

Буферна памет за 30 000 потребителя и лог до 100 000 събития, разширение чрез 

слот за SD карта. Вградени TCP/IP и RS-485 интерфейси за комуникация. 

Захранване 12V DC/1.5A

ZKTeco C3-Pro 400 € 287.00

Асансьорен контролер за до 10 етажа. Може да управлява до 58 етажа 

заедно с 3 разширителя EX16. Снабден с Wiegand и RS-485 интерфейс за връзка 

с четец.  Буферна памет за 3 000 пръстови отпечатъка, 30 000 потребителя и лог до 

100 000 събития, разширение чрез слот за SD карта. Вградени TCP/IP и RS-485 

интерфейси за комуникация. Захранване 12V DC/1.5A. Работи с лиценз в 

ZKBioSecurity.

ZKTeco EC10 € 423.00

Разширителен модул за асансьорен контролер. Управлява до 16 

допълнителни етажа. Вградени RS-485 интерфейси за комуникация с контролер 

EC10. Адресиране през DIP switch. Захранване 12V DC/1A. Работи с лиценз с 

ZKBioSecurity.

ZKTeco EX16 € 176.00

Метална кутия за C3 - стандарт и Pro серията с включени: кутия, захранване. 

Input: 110-240V AC, 50/60Hz, Output: 13.7V/3.5A+1A, (Контролерът не е включен). 

Размери: 345×280х70мм

ZKTeco MetalBOXFOR C3 € 99.00

Настолен биометричен USB четец, за удобно въвеждане на пръстови 

отпечатъци в софтуерните приложения на ZKTeco. Възможност за разпознаване  на 

сухи, мокри и груби отпечатъци.Съвместимост с всички версии на софтуер на 

ZKTeco. Консумация: 5V. Размер на снимките: 300х400 pixel. Размер: 49х44х20.1мм

ZKTeco SLK20R € 137.00

Настолен RFID USB четец за удобно въвеждане на EM 125 kHz карти в 

софтуeрните приложения от ZKTeco. LED индикатор и бъзер за информация. USB 

интерфейс за комуникация и захранване. Емулира клавиатура, няма нужда от 

драйвери. Възпроизвежда номер на карта в десетичен формат без site/facility код. 

Работи под Windows. Размери: 117.2x66.2x17мм

ZKTeco CR20E € 43.00

*Опция - модел, поддържащ карти Mifare 13.56 Mhz ZKTeco CR20M € 58.00

Част от предимствата на системата:

• WEB базирана платформа;

• Поддържа DNS/DDNS връзка;

• Изцяло TCP/IP решение;

• Модерен и интуитивен интерфейс;

• Опростена структура за лесна работа;

• Минимална кофигурация за първоначално запускане;

• Голям капацитет за менажиране на врати до 2000 бр.;

• Поддръжка на всякакви Wiegand четци;

• Стабилна, бърза и в реално време комуникация между всички компоненти на системата;

• Видео интеграция с HikVision за верификация и мониторинг на всякакви събития;

• Еmail оповестяване при аларми и събития;

• Глобален Anti-pass back и алармени връзки;

• Мониторинг на събитията в реално време;

• Вграден патрул модул;

• Вграден модул за посетители;

• Управление на Асансьори;

• Автоматичен бекъп на базата;

• Мобилно приложение с богат набор от функции;

• Гъвгаво управление правата на операторите;

• Възможност за работа и сихронизация с Активна директория от v 3.2.0;

• Работи с контролери от серия PRO;

• Поддръжка на потребителски интерфейс за служители;

Контролери и допълнителни устройства ZKTeco Pro

Kонтрол на достъпа от ZKBio CV Security
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ZkBio CV Security 3.1.5 софтуер за контрол на достъпа поддържащ до 5 врати. 

До 1000 потребители. Поддържа следните бази: PostgreSQL (Default), MS SQL Server 

& Oracle (Optional), Съвместим с Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/2012 (32/64) и IE 

11+/Firefox 27+/Chrome 33+

ZKTeco Basic 5 Package € 135.00

ZkBioSecurity софтуер за контрол на достъпа поддържащ до 10 врати. До 2000 

потребители.
ZKTeco Basic 10 Package € 239.00

ZkBioSecurity софтуер за контрол на достъпа поддържащ до 25 врати. До 5000 

потребители.
ZKTeco Economic Package € 582.00

ZkBioSecurity софтуер за контрол на достъпа поддържащ до 50 врати. До 10 000 

потребители.
ZKTeco SME Package € 1 222.00

ZkBioSecurity софтуер за контрол на достъпа поддържащ до 75 врати. До 10 000 

потребители.
ZKTeco Enterprise Package € 1 773.00

ZkBioSecurity софтуер за контрол на достъпа поддържащ до 100 врати. До 20 000 

потребители.
ZKTeco MNC Package € 2 563.00

Модул за управление на посетителите, поддържа до 5000 посетители/месец, 1 site. ZKTeco
Visitor Basic 

Package
€ 946.00

Модул за управление на посетителите, поддържа до 10000 посетители/месец, 3 

sites.
ZKTeco

Visitor Economic 

Package
€ 1 915.00

Модул за видео интеграция, поддържа до 64 канала (ONVIF, Hikvision) ZKTeco
Video Basic 

Package
€ 627.00

Лиценз за управление на 1 асансьорен конролер с възможност до три разширителя. ZKTeco Elevator Module € 233.00

Контролер за  два четеца в метална кутия. Управлява две врати едностранно или 

една врата двустранно. Поддържа до 3 бр. разширители CA-A470-A. Окабеляване на 

куплунг, два входа за четци, 2 бр. релейни изхода за ел. брави (12/24 Vdc), 16 

наблюдаеми входа за МУК и REX, 2.5A импулсно захранване, on-line firmware 

upgrade, RS-485 комуникация с разширителите, метална кутия 13" X 16" с тампер 

ключ, RS-232, RS-485 интерфейси за комуникация със софтуер Centaur, през 

Ethernet с допълнителен TCP/IP модул.

CDVI CT-V900-A € 324.00

Релеен разширителен модул CA-A460-PNB за контролер за контрол на достъп CT-

V900-A. Добавя 7 релета към вградените, до максимум 16 релета (2 х CAA460P 

+ 2 CT-V900-A  на борда релета = 16 релета). Размери на печатни платки (L х Ш): 

140х82мм. Входно напрежение: 12 V DC. Консумация: максимум 450mA. Работна 

температура: +5°C до +55°C

CDVI
CA-A460-PNB

€ 97.00

Разширителен модул за две врати в метална кутия. 4 входа и 6 

програмируеми изхода, 2 релета за ел.брави, 1 Контролер CT-V900-A поддържа до 3 

разширителни модула, метална кутия 11" X 11".

CDVI CA-A470-А € 214.00

Асансьорен контролер.  Контролира до 16 етажа, 1 Контролер CT-V900-A 

поддържа до 8 асансьорни контролера. E-Bus окабеляване. Изисква 16V, 40VA 

трансформатор.

Без кутия. Може да се сложи в кутия с минимални размери 13" X 16".

Работи с контролер за КД CT-V900-A

CDVI CA-A480-ANB € 620.00

Модул "Lock Control".  Използва се за улеснение при инсталация на 

електромагнитни брави. Преобразува стандартните изходи за напрежение в 

релейни изходи NC/NO/COM, предоставя светлинна LED индикация за активиране 

на релето. 

CDVI CA-A110-P € 26.00

Конвертор RS-485 -> RS-232 и USB.  Преобразува RS485 към RS232 и USB за 

мрежова комуникация с контролерите
CDVI CA-A360-USBRS € 71.00

Compact TCP/ IP interface Module 10/100  за комуникация с контролерите през 

Еthernet мрежа.
CDVI RSIP € 224.00

Четец за карти 125kHz с USB интерфейс за улеснено въвеждане на карти в 

Centaur. Работи само с карти от серията BZM
CDVI R125USB € 64.00

Контролер и Разширителен модул

Допълнителни модули

ВАЖНО!!! При надграждане на софтуера се приспада цената на предходния.

Kонтрол на достъпа от CDVI

ZkBio CV Security софтуер за контрол на достъпа, модули и лицензии
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Centaur 6.0 - Lite Edition. Има възможност да управлява до 16 контролера 

или врати и до 512 карти. Не изисква хардуерен ключ. Работи под Windows 7, 8, 

10 и съответно SQL Server 2008 R2. Текущата версия на софтуера можете да 

изтеглите от Web-страницата на производителя след регистрация: www.cdvi.ca

CDVI CS-LITE6

Centaur 6.0 Standard Edition клиент-сървър система за контрол на достъп, работи 

под Windows 7, 8, 10 и съответните Server версии. База данни SQL Server 2008 R2. 

Вкючен асансьорен контрол и паркинг. Активира се от Standard edition 6.0 USB 

хардуерен ключ. 32 контролера, до 128 врати с разширители, до 2048 карти, фото 

дисплей. USB хардуерен ключ.

CDVI CS-STD6 € 293.00

Centaur 6.0 Professional Edition клиент-сървър система за контрол на достъп, 

работи под Windows 7, 8, 10 и съответните Server версии. База данни SQL Server 

2008 R2. Вкючен асансьорен контрол и паркинг. Активира се от Professional edition 

6.0 USB хардуерен ключ. 64 контролера, до 512 врати с разширители, 8192 карти, 

фото дисплей. USB хардуерен ключ.

CDVI CS-PRO6 € 837.00

Workstation Pack 6.0 Включва Pro-Report Standard Edition, лиценз за един 

компютър и Workstation хардуерен ключ. 
CDVI CS-WS6  € 258.70

Sectron
Hermes Express 

Basic
Безплатно

Sectron
Hermes Express 

Extended 
€ 7.40

Kонтрол на работното време - Хермес Експрес

Софтуер CENTAUR version 6

Cloud базиран модул за отчитане на присъствието - използва данни от системите за контрол на 

достъп. Системата е интегрирана с всички брандове системи за КД, предоставяни от 

Сектрон. 

Самият софтуер е разделен на три пакета в зависимост от нуждите на клиента. 

Софтуерът е подходящ за малки и средни по големина обекти. (Размерът на обекта е на база 

брой потребители.) Възможност за предоставяне на тестов акаунт за избрана от вас 

версия за период от 2 месеца.

Базова версия (самостоятелна) - включва в себе си:

- Исторически данни за текущия и предходен месец.

- Обработка на неконсистентни данни.

- Автоматичен импорт на лични данни от системата за контрол на достъпа.

- Администраторски профил - 1 бр.

- Календар с данни за цялата компания.

- Режим на отчитане: Фиксирано работно време

- Настройки за обедни и технологични почивки, толеранс за начало/край.

- Календар за присъствие: Баланс за изработени часове, закъснения.

- Месечна справка за спазване на работно време.

Разширена версия (самостоятелна) - включва в себе си всичко от Basic и добавя:

- Исторически данни без ограничение в периода.

- Настройваем режим за обработка на неконсистентни данни.

- Създаване на профили на мениджъри и служители.

- Дефиниране на екипи, екипни календари за мениджъри, индивидуални календари 

за служители.

- Режим на работа: Фиксирано / Гъвкаво работно време.

- Период на задължително дневно присъствие, период на обедна почивка, др. почивки в рамките 

на работното време.

- Задължително присъствие при гъвкаво работно време.

- Обобщена информация за отсъствия (без тип и основание).

- Обобщени справки за спазване на работно време.

- Автоматична процедура за изготвяне на Форма 76.

- Въвеждане за причина на отсъствие във Форма 76.

- Процедура за редакция на данните от мениджърите.

- Процес за одобрение на Форма 76 от всеки екип.

- Автоматизиран процес за консолидиране на екипните Форми 76 в обща форма на 

компанията.

Цената е за 1 потребител за период от 1 година. Лицензите се заплащат на годишна 

база. 
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Контролер за 1 врата двустранно. Поддържа 2 Wiegand четеца (w26/w34). 2 

релейни изхода (1 за контрол на врата, 1 алармен). 3 алармени входа (статус на 

врата, Exit бутон, 1 програмируем). Буферна памет за 10 000 потребителя и лог до 

50 000 събития. Вграден TCP/IP интерфейс за комуникация. LED индикация на 

статуса (захранване, комуникация, системен проблем). Поддържа NTP 

синхронизация на часа, watchdog функция, online/offline режим на работа. Локален 

Anti-passback, Разрешаване на потребителски достъп с главна карта. Включени в 

комплекта метална кутия с ключ и захранващ блок (без акумулаторен бекъп) 

220/12V 50W

Hikvision DS-K2801 € 115.00

Контролер за 2 врати двустранно. Поддържа 4 Wiegand четеца (w26/w34). 4 

релейни изхода (2 за контрол на врата, 2 алармени). 6 алармени входа (2 застатус 

на врата, 2 за Exit бутон, 2 програмируеми). Буферна памет за 10 000 потребителя и 

лог до 50 000 събития. Вграден TCP/IP интерфейс за комуникация. LED индикация 

на статуса (захранване, комуникация, системен проблем). Поддържа NTP 

синхронизация на часа, watchdog функция, online/offline режим на работа. Локален 

Anti-passback. Разрешаване на потребителски достъп с главна карта. Включени в 

комплекта метална кутия с ключ и захранващ блок (без акумулаторен бекъп) 

220/12V 50W

Hikvision DS-K2802 € 144.00

Контролер за 4 врати едностранно. Поддържа 4 Wiegand четеца (w26/w34). 8 

релейни изхода (4 за контрол на врата, 4 алармени). 12 алармени входа (4 за статус 

на врати, 4 Exit бутона и 4 програмируеми). Буферна памет за 10 000 потребителя и 

лог до 50 000 събития. Вграден TCP/IP интерфейс за комуникация. LED индикация 

на статуса (захранване, комуникация, системен проблем). Поддържа NTP 

синхронизация на часа, watchdog функция, online/offline режим на работа. Локален 

Anti-passback. Разрешаване на потребителски достъп с главна карта. Включени в 

комплекта метална кутия с ключ и захранващ блок  (без акумулаторен бекъп) 

220/12V 100W

Hikvision DS-K2804 € 156.00

Контролер за 1 врата двустранно. Поддържа 2 Wiegand (w26/w34) / 2 RS-485 

OSDP четеца. 2 релейни изхода (1 за контрол на врата, 1 алармен). 9 Алармени 

входа (1 за статус на врата, 1 за Exit бутон, 1 тампер, 2 програмируеми, 4 

програмируеми с EOL резистор). Буферна памет за 100 000 потребителя 

(разширяема до 200 000 след поръчка) и лог до 300 000 събития (разширяема до 

600 000). Вградени TCP/IP и RS-485 интерфейси за комуникация. LED индикация на 

статуса (захранване, комуникация, системен проблем). Поддържа NTP синхронизация на 

часа, watchdog функция, online/offline режим на работа. Силово реле за контрол на 

вратите при интеграция с пожарна с-ма. Anti-passback с Hik-Central, Multi Door Interlock 

функция, Групово оторизиране за отключване на врати, Разрешаване на потребителски 

достъп с главна карта, Криптиране и заключване на Mifare карти към 

системата. Включени в комплекта метална кутия (размери 370х345х90 мм) с ключ 

и захранващ блок 220/12V 50W с възможност за акумулаторен бекъп.

Hikvision
DS-K2601T(O-STD)

€ 238.00

Контролер за 2 врати двустранно. Поддържа 4 Wiegand (w26/w34) / 4 RS-485 

OSDP четеца. 4 релейни изхода (2 за контрол на врата, 2 алармени). 13 Алармени 

входа (2 за статус на врати, 2 за Exit бутони, 1 тампер, 4 програмируеми, 4 

програмируеми с EOL резистор). Буферна памет за 100 000 потребителя 

(разширяема до 200 000 след поръчка) и лог до 300 000 събития (разширяема до 

600 000). Вградени TCP/IP и RS-485 интерфейси за комуникация. LED индикация на 

статуса (захранване, комуникация, системен проблем). Поддържа NTP 

синхронизация на часа, watchdog функция, online/offline режим на работа. Силово реле 

за контрол на вратите при интеграция с пожарна с-ма. Anti-passback с Hik-Central, Multi 

Door Interlock функция, Групово оторизиране за отключване на врати, Разрешаване на 

потребителски достъп с главна карта, Криптиране и заключване на Mifare 

карти към системата. Включени в комплекта метална кутия (размери 370х345х90 

мм) с ключ и захранващ блок 220/12V 100W с възможност за акумулаторен бекъп.

Hikvision DS-K2602T(O-STD) € 262.00

Контролери за контрол на достъпа от HIKVISION

Kонтрол на достъпа от HIKVISION

HIKVISION (Китай) е сред най-големите производители в света на продукти за сигурност (по данни на IMS Research ). Системите за контрол на 

достъпа, предлагани от HIKVISION, се отличават с богата функционалност и атрактивна цена, позволяващи да се открие оптималното решение за 

всеки един обект и бюджет. Съществено предимство и допълнителна стойност за клиента представлява пълната софтуерна интеграция на тези системи 

с добре познатите на пазара продукти за видеонаблюдение и видеодомофонни системи на HIKVISION. Възможността за централизирано управление, 

мониторинг и настройка на тези системи от безплатния софтуер iVMS-4200 и проектното решение Hik-Central дава на потребителите пълна свобода 

както при конфигурирането на системите, така и при създаването на индивидуални сценарии за алармиране, реакция, връзки и взаимодействие между 

отделните системи за сигурност.

Валидна от  15.02.2023 г. стр. 9 от 31Цените са в ЕВРО без ДДС!



СНИМКА ОПИСАНИЕ МАРКА МОДЕЛ ЦЕНА

Контролер за 4 врати двустранно. Поддържа 4 Wiegand (w26/w34) / 8 RS-485 

OSDP четеца. 8 релейни изхода (4 за контрол на врата, 4 алармени). 21 Алармени 

входа (4 за статус на врати, 4 за Exit бутони, 1 тампер, 8 програмируеми, 4 

програмируеми с EOL резистор). Буферна памет за 100 000 потребителя 

(разширяема до 200 000 след поръчка) и лог до 300 000 събития (разширяема до 

600 000). Вградени TCP/IP и RS-485 интерфейси за комуникация. LED индикация на 

статуса (захранване, комуникация, системен проблем). Поддържа NTP 

синхронизация на часа, watchdog функция, online/offline режим на работа. Силово 

реле за контрол на вратите при интеграция с пожарна с-ма. Anti-passback с Hik-

Central, Multi Door Interlock функция, Групово оторизиране за отключване на врати, 

Разрешаване на потребителски достъп с главна карта, Криптиране и заключване 

на Mifare карти към системата.  Включени в комплекта метална кутия (размери 

370х345х90 мм) с ключ и захранващ блок 220/12V 100W с възможност за 

акумулаторен бекъп.

Hikvision DS-K2604T(O-STD) € 327.00

Самостоятелен терминал за контрол на достъпа, поддържа карти Mifare. 

Различни режими на оторизация (карта/карта+PIN код, PIN). Памет за 3000 

карти. Цифрова PIN Клавиатура. Входове: 1 за exit бутон, 1 за статус на врата. 

Изходи: 1 за звънец, 1 за E-lock. LED и звукова индикация, тампер и watchdog 

функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. Подходящ за вътрешен монтаж. 

Захранване 12V DC/0.17А. Размери 126.5×94.5×24мм

Hikvision DS-K1T801M € 42.00

*Опция - модел поддържащ карти EM 125kHz Hikvision DS-K1T801E € 42.00

Самостоятелен терминал за контрол на достъпа, поддържа карти Mifare. 

Различни режими на оторизация (карта/карта+PIN код, PIN). Памет за 3000 карти и 

10 000 събития. Вграден dot matrix дисплей 128х64. Цифрова PIN Клавиатура. 

Входове: 1 за exit бутон, 1 за статус на врата. Изходи: 1 за звънец, 1 за E-lock. LED и 

звукова индикация, тампер и watchdog функция. TCP/IP комуникация. Работна 

температура -20ºС до +65ºС. Подходящ за вътрешен монтаж. Захранване 12V 

DC/0.17А. Размери 126.5×94.5×24мм

Hikvision DS-K1T802M € 77.00

*Опция - модел поддържащ карти EM 125kHz Hikvision DS-K1T802E € 77.00

Самостоятелен терминал за контрол на достъпа, поддържа карти Mifare. 

Възможност за криптиране и заключване на Mifare карти към системата. Различни 

режими на оторизация (карта/карта+PIN код). Памет за 100 000 карти и 300 000 

събития. Вграден цветен 2.8'' TFT дисплей 320х240. Цифрова touch PIN 

клавиатура. Входове: 1 за exit бутон, 1 за статус на врата, 2 алармени. Изходи: 1 

за звънец, 1 релеен. RS-485 интерфейс за външен четец за карти. LED и звукова 

индикация, тампер, вграден часовник и watchdog функция. TCP/IP комуникация + 

Wi-Fi интерфейс. Вграден високоговорител за гласови указания. Работна 

температура -20ºС до +65ºС. Подходящ за вътрешен монтаж. Захранване 12V 

DC/500mА. Размери 122×82×23мм

Hikvision
DS-K1T105AM(D-

STD)
€ 137.00

*Опция - модел поддържащ карти EM 125kHz Hikvision
DS-K1T105AE(D-

STD)
€ 137.00

Самостоятелен биометричен терминал за контрол на достъп. 2.4" цветен 

тъч екран с 2MP HD камерa. Лицево разпознаване под 0.2 секунди благодарение 

на вградения deep learning алгоритъм, вграден четец за карти Mifare 13.56Mhz, Self 

adaptive Ethernet, Wi-Fi, 1х RJ-45, 1x реле за врата, exit бутон, тампер, USB2.0, МУК. 

Вградена памет за 1000 карти, 500 лица и 100 000 събития. Дистанция за лицево 

разпознаване от 0.3 до 1.5м, Face Anti-spoofing технология, поддържа различни 

режими на разпознаване (Лице, Лице+ Карта, PIN, PIN + Карта. Захранване - 

12VDC, 2A , работна температура -10°C до 55°C. За повърхностен монтаж на 

закрито.

Hikvision DS-K1T320MWX € 120.00

Самостоятелен биометричен терминал за справки за контрол на работно време 

през локалното меню. Поддържа карти EM 125kHz. Вграден четец за пръстови 

отпечатъци. Различни режими на оторизация (карта/PIN код/пръстов 

отпечатък в различни комбинации). Памет за 3000 карти, 100 000 събития, 

3000 пръстови отпечатъци и 150 000 записа за работно време. Възможност за 

дефиниране на до 32 работни смени и графици. Вграден цветен 2.4'' TFT дисплей 

320х240. Цифрова PIN клавиатура. LED и звукова индикация, вграден часовник и 

watchdog функция. Литиева батерия за backup. TCP/IP комуникация + Wi-Fi + USB 

интерфейс. Вграден високоговорител за гласови указания. Работна температура -

10ºС до +55ºС. Подходящ за вътрешен монтаж. Захранване 12V DC/1А. Размери 

140×155×30мм. Няма реле.

Hikvision
DS-K1A802AF-B

€ 134.00

Вариант с 13,56Mhz Mifare четец. Hikvision DS-K1A802AMF-B € 134.00

Контролери за контрол на достъпа от HIKVISION

Самостоятелни (standalone) терминали за контрол на достъпа
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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. 1x 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 € 219.00

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

Самостоятелен биометричен терминал за контрол на достъп / 

многоабонатен лицев панел за домофонна система. 4,3" цветен тъч екран, 

две 2MP HD камери с IR подсветка, 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, Wiegand, 1х RJ-45, 1x RS485, 1x 

реле за врата, exit бутон, тампер, USB2.0, МУК. Вградена памет за 1500 карти, 3000 

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 (Лице, Лице+ Карта, PIN, PIN + Карта). Захранване - 

12VDC, 2A , работна температура -30°C до +60°C, IP65. Поддържа Hik-Connect, 

WEB менажиране, 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 биометричен видео терминал за контрол на достъпа с Deep 

learning алгоритъм, вграден четец за карти Mifare.  7" LCD тъч екран, . Различни 

режими на оторизация (карта/PIN код/QR код/лица в различни комбинации). Памет 

за 6000 карти, 50 000 събития, 6000 лица. Време за детекция на лице < 0.2 

сек. Разстояние на детекция и разпознаване на лице от 0.3 до 3м. Входове: 1 за exit 

бутон, 1 за статус на врата, 2 алармени. Изходи: 1 за врата, 2 алармени, 1 за 

звънец. RS-485/Wiegand (w26/w34) интерфейс. LED и звукова индикация, 

тампер, вграден часовник и watchdog функция. Възможност за запис на видеото в 

NVR-и Hikvision. Работна температура -30ºС до +60ºС. Подходящ за 

вътрешен/външен монтаж на стена (IP65). Захранване 12V DC/2А. Размери 

239×116.5×33мм

Hikvision DS-K1T671M € 521.00

Вариант с вграден четец за пръстов отпечатък с капацитет до 5000 отпечатъка. Hikvision DS-K1T671MF € 574.00

Допълнителен модул за добавяне на пръстов отпечатък към терминалите от серия 

DS-K1T671.
Hikvision DS-KAB671F € 92.00

Козирка за външен монтаж към терминалите от серия DS-K1T671 Hikvision DS-KAB671-S € 21.00

Самостоятелен биометричен видео терминал за контрол на достъпа с  вграден 

четец за карти Mifare зад дисплея. 7" LCD тъч екран. Различни режими на 

оторизация (карта/PIN код/QR код/лица в различни комбинации). Памет за 50 000 

карти, 150 000 събития, 10 000 лица. Време за детекция на лице < 0.2 сек. 

Разстояние на детекция и разпознаване на лице от 0.3 до 3м. Входове: 1 за exit 

бутон, 1 за статус на врата, 1 алармени. Изходи: 1 за врата, 1 алармени, 1 за 

звънец. RS-485/Wiegand (w26/w34) интерфейс, USB, Wi-Fi. LED и звукова 

индикация, тампер, вграден часовник и watchdog функция. Възможност за запис на 

видеото в NVR-и Hikvision. Работна температура -30ºС до +60ºС. Подходящ за 

вътрешен/външен монтаж на стена (IP65). Захранване 12V DC/2А. Размери 

110.5×209.2×24мм

Hikvision DS-K1T673DWX € 546.00

Самостоятелни (standalone) терминали за контрол на достъпа

Самостоятелни биометрични терминали за контрол на достъпа с разпознаване на лица
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Самостоятелен биометричен видео терминал за контрол на достъпа с  вграден 

четец за карти Mifare зад дисплея. 8" LCD тъч екран. Различни режими на 

оторизация (карта/PIN код/QR код/лица в различни комбинации). Памет за 100 000 

карти, 150 000 събития, 100 000 лица. Време за детекция на лице < 0.2 сек. 

Разстояние на детекция и разпознаване на лице от 0.3 до 3м. Входове: 1 за exit 

бутон, 1 за статус на врата, 2 алармени. Изходи: 1 за врата, 2 алармени, 1 за 

звънец. RS-485/Wiegand (w26/w34) интерфейс, USB. LED и звукова индикация, 

тампер, вграден часовник и watchdog функция. Възможност за запис на видеото в 

NVR-и Hikvision. Работна температура -30ºС до +60ºС. Подходящ за 

вътрешен/външен монтаж на стена (IP65). Захранване 12V DC/3А / Standard PoE. 

Размери127.3 mm × 232.1 mm × 23.5 mm

Hikvision DS-K1T680D-E1 € 1 179.00

Вариант с вграден четец за пръстов отпечатък с капацитет до 10 000 отпечатъка. Hikvision DS-K1T680DF-E1 € 1 232.00

Основен (Master) асансьорен контролер за достъп. Управлява 1 кабина и до 

128 етажа (с добавяне на до 8 подчинени контролера), дава достъп до 

съответен етаж в зависимост от използваната карта. Поддържа 2 Wiegand 

(w26/w34) / 2 RS-485 четеца. 5 релейни изхода. 3 релейни входа (1 за паник 

бутон, 1 за пожарна аларма, 1 за поддръжка). Буферна памет за 20 000 потребителя 

и лог до 50 000 събития. Вградени TCP/IP, RS-485 и Wiegand интерфейси за 

комуникация. Web интерфейс. LED индикация на статуса (захранване, 

комуникация, системен проблем). Вграден часовник (RTC). Монтаж на DIN шина 

(размери 167х105х30мм). Захранване 12V DC 

*Подчиненият контролер е задължителен

Hikvision DS-K2210 € 364.00

Подчинен (Distributed) асансьорен контролер за достъп. Свързва се към 

основен контролер DS-K2210 чрез RS-485 интерфейс (до 8 подчинени 

контролера). Управлява до 16 етажа чрез релейни контакти, дава достъп до 

съответен етаж в зависимост от използваната карта. Поддържа 3 режима на работа 

с бутоните/контролния панел на асансьора (Прекъсване на Бутон, 

Повикване/окъсяване на бутон, Автоматично окъсяване на бутон). Съвместим с 

домофонни системи Hikvision. DIP ключета за адресиране и дефиниране на типа 

на релетата. Вградени 2 RS-485 интерфейса и 2 алармени входа. Звукова индикация 

(buzzer). Монтаж на DIN шина (размери 167х105х30мм). Захранване 12V DC

Hikvision DS-K2M0016A € 443.00

Комбиниран Slave биометричен четец за пръстови отпечатъци и безконтактен 

четец за карти Mifare. Поддържа RS-485 интерфейс. Различни режими на 

оторизация (карта/пръстов отпечатък/карта+пръстов отпечатък). Памет за 5000 

пръстови отпечатъци, CMOS оптичен модул. LED и звукова индикация, тампер, 

вграден часовник и watchdog функция. Работна температура -40ºС до +70ºС. 

Подходящ за външен монтаж (IP65). Захранване 12V DC. Размери 62×132×44мм

*Не може да се използва за въвеждане на отпечатъци. 

Hikvision DS-K1201AMF € 81.00

Безконтактен USB четец за въвеждане карти за достъп. Поддържа различни 

типове карти (Mifare,  EM карти 125 kHz, CPU, PSAM, ID card). Криптиране и 

заключване на Mifare карти към системата. Plug-and-play USB интерфейс, без 

нужда от драйвери. 2 PSAM модула памет. LED индикация 

(захранване/комуникация). Поддържа WinXP/Win7/Win8. Размери 117х67.5х143мм

Hikvision DS-K1F100-D8E € 44.00

USB четец за въвеждане на пръстови отпечатъци. Оптичен четец за 

отпечатъци (508dpi). Plug-and-play USB 2.0 интерфейс. Конфигуриране и работа 

от клиентски софтуер (iVMS-4200). Поддържа WinXP/Win7/Win10. 

Конфигуриране и работа от клиентски софтуер (iVMS-4200, Hik-Central). Размери 

100х48х35мм

Hikvision DS-K1F820-F € 95.00

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 € 58.00

Самостоятелни биометрични терминали за контрол на достъпа с разпознаване на лица

Аксесоари и допълнителни модули

Асансьорни контролери за достъп
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Софтуер за управление на системи за контрол на достъпа Hikvision. Поддръжка на 

системна интеграция с други системи Hikvision - видеодомофони, видеонаблюдение, 

алармени системи; поддръжа до 50 врати, 2 асансьора, 5000 карти, 5000 

пръстови отпечатъка, 5000 лица, 256 видеодомофонни устройства. Пълен 

менижмънт на системата за контрол на достъп и изключително лесно първоначално 

конфигуриране. Поддържа PIN, QR код, Карта, Пръстов отпечатък, Лице. 

Интуитивен менижмънт на потребители, групи и нива на достъп, гъвкави справки на 

събитията в системата с опция за бързо масово създаване на потребители и 

присъединяване на карти. Поддържа въстановяване на потребителите и друга 

информация от контролерите и терминалите. Интегриране на събитията за КД с 

видео камери за автоматично изкачащи прозорци, свързване на снимки и 

записи в рално време и при преглед на архив, изпращане на email и 

аларма на електронна карта. Операторски модул за набюдение на 

потребителските събития в реално време със снимка и видео на живо от свързаните 

камери, абониране за точно определни системни събития и управление на врати и 

асансьори. Гъвкъв модул за работно време с опция за автоматично 

изпращане по email на предефинирани рапорти. Електронна карта с етажни 

планове за управление на врати, алармени входове и изходи, мониторинг на 

аларми/събития и на свързаните камери. Създаване на логики в и между 

контролерите. Автоматичен бекъп на базата данни по график. Лесен 

импорт/експорт на потребители и снимки от и към други системи.

Hikvision iVMS-4200

Професионален софтуер за централизиран мониторинг и управление по мрежа на 

устройства Hikvision (видео, контрол на достъпа, домофонни системи). Клиент-

сървър архитектура. Поддръжа до 1024 устройства (камери, контролери за 

контрол на достъпа)/3000 канала на сървър; поддръжка на до 10000 

потребителя за контрол на достъпа (50000 карти, 40000 пръстови 

отпечатъка). Управление на до 128 врати, 64 групи за достъп (до 1000 

потребителя в група), 128 нива на достъп, 32 графика за достъп. 

Централизирано получаване, визуализация и обработка на алармени сигнали от 

свързаните устройства. Електронна карта на обекта (E-map функция). 

Дистанционна настройка на свързаните устройства Hikvision. До 3000 

потребителски акаунта с дефиниране на различни нива на достъп и роли. Отворена 

платформа с поддръжка на ONVIF съвместими камери. Налични PC/web клиент и 

мобилен клиент за смартфони и таблети. Поддържа MS Windows 7/8/8.1/10 OS; 

Windows Server 2008/2012/2016 64 bit

Hikvision HikCentral

Xpass D2 външен компактен RFID четец. Поддържа повечето видове стандарти за 

RFID карти с едно устройство, включително 125 Khz EM, карта с формат 

Wiegand, 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1 / EV2 (картите DESFire 

EV2 се поддържат, като имат обратна съвместимост на картите DESFire EV1), FeliCa 

и може да чете мобилни карти използвайки NFC и BLE. Подходяща за външен 

монтаж (IP67/IK08), влагоустойчив, прахоустойчив и вандалоустойчив. В 

комбинация с интелигентния биометричен контролер на Suprema, CoreStation, XPass 

D2 допълва управляваната от биометрия система за контрол на достъпа с 

подобрена простота и ниво на сигурност на централизираната топология на 

системата. Поддържа RS-485 (OSDP съвместим, Slave) и Wiegand  интерфейс. 

Захранване: DC 12V (не е включено в комплекта). С 48 мм ширина, той е перфектен 

за инсталации на тесни места и тесни рамки на врати. Работна температура от -35С 

до +65
0
С. Тегло: 117 гр. Размери (ШхВхД): 48х144.7х27мм. Пoддържа тампер, 3 

кaнален LED, бъзер. 

Suprema XPD2-MDB-Rev.2 € 166.00

XPass 2 външен компактен RFID четец, Mullion-mount Design. Поддържа повечето 

видове стандарти за RFID карти с едно устройство, включително 125 Khz EM &  

13,56 MHz MiFare, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa и може да чете мобилни 

карти използвайки NFC и BLE. Подходяща за външен монтаж (IP 65/67), 

влагоустойчив, прахоустойчив и вандалоустойчив (IK08).  Поддържа мрежа 

10/100 Mbps, RS-485 (Master или Slave), Wiegand  интерфейс (Input или Output) , 

TTL. Захранване: DC 12 V/24 V (не е включено в комплекта). С 48 мм си ширина, 

той е перфектен за инсталации на тесни места и тесни рамки на врати.  Поддържа 

PoE (IEEE 802.3af). Работна температура от -35°С до +65°С. Тегло: 144 гр. Размери 

(ШхВхД): 48х145х27мм.

Suprema
BioStar 2

XP2-MDPB
€ 333.00

Софтуер за работа със системи за контрол на достъпа Hikvision

Suprema - IP базирана биометрична и RFID система за контрол на достъп

Консултирайте се с нас за вашето решение за контрол на достъпа!!!

Suprema - OSDP/Wiegand система за контрол на достъп

Контрол на достъпа от SUPREMA
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BioEntry W2 e терминал за пръстови отпечатъци, включващ следващото 

поколение биометрична технология и платформа за сигурност на Suprema. 

Процесор: 1,2GHz, Памет: 2GB Flash + 256MB RAM.  Подходящ за външен 

монтаж (IP67), влагоустойчив, вандалоустойчив. Поддържа повечето видове 

стандарти за RFID карти с едно устройство, включително 125kHz EM & 13.56MHz 

MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2 (картите DESFire EV2 се поддържат, като 

имат обратна съвместимост на картите DESFire EV1), FeliCa, NFC , BLE. 

Използвайки инфрачервена и бяла светлина, четецът блокира фалшиви пръстови 

отпечатъци, направени от различни материали, включително глина, каучук, силиций, 

лепило, хартия, филм и т.н. Поддържа мрежа 10/100 Mbps, RS-485 (Host или Slave), 

Wiegand  интерфейс (Input или Output) , TTL. Захранване: DC 12 V/24 V (не е включено в 

комплекта). С 48 мм ширина, той е перфектен за инсталации на тесни места и тесни 

рамки на врати.  Поддържа PoE (IEEE 802.3af). Работна температура от -20°С до 

50°С. Тегло: 251 гр. Размери (ШхВхД): 50х172х43,5мм. Пoддържа тампер,  бъзер, 

multicolor LED, 1 реле . 

Suprema
BioEntry W2 

BEW2-ODPB
€ 728.00

Същото описание като BEW2-ODB, но поддържа повече карти: iCLASS 

SE/SR/Seos.
Suprema

BioEntry W2 

BEW2-OAPB
€ 944.00

BioEntry P2 e терминал/контролер за пръстови отпечатъци с оптичен 

сензор Optical Sensor(OP6), включващ следващото поколение биометрична 

технология и платформа за сигурност на Suprema. Процесор: 1,0GHz, Памет: 8GB 

Flash + 64MB RAM. Поддържа повечето видове стандарти за RFID карти с едно 

устройство, включително 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, 

DESFire EV1/EV2 (картите DESFire EV2 се поддържат, като имат обратна 

съвместимост на картите DESFire EV1), FeliCa, NFC. Поддържайки най-новите 

стандарти OSDP V2, BioEntry P2 е напълно съвместим с контролери за достъп на 

трети марки, съответстващи на OSDP. Поддържа мрежа 10/100 Mbps, RS-485 (Host 

или Slave), Wiegand  интерфейс (Input или Output), TTL. Захранване: DC 12 V (не е 

включено в комплекта). Работна температура от -20°С до +50°С. Тегло: 162 гр. Размери 

(ШхВхД): 50х164х37.50мм. Пoддържа тампер, multicolor LED, бъзер, 1 реле . 

Suprema
BioEntry P2

BEP2-OD
€ 573.00

Същото описание като BEP2-OD, но поддържа повече карти: iCLASS SE/SR/Seos. Suprema
BioEntry P2

BEP2-OA
€ 684.00

BioLite N2 e терминал/контролер за пръстови отпечатъци с оптичен сензор Optical 

Sensor (OP6), включващ следващото поколение биометрична технология и 

платформа за сигурност на Suprema. Подходяща за външен монтаж (IP67). 

Процесор: 1,2GHz, Памет: 4GB Flash + 64MB RAM. Притежава 1,77" LCD дисплей. 

Поддържа повечето видове стандарти за RFID карти с едно устройство, 

включително 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire 

V1/EV2 (картите DESFire EV2 се поддържат, като имат обратна съвместимост на 

картите DESFire EV1), FeliCa, NFC and 2.4GHz BLE. Поддържа мрежа 10/100 Mbps, 

RS-485 (Host или Slave), Wiegand  интерфейс (Input или Output) , TTL. Захранване: 

DC 12 V (не е включено в комплекта). Работна температура от -20°С до +50°С. 

Тегло: 255 гр. Размери (ШхВхД): 58х190х44мм. Пoддържа тампер, бъзер, 1 реле. 

Suprema
BioLite N2

BLN2-ODB
€ 784.00

'Същото описание като BLN2-ODB, , но поддържа повече карти: iCLASS SE/SR/Seos. Suprema
BioStation 2 

BLN2-OAB
€ 937.00

'Същото описание като BLN2-ODB, , но поддържа повече карти: iCLASS SE/SR/Seos. 

Притежава FBI PIV Certification
Suprema

BioStation 2 

BLN2-PAB
€ 993.00

BioStation 2 е проектиран да осигури съвпадение и удостоверяване за миг. 

Използвайки мощния хардуер и усъвършенстваните алгоритми, устройството може 

да съвпада и удостоверява до 20 000 пръстови отпечатъка в секунда. Оптичния 

сензор позволява сканирането на мокър и сух пръст. Притежава 2,8" LCD 

дисплей. Подходяща за външен монтаж (IP65). Процесор: 1,0GHz, Памет: 8GB 

Flash + 256MB RAM. Поддържа 125kHz EM. Поддържа мрежа 10/100 Mbps, RS-485 

(Host или Slave), Wiegand  интерфейс (Input или Output), TTL, Wi-Fi IEEE 802.11 

b/g, USB 2.0, PoE. Захранване: DC 12 V (не е включено в комплекта). Работна 

температура от -20°С до +50°С. Тегло: 440 гр. Размери (ШхВхД): 142х144х45мм. 

Пoддържа тампер, бъзер, 1 реле, интерком. 

Suprema
BioStation 2 

BS2-OEPW
€ 1 241.00

Същото описание като BS2-OEPW, но работи с карти 13.56MHz MIFARE, MIFARE 

Plus, DESFire V1/EV2 (картите DESFire EV2 се поддържат, като имат обратна 

съвместимост на картите DESFire EV1), FeliCa, NFC.

Suprema
BioStation 2 

BS2-OMPW
€ 1 264.00

FaceStation 2 е усъвършенстван терминал за разпознаване на лица, предоставящ 

подобрени функции.  Инфрачервена технология за фалшиво блокиране на лица 

(Live Face Detection). Притежава 4" LCD дисплей. Процесор: 1,4GHz, Памет: 8GB 

Flash + 1GB RAM. Поддържа повечето видове стандарти за RFID карти с едно 

устройство, включително 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, 

DESFire EV1/EV2 (картите DESFire EV2 се поддържат, като имат обратна 

съвместимост на картите DESFire EV1), FeliCa, NFC , BLE. Поддържа мрежа 

10/100/1000 Mbps, RS-485 (Host или Slave), Wiegand  интерфейс (Input или 

Output) , TTL, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g, USB 2.0. Захранване: DC 24 V (не е 

включено в комплекта). Работна температура от -20°С до 50°С. Тегло: 548 гр. 

Размери (ШхВхД): 141 х 164 х 125 мм. Пoддържа тампер, бъзер, 1 реле, интерком

Suprema
FaceStation 2 

FS2-D
€ 1 337.00

Същото описание като FS2-D, но поддържа повече карти: iCLASS SE/SR/Seos. Suprema
FaceStation 2

FS2-AWB € 1 480.00
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Suprema DE-620 чете и записва карти Mifare/DesFire в софтуера BioStar V2.6 или 

по-висока версия. Има 2 LED индикация. ПОддържа следните типове карти: MiFare 

1K/4K 13.56MHz, NFC, Felica, Mifare Desfire

13.56MHz. Връзка през USB 2.0. Размери: 30 х 68 х 120 мм.

Suprema  DE-620 € 178.00

BIO MINI PLUS 2 (BMP2) USB настолен биометричен четец, за удобно въвеждане 

на пръстови отпечатъци в софтуер BioStar V2.6 или по-висока версия. Притежава 

сертификати: FBI PIV and FBI Mobile ID FAP10. Може да се използва при външни 

условия (IP65). Разграничава фалшивите пръстови отпечатъци, направени от 

различни материали, включително глина, каучук, силиций, лепило, хартия, филм и 

др. Работна температура от -10°С до 50°С. Razmeri: 66 x 90 x 58 мм. 

Suprema
BioMini 2

BMP2
€ 122.00

Адаптор 12V Plug 3 Pins конектор. Подходящ за следните серии продукти: 

XP2 - W2 - N2
Suprema

Adapter

XP2-W2-N2
€ 27.00

Адаптор 12VDC Plug 2 Pins конектор. Подходящ за следните серии продукти: 

P2 - L2 - BS2 - BSA2
Suprema

Adapter

P2-L2-BS2-BSA2
€ 27.00

Адаптор 24VDC. Подходящ само за следните серии продукти: 

FaceStation 2 и F2 (FS2/FSF2) and FaceLite (Flite)
Suprema

Adapter

FS2 -FL
€ 34.00

Стойка за бюро, монтажна стойка за стена, стойка за турникет или стойка за под - 

моля попитайте за подходящата стойка за избрания от вас терминал или четец.
Suprema Стойка

BioStar 2 Software Starter за управление и конфигуриране на биометрични четци 

на Suprema v2. Максимален брой ана свързани устройства 1000. Възможност за зони 

с до 5 врати, Anti-passback (от вратата), глобални и локални аларми, графици за 

отключване/заключване. Максимален брой групи за достъп: 2048. 

Suprema
BioStar 2 

AC Starter

BioStar 2 Software Basic  за управление и конфигуриране на биометрични четци 

на Suprema v2. Максимален брой ана свързани устройства 1000. Възможност за зони 

с до 20 врати, Anti-passback (от вратата), глобални и локални аларми, графици за 

отключване/заключване. Максимален брой групи за достъп: 2048. 

Suprema
BioStar 2 

AC Basic
€ 201.00

BioStar 2 Software Standard  за управление и конфигуриране на биометрични 

четци на Suprema v2. Максимален брой на свързани устройства 1000. Възможност за 

зони с до 50 врати, Anti-passback, глобални и локални аларми, графици за 

отключване/ аключване,Web-link (Mobile AC). Максимален брой групи за достъп: 

2048. Поддържа Противопожарна аларма, Откл. закл. на график и др. Поддържа 

всички версия над BioStar v2.8.

Suprema
BioStar 2

AC Standard SE
€ 399.00

BioStar 2 Software Adv. за управление и конфигуриране на биометрични четци на 

Suprema v2.Максимален брой на свързани устройства 1000. Възможност за зони с до 

100 врати, Anti-passback, глобални и локални аларми, графици за 

отключване/заключване. Максимален брой групи за достъп: 2048. Поддържа 

управление на асансьор. Поддържа:  Противопожарна аларма, Откл. закл. на 

график, управление на асансьор, Microsoft Active Directory и др.

Suprema
BioStar 2 

AC Advanced 
€ 796.00

BioStar 2 Software Pro. за управление и конфигуриране на биометрични четци на 

Suprema.  Максимален брой на свързани устройства 1000. Възможност за зони с до 

300 врати,  глобален Anti-passback, Глобални и локални пожарни аларми, графици 

за отключване/заключване. Модул за видеоинтеграция включен в пакета. Поддържа 

управление на асансьор. Поддържа:  Противопожарна аларма, Откл. закл. на 

график и др. Има всички х-ки на всички по-стари версии.

Suprema
BioStar 2 

AC Professionnal 
€ 1 991.00

BioStar 2 Software Ent. за управление и конфигуриране на биометрични четци на 

Suprema.  Максимален брой на свързани устройства 1000. Възможност за зони за 

1000 и повече врати,  глобален Anti-passback, Глобални и локални пожарни аларми, 

графици за отключване/заключване. Модул за видеоинтеграция включен в пакета. 

Поддържа управление на асансьор. Поддържа:  Противопожарна аларма, Откл. 

закл. на график и др.

Suprema
BioStar 2 

AC Enterprise

BioStar 2 T&A софтуер Starter Допълнителен модул към BioStar 2 Standard. 

Потребители: 100. Разширени функции за контрол на работно време. Неограничен 

брой на смени. Неограничени графици. Пълен набор от типове смени. Смятане на 

отсъствия вътре в смените.

Suprema
BioStar2 TA 

Starter

Софтуер Bio Star 2

BioStar 2 (версия 2.8 и нагоре) е уеб базирана, отворена и интегрирана платформа за 

сигурност, която предоставя цялостна функционалност за контрол на достъпа и работно време и 

обслужване. Отличаваща се с модулна, гъвкава рамка, платформата поддържа както SDK на 

устройството BioStar 2, който се използва за интегриране на терминалите на Suprema със системи 

на трети страни, така и уеб API, които се използват за интегриране на функционалността на 

платформата BioStar 2 със системи на трети страни. 
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BioStar 2 T&A софтуер Std. Допълнителен модул към BioStar 2 Standard. 

Разширени функции за контрол на работно време. Потребители: от 100 до 

500.Неограничен брой на смени. Неограничени графици. Пълен набор от типове 

смени. Смятане на отсъствия вътре в смените.

Suprema
BioStar2 TA

Standard 
€ 592.00

BioStar 2 T&A софтуер Adv. Допълнителен модул към BioStar 2 Standard. 

Разширени функции за контрол на работно време. Потребители: 1 000. 

Неограничен брой на смени. Неограничени графици. Пълен набор от типове смени. 

Смятане на отсъствия вътре в смените.

Suprema
BioStar2 TA

Advanced 
€ 1 182.00

BioStar 2 Visitor софтуер. Регистрира информация за посетителите : [Check-IN] и 

[Check-Out]. Поддържа всички заявления и одобрение на посещение и създаване на 

видими зони на Visible Management Portal.

Suprema BioStar2 Visitor € 296.00

Безконтактен четец за карти EM 125kHz. Поддържа Wiegand (w26/w34) 

интерфейс. LED и звукова индикация, watchdog функция. Работна температура -

20ºС до +65ºС. Захранване: 12VDC. Подходящ за външен монтаж (IP65).  

Размери 116×43×17 mm. Препоръчва се да се предлагат с HikVision контрол на 

достъпа.

Hikvision DS-K1802E € 24.00

Безконтактен четец за карти EM 125kHz. Поддържа Wiegand (w26/w34) 

интерфейс. Цифрова 12 PIN клавиатура. LED и звукова индикация, watchdog 

функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. Захранване: 12VDC. Подходящ за 

външен монтаж (IP65).  Размери 116×43×17 mm. Препоръчва се да се предлагат 

с HikVision контрол на достъпа.

Hikvision DS-K1802EK € 30.00

Безконтактен четец за карти EM 125kHz. Поддържа Wiegand (w26/w34) и RS-485 

интерфейси. LED и звукова индикация, тампер, вграден часовник и watchdog 

функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. Захранване: 12VDC. Подходящ за 

външен монтаж (IP65). Размери 115×44×22 mm. Препоръчва се да се предлагат 

с HikVision контрол на достъпа.

Hikvision DS-K1107AE € 33.00

Безконтактен четец за карти EM 125kHz с клавиатура. Поддържа Wiegand 

(w26/w34) и RS-485 интерфейси.Достъп с PIN,  LED и звукова индикация, тампер, 

вграден часовник и watchdog функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. 

Захранване: 12VDC. Подходящ за външен монтаж (IP65). Размери 115×44×22 

mm. Препоръчва се да се предлагат с HikVision контрол на достъпа.

Hikvision DS-K1107AEK € 42.00

Безконтактен четец за карти EM 125 kHz. Поддържа Wiegand (w26/w34) и RS-

485 интерфейси. LED и звукова индикация, тампер, вграден часовник и watchdog 

функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. IP64, Размери 121 mm × 86.5 mm × 

14 mm

Hikvision DS-K1102AE € 35.00

Безконтактен четец за карти EM 125 kHz. Поддържа Wiegand (w26/w34) и RS-

485 интерфейси. Цифрова PIN клавиатура. LED и звукова индикация, тампер, 

вграден часовник и watchdog функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. IP64, 

Размери 121 mm × 86.5 mm × 14 mm

Hikvision DS-K1102AEK € 44.00

Безконтактен четец за карти EM 125 kHz. Поддържа Wiegand (w26/w34) и RS-

485 интерфейси. LED и звукова индикация, тампер, вграден часовник и watchdog 

функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. IP65, 

Размери 123 mm × 88 mm × 21mm

Hikvision DS-K1108AE € 35.00

Безконтактен четец за карти EM 125 kHz. Поддържа Wiegand (w26/w34) и RS-

485 интерфейси. Цифрова PIN клавиатура. LED и звукова индикация, тампер, 

вграден часовник и watchdog функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. IP65, 

Размери 123 mm × 88 mm × 21mm

Hikvision DS-K1108AEK € 47.00

Безконтактен четец за външен монаж. Работи с карти EM 125 kHz. Wiegand 26-34 

bits. LED и звукова сигнализация за статус. Цвят-черен. Дистанция на прочитане 4-

10 см. IP65, Работна температура -20 ºС до +65 ºС . Размери 80х44х15mm.Черен 

цвят.

ZKTeco PROID10-B-WG-1 € 34.00

Безконтактен четец за външен монаж със сензорна клавиатура. Работи с карти EM 

125 kHz. Wiegand 26-34 bits. LED и звукова сигнализация за статус. Цвят-черен. 

Дистанция на прочитане 4-10 см. IP65, Работна температура -20 ºС до +65 ºС . 

Размери 90х90х16mm.Черен цвят.

ZKTeco PROID30-B-WG-1 € 37.00

Безконтактен четец с клавиатура за външен монаж. Работи с карти EM 125 MHz. 

Избор на PIN код с произволна дължина. Wiegand 26-34 bits. LED и звукова 

сигнализация за статус. Цвят-черен. Дистанция на прочитане 4-10 см. IP64, Работна 

температура -20 ºС до +65 ºС . Размери 86 x 86 x 26 mm

ZKTeco KR612E € 40.00

Безконтактен четец работещ на чистота EM 125 kHz. Може да се използва 

като обикновен карт ридър свързан с контролен за достъп, който чете карта и 

изпраща данни към външен контролер или като самостоятелен четец за автономна 

работа за контрол на една врата. Поддържани формати: Wiegand 26-66 bits; Clock 

and Data; RACS (Roger) и др. Захранване 12VDC. Свързващ кабел 50 см. LED 

индикация и бъзер. Размери 100 X 40 X 25 mm

Roger
PRT62EM

(По заявка)

Безконтактни четци и клавиатури EM 125 kHz

Софтуер Bio Star 2
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Безконтактен четец за външен монтаж EM 125kHz. Може да работи и в 

самостоятелен режим, поддържа до 120 потребителя. Тъмно сив цвят. 

Програмира се в различни режими на работа, чрез клавиатурата. Поддържани 

формати:  Wiegand 26-66 bits; Clock and Data; RACS (Roger) и др. Релеен контакт 

1.5A/30V. два входа NO/NC, два транзисторни изхода. Отделно контролируеми LED и 

Buzzer. Поддържани формати: Wiegand 26-66 bits; Clock and Data; RACS (Roger). 

Размери 151 x 46 x 22,5 mm

*По default работи с Roger протокол. Изисква настойки за работа под Wiegand 

протокол.

Roger
PRT12EM

(По заявка)

Вертикален безконтактен четец - черен или бял (подходящ за външен 

монтаж). Поликарбонатен корпус. Wiegand 26-30-44 bits. Многоцветна LED 

индикация и бъзер. От 4 до 10 см дистанция на прочитане с CP (Gloss) карта. 

Захранване 12VDC, консумация: 100mA. Размери 70 x 43 x 23 mm. Работи със 

стандартни 125 kHz карти от серия BZM.

CDVI

NANOPW/

NANOPB

/Фиксирана цена/

€ 36.00

Вертикален безконтактен четец - черен или бял (подходящ за външен 

монтаж) Поликарбонатен корпус, Wiegand 26-30-44 bits. Многоцветна LED 

индикация и бъзер. От 4 до 10 см дистанция на прочитане с CP (Gloss) карта. 

Захранване 12VDC, консумация: 100mA.  Размери 130 x 41 x 28 mm. Работи с 

карти на Paradox и карти от серия BZM 125 kHz

CDVI STARPB € 77.00

Вертикален безконтактен четец за външен монтаж - черен или бял. 

Поликарбонатен корпус. Wiegand 26-30-44 bits. Многоцветна LED индикация и 

бъзер. От 4 до 10 см дистанция на прочитане с CP (Gloss) карта. Захранване 12VDC, 

консумация: 100mA.  Размери 130 x 90 x 35 mm. Работи с карти на Paradox и с 

карти от серия BZM 125 kHz

CDVI
SOLARPB

€ 77.00

Вертикален безконтактен четец за външен монтаж с клавиатура- черен 

или бял.  Поликарбонатен корпус. Wiegand 26-30-44 bits. Многоцветна LED(синьо, 

зелено и червено) индикация и бъзер. От 4 до 10 см дистанция на прочитане с CP 

(Gloss) карта. Работна температура от -30°С до +60°С. Захранване 12VDC, 

консумация: 100mA.  Размери 130 x 90 x 35 mm. Работи с карти на Paradox и с 

карти от серия BZM 125 kHz

CDVI

SOLARKPW

SOLARKPB

/Фиксирана цена/
€ 89.00

Конзолен тип безконтактен четец - черен или бял. Монтира се в 

стандартна ел.кутия (EURO стандарт Ø65mm). Подходящ за монтаж на 

открито - залят в епоксидна смола.  Многоцветна LED идникация - 4 цвята, Wiegand 

26-30-44 bits. Захранване 12VDC, консумация: 100mA. Размери: 90 x 85 x 13 mm. 

Работи с карти на Paradox, както и с карти от серия BZM 125 kHz

CDVI
MOONARWB

/Фиксирана цена/
€ 25.00

Безконтактен четец EM 125Khz. Подходящ за външен монтаж - работна 

температура от -25°С до +75°С.  Вграден дву-цветен LED диод и звуков сигнал - 

бъзер. До 5 см дистанция за прочитане на ISO карта. Поддържа 26 bit Wiegand 

формат. Сив цвят, размери: 80 x 42 x 12,5 mm.

Macwon G01 € 13.00

Безконтактен четец EM 125Khz (IP 65). Подходящ за външен монтаж - работна 

температура от -25°С до +75°С. Вграден двуцветен LED диод и звуков сигнал - 

бъзер. До 5-15 см дистанция за прочитане на ISO карта. Поддържа 26 bit Wiegand 

формат. Захранване: 12VDC. Консумация: по-малко от 100mA. Размери: 86 x 115 x 

18 mm. 

Macwon ID101 € 14.00

Безконтактен четец EM 125Khz. Подходящ за външен монтаж - работна 

температура от -25°С до +75°С.  Вграден двуцветен LED диод и звуков сигнал - 

бъзер. До 5-15 см дистанция за прочитане на ISO карта. Поддържа 26 bit Wiegand 

формат. Захранване: 6-14VDC, консумация: 70mA.Размери: 84.5 x 44 x 16.8 mm. 

Macwon KR201 € 17.00

Безконтактен четец EM 125Khz. Подходящ за външен монтаж (IP66). Вградена 

двуцветна LED сигнализация. До 7 см дистанция за прочитане на ISO карта. 

Поддържа 26~37 bits (default: 26bits) Wiegand формат. Температурен диапазон на 

работа: от -40 до 60 градуса. Размери: 102 x 48 x 20 mm

Secukey S2-R EM € 17.00

Безконтактен четец Wiegand 26 bits интерфейс. Трицветна LED сигнализация 

за статус-жълто, зелено, червено. Цвят-черен. Дистанция на прочитане 4-10 см. 

Работна честота 125KHz. Подходящ за външен монтаж. Работна температура -25 

ºС до +65 ºС . Размери 103 x 48 x 23 mm (Поддържа HID карти или EM & HID или 

Mifare карти). Захранване: 12 VDC.

Sebury R2 € 35.00

Метален вандало и влагоустойчив безконтактен четец с Wiegand 26 bits 

интерфейс. Работи с EM 125KHz карти. LED сигнализация. Дистанция на 

прочитане 3-6 см. Подходящ за външен монтаж (IP66). Работна температура -40°С 

до +60°С. Елегантен дизайн (EM Reader или EM&HID reader или Mifare Reader). 

Захранване: 12 VDC.

Sebury R4 € 47.00

Клавиатура-четец с Wigand 26 протокол за контрол на достъп 

(вандалоустойчива), подходяща за външен монтаж. Севтеща клавиатура. 125 

KHz. Захранване: 12V, консумация: 100mA. Размери: 110 х 75 х 15 mm. Работна 

температура на работа - 30 до 60 градуса.

CDVI
GALEO/W

/Фиксирана цена/
€ 138.60

Безконтактни четци и клавиатури EM 125 kHz
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Вандалоустойчив вертикален безконтактен четец в стоманен корпус 

(подходящ за външен монтаж), LED сигнализация, до 5 см дистанция на прочитане 

с CP (Gloss) карта, 12VDC, 100mA консумация. Работи с картите на Paradox и с 

карти от серия BZM 125 kHz. 

Размери: 140 х 35 х 21,5 mm.

CDVI DGLI/F/WLC € 129.00

Вандалоустойчив безконтактен четец в стоманен корпус (подходящ за 

външен монтаж IP53), LED сигнализация, до 5 см дистанция на прочитане с CP 

(Gloss) карта. Захранване: 12VDC, 100mA консумация.  Поддържа 26 bit Wiegand 

формат. Работи с картите на Paradox и с карти от серия BZM 125 kHz.

Температурен диапазон на работа: от -30 до 70 градуса. 

Размери: 97 х 76 х 20 mm

CDVI DGLI/WLC € 179.00

Вандалоустойчив безконтактен четец с клавиатура. Може да бъде използван 

като клавиатура, четец или комбинация от двете. Подходящ за външен и вътрешен  

монтаж.  До 5 см дистанция за прочитане на ISO карта. Поддържа 26 bit Wiegand 

формат. Вградена 12-бутонна клавиатура със синя подсветка, два статус LED диода. 

Работи с картите на Paradox и с карти от серия BZM 125 kHz. Захранване: 12v, 

консумация 100mA. Температурен диапазон на работа: от -30 до 60 градуса. 

Размери: 190 х 43 х 27 mm

CDVI KC PROX WLC € 116.00

Състои се от четящо устройство и изнесена в кръгъл поликарбонатен корпус 

антена. Подходящ за вграждане в домофонни инсталации или в касата на вратата. 

Подходящ за вътрешен/външен монтаж. Поддържат карти от три протокола – HID, 

EM, Paradox.Визуализация на режима на работа посредством двуцветен LED (в 

готовност, достъп разрешен и аларма). Поддържат 26,30 и 44 bit Wiegand протоколи 

на комуникация. Размери (В х Ǿ): 30.9 × 43.8mm (20.9 × 25mm). Напрежение: 

12VDC/100 mA.

CDVI DGLP/T/WLC € 100.00

Четец за карти125 kHz ASK (EM) с USB интерфейс. Емулира клавиатура, няма 

нужда от драйвери. Възпроизвежда номер на карта в десетичен формат заедно със 

site/facility код. Чете първите 10 или шоследните 8 знака от номера на RFID картата. 

Работи под Windows. Размер: 10.8 х 7.8 х 2.8 mm.

Macwon ID801 € 14.00

Безконтактен четец за карти Mifare 13,56. Поддържа Wiegand (w26/w34) 

интерфейс. LED и звукова индикация, watchdog функция. Работна температура -

20ºС до +65ºС. Подходящ за външен монтаж (IP65).  Размери 116×43×17 mm. 

Препоръчва се да се предлагат с HikVision контрол на достъпа.

Hikvision DS-K1802M € 24.00

Безконтактен четец за карти Mifare 13,56. Поддържа Wiegand (w26/w34) 

интерфейс. Цифрова PIN клавиатура. LED и звукова индикация, watchdog функция. 

Работна температура -20ºС до +65ºС. Подходящ за външен монтаж (IP65).  Размери 

116×43×17 mm. Препоръчва се да се предлагат с HikVision контрол на достъпа.

Hikvision DS-K1802MK € 30.00

Безконтактен четец за карти Mifare. Поддържа Wiegand (w26/w34) и RS-485 

интерфейси. LED и звукова индикация, тампер, вграден часовник и watchdog 

функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. Подходящ за външен монтаж (IP65). 

Размери 115×44×22 mm. Препоръчва се да се предлагат с HikVision контрол на 

достъпа.

Hikvision DS-K1107AM € 33.00

Безконтактен четец за карти Mifare 13.56 с клавиатура. Поддържа Wiegand 

(w26/w34) и RS-485 интерфейси.Достъп с PIN,  LED и звукова индикация, тампер, 

вграден часовник и watchdog функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. 

Захранване: 12VDC. Подходящ за външен монтаж (IP65). Размери 115×44×22 

mm. Препоръчва се да се предлагат с HikVision контрол на достъпа.

Hikvision DS-K1107AMK € 42.00

Вандало и влагоустойчив безконтактен четец за карти Mifare 13,56. Поддържа 

Wiegand (w26/w34) и RS-485 интерфейси. LED и звукова индикация, тампер, вграден 

часовник и watchdog функция. Работна температура -20ºС до +60ºС. Подходящ за 

външен монтаж (IP65), вандалоустойчив (IK10), метален корпус. Размери 

118×76×23 mm. Препоръчва се да се предлагат с HikVision контрол на достъпа.

Hikvision DS-K1104M € 67.00

Вандало и влагоустойчив безконтактен четец за карти Mifare 13,56. 

Поддържа Wiegand (w26/w34) и RS-485 интерфейси. Цифрова PIN 

клавиатура. LED и звукова индикация, тампер, вграден часовник и watchdog 

функция. Работна температура -20ºС до +60ºС. Подходящ за външен монтаж (IP65), 

вандалоустойчив (IK10), метален корпус. Размери 118×76×23 mm. Препоръчва се 

да се предлагат с HikVision контрол на достъпа.

Hikvision DS-K1104MK € 83.00

Безконтактен четец за карти Mifare 13,56. Поддържа Wiegand (w26/w34) и 

RS-485 интерфейси. LED и звукова индикация, тампер, вграден часовник и 

watchdog функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. IP64, Размери 121 mm × 

86.5 mm × 14 mm

Hikvision DS-K1102AM € 35.00

Безконтактен четец за карти Mifare 13,56. Поддържа Wiegand (w26/w34) и 

RS-485 интерфейси. Цифрова PIN клавиатура. LED и звукова индикация, тампер, 

вграден часовник и watchdog функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. IP64, 

Размери 121 mm × 86.5 mm × 14 mm

Hikvision DS-K1102AMK € 44.00

Безконтакти четци Mifare 13.56MHz 

Безконтактни четци и клавиатури EM 125 kHz
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Безконтактен четец за карти Mifare 13,56. Поддържа Wiegand (w26/w34) и 

RS-485 интерфейси. LED и звукова индикация, тампер, вграден часовник и 

watchdog функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. IP65, 

Размери 123 mm × 88 mm × 21mm

Hikvision DS-K1108AM € 35.00

Безконтактен четец за карти Mifare 13,56. Поддържа Wiegand (w26/w34) и 

RS-485 интерфейси. Цифрова PIN клавиатура. LED и звукова индикация, тампер, 

вграден часовник и watchdog функция. Работна температура -20ºС до +65ºС. IP65, 

Размери 123 mm × 88 mm × 21mm

Hikvision DS-K1108AMK € 47.00

Безконтактен четец за външен монаж. Работи с карти Mifare 13.56 MHz. Wiegand 26-

34 bits. LED и звукова сигнализация за статус. Цвят-черен. Дистанция на прочитане 

4-10 см. IP65, Работна температура -20 ºС до +65 ºС . Размери 80х44х15mm.Черен 

цвят.

ZKTeco PROID10-B-WG-2 € 37.00

Безконтактен четец за външен монаж със сензорна клавиатура. Работи с карти 

Mifare 13.56 MHz. Wiegand 26-34 bits. LED и звукова сигнализация за статус. Цвят-

черен. Дистанция на прочитане 4-10 см. IP65, Работна температура -20 ºС до +65 

ºС . Размери 90х90х16mm.Черен цвят.

ZKTeco PROID30-B-WG-2 € 40.00

Безконтактен четец с клавиатура за външен монаж. Работи с карти Mifare 13.56 

MHz. Избор на PIN код с произволна дължина. Wiegand 26-34 bits. LED и звукова 

сигнализация за статус. Цвят-черен. Дистанция на прочитане 4-10 см. IP64, Работна 

температура -20 ºС до +65 ºС . Размери 86 x 86 x 26 mm

ZKTeco KR612D € 64.00

Безконтактен четец Mifare 13,56 MHz. Подходящ за външен монтаж - работна 

температура от -25°С до +75°С. Време за прочитане: <=300 ms. Вграден двуцветен 

LED диод и звуков сигнал - бъзер. От 5 до 15 см дистанция за прочитане на ISO 

карта. Поддържа 26 bit Wiegand формат.IP/65. Работи с карти BZM-04.  Сив цвят, 

размери 80 х 42 х 12,5 mm. Тегло: 0.12 кг.

Macwon G02 € 18.00

Двуформатен безконтактен четец, работещ едновременно с карти ЕM 125 KHz 

или Mifare 13.56 MHz. Изходен формат Wiegand 34 bits. Работно напрeжение 6-

14 VDC, външен контрол на двуцветен LED (червен/зелен) и бъзер, работен темп. 

обхват -20°С до +65°C, разстояние на прочитане до 10 см при ЕM 125 KHz и до 5 

см при  Mifare 13.56 MHz.  Време за прочитане: <=300 ms. Подходящ за вътрешна и 

за външна употреба (IP65). Захранване и консумация: DC 6-14V / Max.70mA.  

Размери  77,5 х 42,8 х 16,5 mm, поликарбонатен корпус.

Macwon KR300 € 29.00

Безконтактен многоформатен, водоистойчив, прахоустойчив четец 

изработен от масивна пластмаса,  работещ с три типа карти: EM 125Khz + Mifare 

13.56 MHz + HID+NFC. Поддържа Wiegand 26-37 bits. Подходящ за външен 

монтаж (IP65). Елегантен дизайн. Дистанция на четене на карти: <=5 см. 

Температурен диапазон на работа: -20 до +50 градусa. Захранване: 12 VDC, 

<=35mA. Размери: 103 х 48 х 22 mm.

Sebury
mReader

/Фиксирана цена/
€ 25.00

Безконтактен Bluetooth четец изработен от пластмаса,  работещ с мобилна 

апликация. Водоустойчив. Поддържа три типа карти: EM 125Khz или Mifare 13.56 

MHz или HID. Поддържа Wiegand 26 bits. Подходящ за външен монтаж (IP65). 

Елегантен дизайн. Дистанция на четене на карти: <=5 см. Температурен диапазон 

на работа: -20 до +50 градусa. Захранване: 12 VDC, <=50mА. Размери: 120 х 85 х 

23 mm.

Sebury sReader-W € 51.00

Метален, вандало и влагоустойчив безконтактен многоформатен четец 

работещ с три типа карти: EM 125Khz + Mifare 13.56 MHz + HID (не чете 

едновременно). Поддържа Wiegand 26 bits. Подходящ за външен монтаж (IP66). 

LED сигнализация и бъзер. Елегантен дизайн. Дистанция на четене на карти: 3-8 

см. Температурен диапазон на работа: -40 до +60 градусa. Захранване: 9-24 VDC. 

Размери: 103 х 48 х 19 mm.

Secukey S5-RX € 43.00

Безконтактен миниатюрен четец за външен монтаж 13.56 MHz MIFARE® 

(IP66).  Цвят тъмно сив. Поддържани формати:  Wiegand 26-37 bits; Clock and 

Data; RACS (Roger). Разстояние на прочитане до 6 mm. Захранване 12VDC. 

Свързващ кабел 50 см. LED индикация и тампер. Работен диапазон на работа: от -25 

до 60 градуса. Захранване: 12 VDC. Вградено реле  1.5A/30V. Размери 100 x 40 x 25 

mm.

*По default работи с Roger протокол. Изисква настройки за работа под 

Wiegand протокол.

Roger
PRT62MF                               

(По поръчка)
€ 78.00

Безконтактен четец с клавиатура, четящ MIFARE 13,56 MHz. Може да се 

използва като обикновен карт ридър свързан с контролен за достъп, който чете 

карта/ПИН и изпраща данни към външен контролер или като самостоятелен 

четец за автономна работа за контрол на една врата. Поддържани формати: 

Wiegand 26-66 bits; Clock and Data; RACS (Roger). Дистанция на четене: до 6 см. 

Захранване 12VDC. Средна консумация на ток: 85mA. Свързващ кабел 50 см. 

Работен диапазон на работа: от -25 до 60 градуса. LED индикация и бъзер. Размери 

115 x 80 X 35 mm.

*По default работи с Roger протокол. Изисква настройки за работа под 

Wiegand протокол.

Roger
PRT64MF                       

(По поръчка)
€ 87.00

Безконтакти четци Mifare 13.56MHz 
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Безконтактен четец с клавиатура, четящ MIFARE 13,56 MHz - Mifare 

Ultralite, Classic 1K и 4K, Plus, DESFire EV1. Може да се използва като 

обикновен карт ридър свързан с контролен за достъп, който чете карта/ПИН и 

изпраща данни към външен контролер. Поддържани формати: Wiegand 26-66 bits; 

Clock and Data; RACS (Roger). Дистанция на четене: до 5 см. Захранване 12VDC, 

консумация: 95 mA. Средна консумация на ток: 85mA. Работен диапазон на работа: 

от -10 до 50 градуса. LED индикация и бъзер. Размери 130 x 45 X 22 mm.

*По default работи с Roger протокол. Изисква настройки за работа под 

Wiegand протокол.

** Вариант без клавиатура.

Roger
PRT84MF

 (По поръчка)
€ 102.00

Безконтактен четец с клавиатура, четящ MIFARE 13,56 MHz - Mifare 

Ultralite, Classic 1K и 4K, Plus, DESFire EV1.  Може да се използва като 

обикновен карт ридър свързан с контролен за достъп, който чете карта/ПИН и 

изпраща данни към външен контролер. Поддържани формати: Wiegand 26-66 

bits; Clock and Data; RACS (Roger). Дистанция на четене: до 7 см. Захранване 

12VDC, консумация: 75 mA. Средна консумация на ток: 85mA. Работен диапазон на 

работа: от -10 до 50 градуса. LED индикация и бъзер. Размери 85 x 85 X 22 mm.

*По default работи с Roger протокол. Изисква настройки за работа под 

Wiegand протокол.

** Вариант без клавиатура.

Roger
PRT82MF

 (По поръчка)
€ 102.00

Четец за карти Mifare 13.56 MHz ISO14443A, с  USB интерфейс. Емулира 

клавиатура, няма нужда от драйвери. Възпроизвежда номер на карта в десетичен 

формат заедно със site/facility код. Работи под Windows. Размери: 10.8 х 7.8 х 2.8 

mm. 

Macwon MF801 € 18.00

Влагозащитен самостоятелен четец за контрол на достъп (IP68). Капацитет 

до 10 000 потребителя, ЕМ125 kHz Интерфейс. Дистанционно за програмиране, 

добавяне на потребители по номер на карта или с мастър карта. Wiegand 26 

вход/изход. Алармен изход. Светодиод за статуса. Размери 103 х 48 х 23 mm. Може 

да работи в комплект с R2 или друг Wiegand четец за двустранен контрол на 

достъпа. Размери: 103 x 48 x 23 mm

Sebury W2 € 46.00

Влагозащитен самостоятелен чeтец за контрол на достъп (IP66). Капацитет 

до 2000 потребителя, 125KHz EM карти. Вградена двуцветна LED сигнализация. 

Релеен контакт и вход за бутон. Дистанционно за програмиране. Добавяне и 

изтриване на потребители по номер на карта или ID, чрез дистанционно, master 

карта за бързо менажиране. Температурен диапазон на работа: от -40 до +60 

градуса. Размери: 102 х 48 х 20 mm

Secukey S2-EM € 23.00

Безконтактен самостоятелен четец-контролер. Капацитет до 2000 

потребителя, 125 Hz. Дистанция на четене на карти: 3-6 см. Поддържа три режима 

на работа: карта, пин, карта+пин. Wiegand 26 вход/изход. Може да бъде използван 

като самостоятелна клавиатура. LED индикатор. Захранване: 12VDC/3A. Ниска 

консумация (20mA), размери: 120 х 50 х 27 mm

Sebury K4-2 € 20.00

Самостоятелен четец-контролер, метален корпус с подсветка, 

водоустойчив. Капацитет до 1000 потребителя. Три режима на работа: карта; 

пин; карта + пин. Дължина на кода между 4-6 символа. Работи с 125KHZ EM карти. 

Може да бъде използван и като самостоятелна клавиатура. Релеен контакт. За 

вътрешен монтаж. Вграден тампер. Размери: 120 х 76 х 25 mm

Secukey K1 € 39.00

Метален, влагозащитен самостоятелен  безконтактен четец с капацитивна 

клавиатура с подсведка (IP65). Капацитет до 2000 потребителя. Работи с 

125KHz EM карти и HID 125kHz  серия BZM. Лесно програмируем чрез 

клавиатурата.  Поддържа три режима на работа: карта; пин; карта + пин. Дължина 

на кода между 4-6 символа. Дистанция на четене на карти: 3-6 см. Стандартен 

Wiegand 26-37 изход; 1 релеен изход 1A. Напрежение 12VDC. Възможност да се 

използва като звънец. Температурен диапазон на работа: -40 до +60 градуса. 

Размери: 125 х 83 х 21,7 mm. 

Sebury sTouchW € 91.00

Безжична самостоятелна клавиатура за една врата - включва безжична 

клавиатура и контролер в пластмасова кутия. Максимално разстояние за 

комуникация между тях 15 м. До 100 потребителски кода от 4-8 знака, три цветен 

LED диод и звуков сигнал - бъзер.  Захранване с 3 бр. батерии ААА (живот 2 

години). 1 реле за ел. брава с програмируемо закъснение 1-99 сек. Размери 

клавиатура 135 х 54 х 19 mm, контролер 65 х 54 х 19 mm

Secukey

SK3

/Фиксирана цена 

до изчерпване/

€ 43.50

Самостоятелен биометричен четец-контролер. Водоустойчив (IP66) и Anti-

vandal. Работи с 125KHz EM карти. Възможност за работа като Wiegand 26-44 

бита четец. Метален корпус. Релеен контакт. Вграден тампер. Вход за бутон. 

Работи в два режима, само пръстов отпечатък или само карта. Памет до 1000 

пръстови отпечатъка и 2000 карти. Добавяне и изтриване на потребители по номер 

на карта или ID. Температурен диапазон на работа oт -30 до +60 градуса. 

Захранване: 12 V DC, консумация 150 mA. Размери: 128 х 48 х 26 mm 

Secukey SF1 € 70.00

Самостоятелни контролери-четци, комбинирани (RFID, клавиатури, биометрия)

Безконтакти четци Mifare 13.56MHz 
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Самостоятелен биометричен четец-контролер. Водоустойчив (IP66) и Anti-

vandal. Възможност за работа като Wiegand 26-44 бита четец. Метален корпус. 

Релеен контакт. Вграден тампер. Вход за бутон. Работи в два режима, само пръстов 

отпечатък или 4-6 PIN. Памет до 1000 пръстови отпечатъка и 2000 карти. 

Температурен диапазон на работа от -30 до +60 градуса. Захранване: 12 V DC, 

консумация 150 mA. Размери: 137 х 58 х 26 mm 

Secukey SF2 € 72.00

Радио предавател/приемник на CDVI за управление на врати за паркиране, 

гаражни врати и др.Обхват 433 MHZ. Увеличава прекия обхват до 200 м. L образна 

скоба за стенен монтаж. Включен 3.5, коаксиален кабел RG58.

CDVI SEA433/ANT433 € 34.80

RF приемник 433 MHz за дистанционни управления на CDVI. Wiegand 26 и 

30-bit изход за връзка към система за контрол на достъп. Комплект с пластмасова 

кутия за вътрешен монтаж. Захранване 12/24V AC/DC /24mA. Възможност за 

генериране на различен код за всеки бутон от дистанционни ER и ERP

CDVI SELW2630MF-CD € 108.00

Дистанционно четириканално - 433 Mhz, 3V батерия (CR2025) CDVI ER € 28.00

Дистанционно четириканално с вграден RFID 125 Khz чип за контрол на достъп - 

433 Mhz, 3 V батерия (CR2025)
CDVI ERP € 44.30

Дистанционен REX бутон, може да се ползва и за активиране на различни 

устройства. Работна честота: 433.92 MHz. Обхват до 30 м в зависимост от 

условията. Работи с дистанционно управление 1 бр. включено в комплекта. 

Поддържа до 30 дистанционни.  Два бутона и два изхода NO/NC/COM, 12VDC. 

Размер 62 x 43.5 x 30 mm (ВхШхД)

YLI WBK-400-2-12 € 21.90

Допълнително дистанционно за приемник WBK-400-2-12 YLI WBK-400A € 6.60

RF Четец (приемник) за безконтактни активни карти на CDVI от серия DTXT 

на 433MHz с Wiegand 26 bit изход. Регулируем обхват до 15 метра. Подходящ за 

външен монтаж. Захранване 12-30V DC/ 40mA. Размери: 90 х 60 х 22 mm.

CDVI DTRR1434 € 146.10

Активна RF карта на 433MHz за RF четец DTRR1434 CDVI DTXT5434 € 25.80

Активна RF карта на 433MHz за RF четец с вграден сензор (акселерометър) за 

използване в автомобил.
CDVI DTXT5434M € 31.10

Електромагнитен насрещник Fail Secure - отключва се когато има напрежение, 

10/24V AC : 235/550 mA, 10/24V DC : 200/460 mA, комплект с планка 250mm. 

Консумация 650 mA. Размер на бравата: 75 x 20,5 x 28 mm. Размер на планката: 250 

х 25 х 31 mm.

CDVI T290SR1024 € 21.50

Електромагнитен насрещник Fail Safe - отключва се когато няма напрежение. 

Задържаща сила: до 280 кг. 12 VDC/AC, комплект с планка 250mm. Консумация за 

12VDC: 200 mA. Размери: 67 х 21 х 28 мм. Размери на планката: 250 x 25 x 3 mm. 

Работна температура: -15
0
 до +40

0
С. Могат да се използва за противопожарни 

врати.

CDVI T290SIR12 € 22.20

Електромагнитен насрещник Fail Safe - отключва се когато няма напрежение. 

Задържаща сила: до 280 кг. 24 VDC/AC, комплект с планка 250mm. Консумация за 

24V DC: 100mA. Размери: 67 х 21 х 28 мм. Размери на планката: 250 x 25 x 3 mm. 

Работна температура: -15
0
 до +40

0
С. Може да се използва за противопожарни 

врати.

CDVI
T290SIR24

/Фиксирана цена/
€ 15.00

Симетрична планка за насрещник, 130 mm CDVI T1I € 3.60

Електромагнитен насрещник Fail Safe - отключва се когато няма напрежение, 

12  VDC, консумация 200 mA. Усилие до 500кг. Снабден със сигнал за 

отворена/затворена врата.Работна температура: -10 до +55
0
С. Размер на вкопаване 

ВхДхШ 250х31х25 mm. Дължина с планката 250mm.

YLI
YS-132NC-S

€ 27.30

Електромагнитен насрещник Fail Safe - отключва се когато няма напрежение, 

24 VDC, консумация 200 mA. Усилие до 500кг. Снабден със сигнал за 

отворена/затворена врата.Работна температура: -10 до +55
0
С. Размер на вкопаване 

ВхДхШ 250х31х25 mm. Дължина с планката 250mm.

YLI
YS-132NC-S

/Фиксирана цена/
€ 16.00

Електромагнитен насрещник Fail Secure - отключва се когато има 

напрежение, 12 VDC, консумация 200 mA. Усилие до 500кг.  Снабден със сигнал за 

отворена/затворена врата. Работна температура: -10 до +55
0
С. Размер на вкопаване 

ВхДхШ  250х31х25 mm. дължина с планката 250mm.

YLI YS-132NO-S € 27.30

Усилен електромагнитен насрещник със сменяем режим Fail Secure/Fale 

safe, изработен от неръждаема стомана (304). Издържа на усилие до 1000 

кг.  Консумация при 12 V/DC: 320 mA, консумация при 24V: 160 mA. Сигнал за 

състоянието заключено/отключено, както и вграден МУК за затворена/отворена 

врата. Размери: 174  x 44 x 27 mm

YLI YS-137-S € 72.30

Дистанционно управляеми приемници и безконтактни четци

Електрозаключващи устройства

Самостоятелни контролери-четци, комбинирани (RFID, клавиатури, биометрия)
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Ел. насрещник подходящ за тесни врати. Симетричен.Захранване и 

консумация: 24VDC/ 140mA. Fail-secure. Размери: 67 х 16 х 28 mm.Подходящи 

насрещни планки: T1I или Т290.

CDVI GUNRCC24 € 23.80

Ел. насрещник подходящ за тесни врати. Симетричен.Захранване и 

консумация: 12VDC/ 380mA. Fail-secure. Размери: 67 х 16 х 28 mm.Подходящи 

насрещни планки: T1I или Т290.

CDVI GUNRCC12 € 25.30

Асиметрична планка изработена от неръждаема стомана 158 мм. CDVI TG1I € 3.00

Ел. насрещник за panic-bar. За повърхностен монтаж. Fail Secure. Размери: 140 х 

39 х 24 mm. FS: 12VDC/1150 mA.
CDVI GAP12 € 100.80

Мини електромагнит за вътрешна употреба, File Safe (NO) - отключва се 

когато няма напрежение. Подходящ за шкафове, витрини и дървени врати. Сила на 

задържане 70кг. Консумация при 12 V: 240 mA, консумация при 24V: 120 

mA.Работна температура: -10 до +550С. Сигнал за състоянието заключено/ 

отключено. Размери 90 x 39 x 24.5 mm.

YLI YM-70-S € 24.80

Устойчив електромагнит за повърхностен монтаж, с тесен профил за 

монтиране на закрито. Висока устойчивост на корозия. Сигнал за състояние 

заключено/отключено. Fail Safe- отключва се когато няма напрежение. Сила на 

задържане 180кг. Захранване: 12/24V. Консумация при 12 V: 550 mA, консумация 

при 24V: 225 mA. Размери на електромагнита: 167 x 34 x 20 mm. 

CDVI V1SR € 134.30

Електромагнит за повърхностен монтаж сила на задържане от 300кг. Fail 

Safe- отключва се когато няма напрежение. LED индикация, сигнал за състоянието 

заключено/отключено. Захранване: 12/24V. Консумация при 12 V: 610 mA, 

консумация при 24V: 305 mA. Размери: 255 x 45 x 26 mm.

CDVI C3S11 € 43.10

Електромагнит със светлинна сигнализация за повърхностен монтаж сила 

на задържане от 300кг. LED индикация.  NO/NC/COM реле за следене на 

заключването. Захранване: 12/24V/DC. Консумация при 12 V: 550 mA, консумация 

при 24V: 275 mA. Размери: 254 x 45 x 28 mm.

CDVI V3SR € 83.10

Вложка за повърхностен монтаж на магнит V3SR. Сертифициран пожарен 

клас EN1634-2 на дървени врати EI30. 
CDVI  AMA3 € 15.60

Електромагнит със сила на задържане 300 кг. Степен за защита: IP42. LED 

индикатор.Напрежение: 12VDC/550mA, 24VDC/275mA. Работна температура: -25 

+70
0
C. Размер: 279 х 67 х 41 мм.

CDVI ECS 800M € 59.70

Планка за магнити-U. Пасва на магнити за 300, 400 и 500 кг. Подходящо за 

стъклени врати с дебелина: 8-15 mm. Размери: 266 х 62 х 33.5 mm.
CDVI UBK/P € 64.40

Планка за магнити L. Пасва на магнити за 300, 400 и 500 кг. Подходящо за 

стъклени врати с дебелина: 8-15 mm. Размери: 185 х 62 х 33.5 mm.
CDVI UBKU € 57.20

Монтажна планка L-shape за магнит V3S и C3S11. Размери: 248 x 50 x 30 mm CDVI L3 € 8.60

Монтажна планка Z-shape за магнит V3S. Размери: 175 x 50 x 50,5 mm CDVI Z3/Z5 € 14.70

Електромагнит със светлинна сигнализация за повърхностен монтаж сила 

на задържане от 500кг. NO/NC/COM реле за следене на заключването. LED 

индикация. Захранване: 12/24V/DC. Консумация при 12 V: 550 mA, консумация при 

24V: 275 mA. Размери: 273 x 67 x 41 mm.

CDVI V5SR € 100.80

Монтажна планка L-shape за магнит V5S. Размери: 265 х 76 х 38 mm CDVI L5                                € 9.80

Електромагнит за повърхностен монтаж, подходящ за всякакви врати. Сила 

на задържане 280кг. Консумация при 12 V: 520 mA, консумация при 24V: 260 mA. 

LED индикация за статус. Сигнал за състоянието на вратата отворена/затворена 

(МУК), както и сигнал за заключено/отключено. Работна температура -10 до +55
0 

градуса. Размери 250 x 48,8 x 27.9 mm.

YLI YM-280N(LED)-DS € 54.30

Електрозаключващи устройства

Електрозаключващи устройства
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Електромагнит за повърхностен монтаж YM-280D(LED)-DS за двукрила 

врата. Сила на задържане: до 280 кг.Захранване: 12V/500mA или 24V/250mA x 2. 

Подходящ за дървени, метални, стъклени и противопожарни врати. Статус на врата: 

NO, NC, COM. LED индикация.Работна температура: -10 +55
0
С. Размери: 500 х 48.5 x 

25 mm.

YLI YM-280D(LED)-DS € 96.50

Електромагнит за повърхностен монтаж YM-280(LED)-DS. Сила на 

задържане: до 280 кг.Захранване: 12V/500mA или 24V/250mA. Подходящ за 

дървени, метални, стъклени и противопожарни врати. Статус на врата: NO, NC, 

COM. LED индикация.Работна температура: -10 +55
0
С. Размери: 250 х 48.5 x 25 mm.

YLI YM-280(LED)-DS € 52.30

Монтажна планка L-форма за магнит YM-280N, YM-280N (LED), YM-280NT 

(LED), YM-280N (LED)-DS позволява поставяне на магнит върху тесни врати. 

Размери: 250 x 48.8 x 30.4(mm)

YLI MBK-280NL € 9.50

Монтажна планка I-форма за магнит YLI N-серия със сила на удържане 

280 кг. Подходяща за монтаж на дървени, метални и противопожарни 

врати. Размери: 190 x 50 x 17 (mm)

YLI

MBK-280NI

/до изчерпване на 

количествата/

€ 8.50

Монтажна планка U-форма за магнит M-280,YM-280(LED),YM-280T(LED), 

YM-280D,YM-280D(LED),YM-280TD(LED) и др. позволява поставяне на котва на 

електромагнит върху стъклено крило на врата от 8 до 15 мм. Размери: 184 x 45 x 

37.5(mm)

YLI MBK-280U € 12.20

Монтажна планка UL-форма за магнит YM-280, позволява поставяне на котва 

на електромагнит върху стъклено крило на врата. Размери: 180x41x28(mm)
YLI MBK-280UL € 9.80

Монтажни планки GZ за магнит YM-280. Позволяват поставянето на 

електромагнит и неговата котва върху изцяло стъклена врата - крило и каса. 

Дебелина на вратат 10-15 мм. Отваряне на вратата на 90 градуса. Размери: 

193.5x75.6x80.4(mm); 250x49x48.2(mm)

YLI MBK-280NGZ € 41.00

Монтажна планка ZL за магнит YM-280. Позволяват поставянето на 

електромагнит върху вътрешни врати, интериорни и метални. Размери: L:250 x 47 x 

28; Z: 180 x 50 x 50 mm . Използва се с YM-280 и YM-280(LED).

YLI MBK-280ZL € 19.70

MBK-280GZ Монтажна планка GZ за магнит YM-280. Позволяват поставянето на 

електромагнит и неговата котва върху изцяло стъклена врата - крило и каса. 

Дебелина на вратата: 10-15 mm. Размери: 193.5х75.6х80,4mm и 250х49х48.2mm

YLI MBK-280GZ € 41.00

Монтажна планка NZL за 280 кг.Подходящ за отварящи се врати навътре. 

Размери: L: 250 х 48.8 х 30.4 Z: 180 x 50 x 50 mm.
YLI MBK-280NZL € 19.70

YM-2400SL Електромагнит тип Shear lock за вкопаване. Изключително малък 

профил, подходящ за всякакви врати. Сила на задържане 1200кг. Основното 

предимсто пред стандартния магнит е гарантираното заключване при страничен 

монтаж. Захранване 12VDC, консумация 850mA. външен LED индикатор. Сигнал за 

заключено/отключено и за отворена/затворена врата. Размери 182 x 30 x 25 mm. 

Автоматично заключване след 0, 5, 10, 15 sec.

YLI YM-2400SL € 104.20

Електромагнит за повърхностен монтаж, подходящ за всякакви врати, 

включително и противопожарни врати. Сила на задържане 500кг, захранване 

12VDC, консумация 500mA, 24VDC, консумация 250mA. LED индикация за статус на 

вратата. Сигнал за заключено/отключено. Работна температура -20 до +55 градуса. 

Размери 265 x 73 x 41 mm. Автоматично заключване след 0, 3, 6, 9 sec. 

YLI YM-500NT(LED) € 86.00

Електромагнит за повърхностен монтаж YM-500T(LED). Възможност за 

промяна на реакция 0,3,6,9 сек. Сила на задържане: 500 кг. Подходящи за Дървена 

врата, стъклена врата, метална врата, пожарна врата. Входящо захранване: 12/420 

mA или 24 VDC/210 mA. Работна температура -10 +55
0 
С Размер: 265 х 74.8 х 38.8 

mm.

YLI YM-500T(LED) € 88.00

Електромагнит за повърхностен монтаж YM-70-S.  Сила на задържане: 70 кг. 

Входящо захранване: 12/240 mA или 24 VDC/120 mA. Работна температура -10 +55
0 

С Размер: 90 х 39 х 24.5 mm.

YLI YM-70-S € 25.70

Монтажна планка L-форма за магнит YM-500, позволява поставяне на магнит 

върху по широк набор от врати и каси.Подходяща за тънки врати. Размери: 265 x 73 

x 45(mm)

YLI MBK-500NL € 13.10

Монтажна планка L форма за електромагнит YM-500. Подходящ за всякакъв 

вид врати. Размери: 265 х 72 х 45 мм; 
YLI MBK-500L € 13.10

Монтажна планка ZL форма за електромагнит YM-500. Подходящ за всякакъв 

вид врати. Размери: L: 250 х 48.8 х 30.4 мм; Z: 180 х 50 х 50 (мм)
YLI MBK-500NI ZL € 10.90

Електрозаключващи устройства
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Вложка за повърхностен монтаж на котвата на магнит YM-500 към всякакъв 

вид повърхности. Подходящ в случай на много дебела врата или неудобна 

повърхност за монтаж на котвата, както и за противопожарни врати. Размери: 

193x68x19(mm)

YLI MBK-500I € 10.90

Монтажна планка Z форма, изработена от алуминий. Подходящ за инсталация с 

YM-70-S, YM-70, YM-60 . Размери: 70 х 38 х 38 mm. Подходящи за дървени, метални 

и врата с тясна рамка.

YLI MBK-70Z € 7.80

Електромагнит тип Shear lock за вкопаване. Изключително малък профил, 

подходящ за всякакви врати. Сила на задържане 1200кг. Основното предимсто 

пред стандартния магнит е гарантираното заключване при страничен монтаж. 

Захранване 12VDC, консумация 400mA. Външен LED индикатор. Сигнал за 

заключено/отключено и за отворена/затворена врата. Размери на котвата: 182 x 30 

x 25 mm; размер на планката: 182 х 30 х 23.60 mm. Автоматично заключване след 

0, 5, 10, 15 sec. 

YLI YM-2400SL € 104.20

Електромагнит заповърхностен монтаж със задържане до 1000кг. Тяло 

иработено от алуминиева сплав, болта е изработен от неръждаема 

стомана 304. NO/NC. 12mm без Специална система за фотоелектрично 

управление. Ниска консумация на електроенергия. LED индикатор. Има функция за 

задаване на време за закъснение: 0/3/6/9 сек. Работна температура от -40
о
С до 

+60
о
С. Kонсумация в работен режим 1000mA (при 12V), 180 mA в standby. Размери 

267 x 45 x 35 mm.

YLI YB-500H(LED) € 62.50

Соленоидна брава за вграждане. Fail Safe - отключва се когато няма 

напрежение. Размер на болта: 14 mm. Захранване: 12V/24V. Консумация при 12 V: 

220 mA, консумация при 24V: 130 mA. Закъснение 2, 4 или 7 сек. Размери: 163 х 22 

х 45 mm.

CDVI DX200I € 86.50

Соленоидна брава за вграждане с магнитен контакт за статус на врата. Fail Safe 

(NO) - отключва се когато няма напрежение. Задържаща сила: 800 кг. 

Предназначена за всякакви врати. Захраване 12VDC, пикова консумация 900mA, 

изч. режим 110mA. Автоматично заключване след 0, 3, 6, 9 сек. Работна 

температура от -10 до +55
0
C. Размери 205 x 35 x 41 mm.

YLI YB-100+ € 43.00

Монтажна планка подходяща за стъклена врата в комбинация със 

соленоид YB-100+ за вграждане в стена или каса на вратата. Дебелина на 

стъклената врата 8-15 mm. Размери 93 x 47 x 37.5 mm.

YLI BBK-600 € 10.00

Монтажна планка подходяща за врати с тесен профил, отварящи се навътре, 

в комбинация със соленоид YB-100+. Размери 210 x 48 x 42 или 105 х 48 х 42 mm.
YLI BBK-500 € 32.10

Алуминиева монтажна планка за стъклена врата BBK-601. Дебелината на 

вратастъклената врата: 10-15 mm. За врата отваряща се на 90-180
0.
 Размери: 93 х 

50 х 30 mm. Подходящ за инсталация с YB-100/100S/100+/100+LED/200/300

YLI BBK-601 € 9.10

Усилена соленоидна брава от стомана за вграждане с тесен профил. Fail 

Safe - отключва се когато няма напрежение. Предназначена за дървени, стъклени, 

метални, PVC и тежки врати. 16мм дължина на болта. Задържаща сила до 

1000кг. LED индикация и магнитен контакт за статус на вратата. Захраване 12VDC, 

пикова консумация 960mA.Автоматично заключване след 0, 3, 6, 9 sec. Работен 

температурен диапазон: от -40 до 60
0
C. Размери 192 x 25 x 37 mm.

YLI YB-500A(LED) € 54.10

Изключително здрава соленоидна брава от стомана за вграждане, 

издържа на натиск до 2000 кг. Fail Safe - отключва се когато няма напрежение. 

Предназначена за дървени, метални и тежки врати. LED индикация. Сигнал за 

състоянието на вратата отворена/затворена, както и сигнал за 

заключено/отключено. Заключващ сигнал: NO/NC/COM. Размер на болта: 16 

(дължина) * 16 (диаметър) mm. Захраване 12VDC, пикова консумация 1200mA, в 

режим изчакване: 200mA. Автоматично заключване след 0, 3, 6, 9 sec. Работен 

температурен диапазон: от -40 до 60
0
C. Размери 225 x 34 x 38 mm

YLI YB-700A(LED) € 56.70

Соленоидна брава за вграждане от стомана до 1000 kg. Fale Secure (NC) -

отключва се когато има напрежение. В комплекта e включен стандартен DIN 

патрон - от едната страна е с ключ, от другата страна е с топка. Включва 

комплект ключове. Тесен профил.  Предназначена за тежки, метални, дървени и 

пожарни врати. LED индикация и сигнал за състояние на вратата NC/COM. 

Захраване 12VDC, пикова консумация 960 mA. Автоматично заключване след 0, 3, 6, 

9 sec. Работен температурен диапазон: от -40 до +60
0
C. Размери 210 x 25 x 42 mm.

YLI YB-500C(LED) € 100.40

Соленоидна брава от стомана за изцяло стъклени врати до 1000 kg - крило 

и каса. Fail Safe (NO) - отключва се когато няма напрежение.  LED индикация и 

сигнал за статус на вратата. 13 mm bolt за напълно безрамкови стъклени врати. 

Захраване 12VDC или 24 VDC, пикова консумация 960mA (12DCV). Закъснение на 

заключване 0, 3, 6, 9 sec. Дебелина на стъклото 10-15 mm. Работен температурен 

диапазон: от -40 до +60
0
C. Размери 150 x 40 x 37 mm. Тестван при 500 хил. цикъла.

YLI YB-500U(LED) € 69.40

Електрозаключващи устройства
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Ел. брава с ключалка за шкафче или чекмедже YLI YE-302A. Захранване:12 VDC. 

Консумация: 1.1 A. Размери: 62 х 27 х 29 mm. 
YLI YE-302A € 10.20

Бутон "Exit" - безконтактен (инфрачервен), тесен профил, сработва при 

доближаване на ръка на разстояние до 10см. NO/NC/COM, 12V, макс. напрежение 

1А за 30V. Индикации: бяла - изключен; синя - включен (stand by); червена - 

включен (sensation). Работен температурен диапазон: от -20 до +55
0
C. Размери 114 

x 68 x40 mm. Няма кутия за монтаж.

YLI ISK-840A(LED) € 18.20

Бутон "Exit" - безконтактен (инфрачервен) хоризонтален вариант - 

сработва при доближаване на ръка на разстояние до 10см. NO/NC/COM, 12V, макс. 

напрежение 1A за 36VDC. Индикации: бяла - изключен; синя - включен (stand by); 

червена - включен (sensation). Работен температурен диапазон: от -20 до +55
0
C. 

Размери 86 x 86 x 40 mm. Няма кутия за монтаж.

YLI ISK-840B(LED) € 18.20

Бутон "Exit" - сензорен, сработва при докосване, с вградена подсветка.

Размер 86 х 86 х 26 mm.
Macwon EB-C2 € 17.70

Стилен метален бутон с инфрачервено управление за повърхностен 

монтаж. Работно растояние: 3-15 см и има потенциометър за регулиране на 

обхвата и реле за продължителността на отваряне: 0.1-30 сек. Корпус от 

неръждаема стомана. LED индикация: синьо-standby, зелено- activated. Захранване: 

12- 24 VDC/ 2A-24VDc. COM/NO/NC. Работна температура: -30 +55
0
C.Размери: 86 x 

86 x 14mm. 

CDVI RTE-WIR € 28.00

Бутон с инфрачервено управление. Работно растояние: 25-50 см. LED 

осветление при активиране. Корпус от неръждаема стомана.Захранване: 9 до 24 

VDC/ 5A, 250V. C/NO/NC. Консумация при използване: 65mA. Работна температура: -

30 +70
0
C. IP42. Размери: 82 x 90 x 60mm. 

CDVI VHESS € 146.00

Бутон "Exit"-механичен, за вграждане. Подходящ за високо натоварване 

(heavy duty). Изцяло метален корпус на бутона и планка от неръждаема стомана, 

тесен профил, NO/NC/COM. Макс. напрежение 3 A/36VDC.  Размери 86 x 50 x 44 mm.

Hikvision DS-K7P05 € 21.90

Бутон "Exit"-механичен, за вграждане. Подходящ за високо натоварване 

(heavy duty). Изцяло метален корпус на бутона и планка от неръждаема стомана, 

тесен профил. Макс. напрежение 3 A при 36V.  Размери 88 x 88 x 54 mm.

Hikvision DS-K7P06 € 21.90

Бутон "Exit"-механичен, за повърхностен монтаж. Подходящ за средно и 

високо натоварване (heavy duty). Изработен от неръждаема стомана. Макс. 

напрежение 3 A при 36V.  Размери 85 x 85 x 29 (повърх.)/2(вгражд.) mm.

CDVI RTE-SSD € 62.00

Сензорен, водоустойчив "Exit" бутон, пластмасов за повърхностен монтаж 

(IP65). LED индикация. Подходящ за външен монтаж.  NO/COM. Възможност за 

работа като ключ. 12-24V макс. напрежение 1A при 30V, 0,5А при 125V.  Размери 

114 x 70 x 16 mm.

YLI PBS-821A(LED) € 25.70

Сензорен, водоустойчив "Exit" бутон, тесен профил. Метален за вграждане, IP-

68. LED индикация. Подходящ за външен монтаж.  NO/COM, 12V. напрежение 1A 

при 30V.  Размери 86 x 50 x 20 mm.

YLI PBS-820B(LED) € 19.30

Сензорен, и водоустойчив "Exit" бутон, метален за вграждане, IP-68. 

Подходящ за външен монтаж.  NO/COM, 12VDC напрежение 1A макс.  Размери 86 x 

86 x 20 mm.

YLI PBS-820C € 13.50

Бутон "Exit"-механичен, метален за вграждане  с LED индикация, тесен 

профил, NO/NC/COM. Макс. напрежение 3A при 36V.  Размери 86 x 50 x 31 mm.
YLI PBK-814B(LED) € 14.80

Бутон "Exit"-механичен, метален за вграждане  с LED индикация, 

NO/NC/COM.Макс. напрежение 3A при 36V. Размери 86 x 86 x 31 mm.
YLI

PBK-814C(LED)

/Фиксирана цена/
€ 8.00

Бутон "Exit"-метален за повърхностен монтаж NO. 

Размери 80 x 30 x 25 mm (BT-0005)
Sebury BT-009 € 10.40

Бутон "Exit"- механичен, метален за вграждане, с тесен профил, NO/COM. 

Макс. напрежение 3 A/36VDC.  Размери 86 x 50 x 26.5 mm.
YLI PBK-814B € 9.70

Бутон "Exit"- механичен, метален за вграждане, с тесен профил, NO/NC/COM. 

Макс. напрежение 3 A/36VDC. Размери 86 x 50 x 29 mm.
YLI PBK-810B € 8.60

Бутон "Exit"-метален за вграждане NO/NC/COM. Макс. напрежение 3 A/36VDC. 

Размери 86 x 86 x 29 mm.
YLI

PBK-810C

/Фиксирана цена/
€ 8.00

Бутони за изход и Аксесоари
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Пластмасова кутия за бутон. Размер: 90 х 35 х 25 mm. Подходящи за PBK-

810A/841A/820A, ISK-841A.
YLI 529202 € 1.50

Пластмасова кутия за бутон. Размер: 86 х 50 х 25 mm. Подходящи за PBK-

810B/841B/820B, ISK-841B.
YLI MBB-800B-P(G) € 1.50

Метална кутия с тесен профил за вкопаване или повърхностен монтаж на 

следните бутони YLI PBK-810A/814A/820A/ISK-841A. Размери 90 x 35 x 25 mm.
YLI MBB-811A-M € 3.00

Метална кутия с тесен профил за вкопаване или повърхностен монтаж на 

следните бутони YLI PBK-810B/PBK-814B/PBK-818A/PBS-820B. Размери 86 x 

50 x 25 mm.

YLI MBB-811B-M € 6.50

Метална кутия за вкопаване или повърхностен монтаж за следните бутони 

YLI ABK-800B/PBK-811B/810C/814C(LED)/818B/PBS-820C/YKS-850/ISK-

841C. Размери 86 x 86 x 25 mm.

YLI MBB-811C-M € 8.80

Метална кутия за вкопаване или повърхностен монтаж за следните бутони 

YLI PBK-814D/818C/PBS-820D/ISK-841D. Размери 70 x 114 x 25 mm.
YLI MBB-811D-M € 8.80

Пластмасова конзолна кутия- пожароустойчива. Размери: 86 x 86 x 35 mm. 

Подходящ за YLI PBK-812
YLI MBB-800B-PM € 0.80

Бутон "Exit" - пластмасов NO/COM. Макс. напрежение 3 A/36VDC. За вграждане в 

стандартна конзолна кутия. Размери 88 x 88 x 20 mm. 
YLI PBK-812 € 4.30

Бутон "Exit" - пластмасов, за порърхностен монтаж. 

Размер: 85 х 85 х 25 мм.
CDVI

BP/NO/NF/CLE/

DOOR
€ 12.00

Бутон "Exit" -  метален за вграждане, включващ бутон, метална планка и кабели за 

свързване. 19 mm диаметър. 12 V 5A захранване. Размер: 80 х 40 х 25 мм.
CDVI BP/NO/NF/CAB € 23.00

Метален бутон B/NO/NF тип "Копче", без планка, за вграждане. Размер: 19 мм 

диаметър. IP67.NO/NC. Захранване 12V/5A
CDVI

B/NO/NF

/Фиксирана цена/
€ 9.00

Метална кутия за изнесен монтаж на "Exit" бутон BP/NO/NF. 

Размери: 83,7(H) х 41,7(W) x 45,5(D)
CDVI CBP € 27.70

Авариен бутон /зелен/ CQR FP2/GR/EDR € 19.60

Авариен бутон без стъклен предпазител, може да се ресетва. Направен от 

пожароустойчив материал. С два независими NO/NC контакта.  

Макс. напрежение 3 A/36VDC. Размери: 90 х 90 х 56 mm

YLI CPK-861A+ € 17.80

Метален контактен ключ за задействане на врати, бариера и др. за 

вграждане. Водоустойчив. Доставя се с 2 бр. ключове LED индикация, тампер, 

NO/NC/COM. Макс.напрежение  3 A/36VDC, LED 12VDC. Размери 86 x 86 x 20 mm. 

Кутия за монтаж: PBK-810B-M/MBB-811C-M

YLI YKS-850LS € 16.01

Мека връзка с дължина 30cm и диаметър 7 mm. CDVI Flex 30 € 11.40

Мека връзка с дължина 60cm и диаметър 7 mm. CDVI Flex 60 € 25.10

Метална връзка за повърхностен монтаж. Размери: 450х12.7mm YLI DLK-401 € 14.80

Мека връзка за прехвърляне на кабел през крило на врата. Размер – 410х8mm. YLI DLK-403A € 8.10

Скрита кабелна връзка за вграждане от към пантите, предпазва кабела от 

повреда при отваряне и затваряне на вратата. Размер 290 x 25 x 17 mm.
YLI DLK-402 € 15.60

Дву-контактен преходник за врата. Подходящ за всякакъв тип единични и 

двойни врати. 5А, макс. волтаж 0-36VDC/VAC. 
YLI DLK-404 € 4.70

Пластмасови спейсъри (дистанционери). Ширина на отвора за закрепяне до 

5,5мм. Ширина на отвора на платката до 4mm. Предлагат се в пакет от 100 бр.
Macwon AL-5 € 2.80

Пластмасови спейсъри (дистанционери) с лепящо покритие. Ширина на 

отвора на платката до 4mm. Предлагат се в пакет от 100 бр.
Macwon HC-5 € 6.30

Държач за пожарна врата за монтаж на стена и под. Сила на задържане 

до 50 кг. Снабден с бутон за освобождаване. NO/NC/COM реле за следене на 

заключването. Захранване избируемо 12/24 V. Консумация при 12 V/140 mA, 

консумация при 24V/70 mA. Размери: 116 х 93 х 118 mm.

YLI YD-605-S € 43.50

Автомат за врата на ISEO Group Италия - до 80 кг и широчина до 950mm - за 

вътрешен монтаж  (-15°C до +40°C), цвят сив. Включено рамо тип „ ножица“ с 

регулиране без задържане. Ъгъл на отваряне до 180 градуса. Размери 205x63x46 

(mm) (няма CE декларация)

ISEO IS20 € 37.90

Бутони за изход и Аксесоари
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Автомат за врата на ISEO Group Италия - до 100 кг и широчина до 1100mm - за 

вътрешен монтаж  (-15°C до +40°C), цвят сив. Включено рамо тип „ ножица“ с 

регулиране. Подходящ за пожарни врати. Ъгъл на отваряне до 180 градуса. Размери 

228x69x51(mm)

ISEO IS60 € 55.70

Автомат за врата тип ножица от 20 до 45 кг, сив за вътрешен монтаж. 

Максимален ъгъл на отваряне: 180 градуса. Ширина на вратата до 950 mm. 

Размери: 180 х 40 х 63 mm.  Работен температурен диапазон: от -20 до +45
0
C.

YLI YC81-2 € 25.90

Интелигентен импулсен захранващ блок, с регулируемо изходно 

напрежение 12Vdc - 13,8VDC /4A и заряд на акумулаторна батерия. Тройна 

LED индикация режима на работа. Релеен статус изход за различни видове грешки 

(AC, Battery, High Temp, DC ), настройвани чрез DIP суич. С вградена защита срещу: 

претоварване, късо, прегряване, дълбоко разреждане на батерията, смяна на 

поляритета. Размери 125x78x38 mm. Входящо напрежение 230 Vac.

MAKRAI 55-14/4ASW-PKI € 34.60

'Интелигентен импулсен захранващ блок, с регулируемо изходно 

напрежение 12Vdc - 13,8Vdc /4A и заряд на акумулаторна батерия. Платка 

в метална кутия с място за батерия. Тройна LED индикация режима на работа. 

Релеен статус изход за различни видове грешки (AC, Battery, High Temp, DC ), 

настройвани чрез DIP суич. С вградена защита срещу: претоварване, късо, 

прегряване, дълбоко разреждане на батерията, смяна на поляритета. Размери 

215x265x78 mm. Входящо напрежение 230 VAC. 

MAKRAI 55-14/4ASW-PKDI € 44.90

EM 125Khz безконтактна карта тип Clamshell. Картата е с размер  86 х 54 х 1,8 

mm и отпечатан върху нея код
Macwon BZ-M01 € 0.44

EM 125Khz безконтактна карта тип ISO (Gloss) - подходяща за двустранен 

пълноцветен печат. Картата е с размер 86 х 54 х 0,8 mm. Има отпечатан върху нея 

код.

Macwon BZ-M02 € 0.48

EM 125Khz безконтактна карта тип ключодържател (ID Tag) - сив на цвят, с 

отпечатан върху него код.
Macwon BZ-M03 € 0.52

Mifare 1k 13.56MHz безконтактна карта тип ISO (Gloss) - подходяща за 

двустранен пълноцветен печат. Картата е с размер 86 х 54 х 0,8 mm.
Macwon BZ-M04 € 0.71

Mifare 1k 13.56MHz таговете тип ключодържател - сив на цвят, без отпачатан 

номер върху него.
Macwon BZ-M05 € 0.81

Комбинирана карта EM 125khz + Mifare 13,56 Mhz Hikvision S50+TK4100 € 1.58

Празна безконтактна карта 125KHz, презаписваема Atmel Temic
125 kHz Atmel 

Temic 55*
€ 1.70

EM 125Khz безконтактна карта тип гривна (65mm-синя) Macwon
W-1

/Фиксирана цена/
€ 0.70

EM 125Khz безконтактна карта тип гривна (74mm-синя) Macwon
W-2

/Фиксирана цена /
€ 0.70

EM 125Khz безконтактна карта тип Ключодържател-син на цвят. Материал-ABS Sebury ABS001 € 0.60

EM 125Khz безконтактна гривна (74mm-синя). Възможност за три степени на 

регулиране спрямо китката.
Macwon  PVC008-ID € 1.40

Mifare 13.56MHz безконтактна гривна (74mm-синя). Възможност за три степени 

на регулиране спрямо китката.
Macwon  PVC008-MF € 1.40

Стандартна безконтактна карта (Clamshell).  Бяла безконтактна карта тип 

Clamshell, изработена от ABS пластмаса, 1.1 mm дебелина и габаритни размери на 

стандартна кредитна карта. Перфорирана за носене. 

PARADOX C702 € 2.60

Безконтактен ключодържател. Изключително здрава топлинно залепена 

безконтактна карта тип "Ключодържател". 
PARADOX C704 € 3.10

ISO безконтактна карта (Gloss) - подходяща за двустранен пълноцветен печат PARADOX C706 € 1.60

Енергоспестяващо устройство работещо само с Mifare 13.56 MHz карти, 

предназначено за хотели и помещения, където трябва да се спира 

електрозахранването с цел енергийна ефективност. Включва се директно към 

230VAC мрежата, максимално натоварване 40A. LED индикация. За вкопаване, 

закрепва се чрез конзолни кутии модел при необходимост. 

Macwon ES8001 € 19.09

Захранващи блокове и кутии

Бутони за изход и Аксесоари

Карти за достъп
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Монтажна кутия (зидария) за енергоспестител модел ES8001 Macwon ES8001 € 0.70

Енергоспестяващо устройство работещо само с 13.56 MHz (72 х 72 mm). 

Предназначено за хотели и помещения, където трябва да се спира 

електрозахранването с цел енергийна ефективност. Включва се директно към 

230VAC мрежата, максимално натоварване 30A. За вкопаване. 

Orbita ESS-40 € 24.58

Енергоспестяващо устройство работещо само с 125 КHz (72 х 72 mm). 

Предназначено за хотели и помещения, където трябва да се спира 

електрозахранването с цел енергийна ефективност. Включва се директно към 

230VAC мрежата, максимално натоварване 30A. За вкопаване. 

Orbita ESS-30 € 36.88

Кутия за монтаж в гипсокартон Orbita
Кутия за 

гипсокартон
€ 2.00

Хотелски сейф за съхранение на лични вещи и ценности. Възможност за 

въвеждане на 4 код за потребител и 6 цифров сервизен код и физически ключ - 2 

броя. Изработен от стомана 304. Дебелина на вратата: 4 мм, дебелина на 

стените: 1.5 мм. Работи с 4 броя АА батерии. Възможност за закрепване отдолу и 

отзад с винтове. Има възможност да побере 14" лаптоп. Външен размер: 200 х 450 х 

400 мм. Тегло: 13 кг.

Orbita
OBT-2045MB

/Фиксирана цена/
€ 49.00

Двупосочен трираменен турникет с широко тяло и "Антипаник" функция. 

Вграден контролер на Hikvision с памет за 60 000 карти и 180 000 събития. 

Вградени 2 броя четци Mifare 13,56Mhz както и захранване. Турникета може 

да се управлява дистанционно през IVMS/HikCentral, разполага с LED индикатори за 

вход/изход и статус. Възможност за интеграция към пожарни системи. Интерфейс: 

6x RS-232 или 6 x RS-485 - могат да се сменят чрез DIP суич, 2x Lock output, 2x IO 

input/output, 1x RJ-45, пропускливост 35+ човека на минута. Ширина на прохода 

550мм, изработен от SUS304. Подходящ за монтаж на закрито.  Размери: 

502х202х1010мм

Hikvision
DS-K3G411-R/M-

Dm55
€ 1 256.00

Модел предвиден да осигурява достъп посредством 2 броя терминали за 

лицево разпознаване. Турникета е с предварително подготвени дупки за монтаж. 

Стойката и терминалите не са включени в комплекта. Останалата окомплектация 

остава същата - 2 броя четци Mifare 13,56Mhz, вграден контролер Hikvision и 

захранване.

Hikvision
DS-K3G411-R/MPg-

Dm55
€ 1 258.00

Монтажна основа за турникет K3G411 - използва се когато няма възможност 

турникета да бъде директно захванат за пода. Модела позволява монтирането на 

парапет до турникета.

Hikvision
DS-K3G411-

BASE550-F
€ 550.00

Монтажна основа за турникет K3G411 - използва се когато няма 

възможност турникета да бъде директно захванат за пода. Модела НЕ 

позволява монтирането на парапет до турникета.

Hikvision
DS-K3G411-

BASE550-R
€ 550.00

Двупосочен трираменен турникет с широко тяло и "Антипаник" функция. 

Вграден контролер на Hikvision с памет за 60 000 карти и 180 000 събития. 

Вградени 2 броя четци Mifare 13,56Mhz както и захранване. Турникета може 

да се управлява дистанционно през IVMS/HikCentral, разполага с LED индикатори за 

вход/изход и статус. Възможност за интеграция към пожарни системи. Интерфейс: 

1x RJ-45, 2x RS-232, 2x Lock output, пропускливост 35+ човека на минута. Ширина 

на прохода 550мм, изработен от SUS304 неръждаема стомата с IP54 защита. 

Подходящ за монтаж на закрито.  Размери: 232х960х1208мм

Hikvision
DS-K3G501-R/M-

Dm55
€ 1 415.00

Турникети и пропускни устройства

Карти за достъп
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Двупосочен Турникет със серво задвижване с "Антипаник" функция - 

електрически чупещи рамена. Устройството е изработено от шлифована 

неръждаема стомана (матов), оборудван със серво-задвижване за плавно 

преминаване. Подходящ за вътрешна инсталация. Рамената на трипода са 

изработени от алуминий. Снабден със собствен контролер както и светлинна 

индикация  за преминаване. Разрешава преминаването на само 1 човек при 

подадена команда. Възможност за вътрешен монтаж на RFID четец с макс. размери 

90x50x22 mm. Възможност за работа с всички предлагани от Сектрон системи за 

контрол на достъпа. Пропускателна способност до 25 ч./мин.  Размери: 

1045х184х305, шир. на проход: 550-600 мм. Захранване 24VDC/2A. 

Забележка: Захранването не е включено в цената.

* Възможност за изработка от стомана 314 за външен монтаж (въртящо блокиращ 

механизъм)- попитай за цена;

LOT Expert BG

Двупосочен Турникет с въртящ блокиращ механизъм с "Антипаник" 

функция изработен от стомана 304 с електрически чупещи се рамена 

изработени от алуминий. Вариант за изцяло външен монтаж без навес.

Забележка : Захранването не е включено в цената.

LOT
Expert BG 

външен

Проходен турникет оборудван със серво-задвижване за плавно 

преминаване, двупосочен с "Антипаник" функция - електрически чупещи рамена 

позволяващо пълно отваряне на турникета. Устройството е изработено от 

неръждаема шлифована стомана (матов).  Снабден със собствен контролер 

както и светлинна индикация за преминаване. Рамената на трипода са изработени 

от алуминий. Разрешава преминаването на само 1 човек при подадена команда. 

Възможност за вътрешен монтаж на RFID четец. Възможност за работа с всички 

предлагани от Сектрон системи за контрол на достъпа. Пропускателна способност 

до 30 ч./мин.  Размери: 1045х184х305, шир. на проход: 550-600 ммм. 

Захранване 24VDC/2A.

Забележка: Захранването не е включено в цената.

* Възможност за изработка от стомана 314 за външен монтаж (въртящо блокиращ 

механизъм) - попитай за цена;

LOT Castle BG

Двупосочен Турникет с въртящ блокиращ механизъм с "Антипаник" 

функция изработен от стомана 304 с електрически алуминиеви чупещи се 

рамена. Вариант за изцяло външен монтаж без навес.

Забележка : Захранването не е включено в цената.

LOT
Castle BG

външен

Захранване за турникети, 108V, 24V, 4.5A Mean Well LRS-100-24 € 27.00

Захранване за турникети. DIN Rail. 40W, 24V, 1.7A. Гаранция: 36 месеца. 

Препоръчваме ги за турникети Expert и Castle
Mean Well MDR-40-24 € 36.00

Двупосочен иновативен турникет с едно рамо. Изключително бързо 

задвижване на рамото при преминаване. Подходящ за учебни заведения и автогари 

поради бързата скорост на работа и възможността за преминаване с багаж. Снабден 

с функция за подканване на преминаването чрез мирко-преместване на рамото в 

нужната посока. Стандартно оборудван с падане на рамото- "Антипаник 

функция". Притежава собствен контролер за връзка с различни системи за 

управление. 2азлични цветове и аксесоари.

*Включено захранване 24VAC/13,8VDC, 10A

Cominfo Bar One/Unipod

ЛОТ България е част от голямото семейство на ЛОТ Груп, която е позиционирана в Украйна. Фирмата е специализирана в 

разработването на комплексни решения за градски транспорт, локални платежни системи и управление на достъпа, 

свързани със системите за достъп. Фирмата предлага различни видове турникети - триподни, тип пътека, високи турникети 

в цял ръст на човек, които могат да се предлагат за стадиони и места с висока сигурност. 

Забележка: Ако искате резервирано захранване трябва да се прецени какво може да се предложи

Захранвания за турникети

Турникетите на Cominfo се прозивеждат в много различни варианти, всеки един модел има разновидности не само с размерите, но и с цветовете. Когато 

оферирате бутикови сгради или клиенти с много изисквания те са най-подходящия вариант, защото предлагат множество опции на светлини, цветове на 

панели, лазерно гравиране, дори изработка на панелите от камък или дърво и т.н. Характерното е, че предлагат аксесоари като захранвания и тъч панели за 

отваряне към турникетите. Всичко се поръчва и конфигурира отделно. 

Компанията предлага разнообразни решения, които се конфигурират според запитването на клиента.

Турникети на LOT

Турникети от Cominfo
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Двупосочен иновативен турникет с три рамена. Изключително бързо 

задвижване на рамото при преминаване. Подходящ за учебни заведения и автогари 

поради бързата скорост на работа и възможността за преминаване с багаж. Снабден 

с функция за подканване на преминаването чрез мирко-преместване на рамото в 

нужната посока. Стандартно оборудван с падане на рамото -"Антипаник 

функция". Притежава собствен контролер за връзка с различни системи за 

управление. Предлага се в различни цветове и аксесоари.

*Включено захранване 24VAC/13,8VDC, 10A

Cominfo Bar One/Tripod

Турникет тип пътека с една стъклена врата. Изчистен и елегантен дизайн със 

заоблени и тесни странични колони, изработени от шлифована неръждаема 

стомана.  Дължина на пътеката от 1000 до 1600 mm.  Размер на отвора за 

преминаване между 550 и 920 mm. Снабден LED индикация на преминава и 

захранване. Притежава собствен контролер за връзка с различни системи за 

управление. Предлага се в различни цветове и аксесоари.

Захранване 24VAC/13,8VDC, 10A, светлини и траф не са включени в 

цената.

Cominfo

EasyGate 1000 

SLIM

/крайно тяло/

Турникет тип пътека със стъклени врати от двете страни. 

Височина на стъклото - 900мм. Покритие от шлифована неръждаема стомана. 

Захранване 24VAC/13,8VDC, 10A, Светлини и траф не са включени в 

цената.

Cominfo

EasyGate 1000 

SLIM

/средно тяло/

Турникет тип пътека с една стъклена врата. Изчистен и елегантен дизайн със 

заоблени и тесни странични колони, изработени от шлифована неръждаема 

стомана, горен панел изработен от черно стъкло. Дебелина на стъклото на вратата: 

10 mm, височина: 920 mm. Снабден LED индикация на преминаване. Притежава 

собствен контролер за връзка с различни системи за управление. Предлага се в 

различни цветове и аксесоари. Размери: 900 mm(H) x 1200 mm(L) x 180 mm(W).

Захранване 24VAC/13,8VDC, 10A, светлини и траф не са включени в 

цената.

Cominfo
EasyGate SPTs/G-S-

1W

Турникет тип пътека със стъклени врати от двете страни. 

Височина на стъклото - 900 mm. Покритие от шлифована неръждаема стомана. 

Захранване 24VAC/13,8VDC, 10A, Светлини и траф не са включени в 

цената.

Cominfo
EasyGate SPTs/G-M-

2W

Турникет EasyGate LC-M тип пътека с едно или две стъклени крила. Тялото 

на турникета е изработено от стомана, а горния и челния панел - от черно стъкло.  

Крилата на турникета са изработени от 10 mm прозрачни стъкла. Височина на 

стъклото 990 mm.  Размери на тялото: 900 mm(H) х 1400 mm(L) x 150 mm(W).  

Захранване: 230VAC/110VAC -  не е включено в цената.

Забележка: За по високи стъкла и по-широка пътека от 700 mm, моля 

попитайте за цена.

Cominfo
EasyGate LC-S-1W

EasyGate LC-M-2W

Автоматична вратичка PEGAS GLE със стъклено рамо. Централната колона е 

изработена от стомана (полирана или матова) с диаметър 168 mm. Дебелината на 

стъклото на рамото е 8 mm със стандартна ширина 850 mm. Отваряне: +/- 90
0 
. 

Задвижващ мотор 13.08 VDC (Fale-Safe). Захранване: 230VAC/12VDC, 3A -  не е 

включено в цената.

Cominfo PEGAS GLE

Автоматична вратичка PEGAS SF-S WR с рамка на крилото от стомана 

(полирана или матова) и със стъкло. Централна колона: 168 mm. Максимална 

ширина на крилото: 850 mm. Ъгъл на отваряне: от 0
0
 до 270

0
 във всяка посока. 

Подходяща за помещения с големи натоварвания. Захранване: 

230VAC/12VDC, 3A -  не е включено в цената.

Cominfo PEGAS SF-S WR

Въртяща вратичка ROUND E-S със стъклени панели изработена от стомана 

(полирана или матова). Дебелина на тръбите- 5 см. Централна колона: 168 мм. 

Дебелина на стъклата на рамената: 8 mm. Захранване: 230VAC/12VDC, 3A -  не е 

включено в цената.

Cominfo ROUND E-S

3-раменен двупосочен висок турникет изработен от стомана с анти-

корозионно и ударо-устойчиво покритие цвят металик -стандартно.

За външен монтаж, без нужда от навес. Специално моторизирано задвижване за 

лесно преминаване и заключване. Стандартно снабден с подгряващ модул за работа 

при екстремно ниски температури. Притежава интелегентен контролер за 

управление. Fale-Safe и Fale-Lock режим. Работи с всички системи за контрол на 

достъп предлагани от Сектрон. Възможност за цялостно боядисване по избор 

срещу допълнително заплащане от 1100 EUR.

*Захранване не е включено в цената.

Cominfo REXON Basic

Турникети от Cominfo
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Декоративен парапет от неръждаема стомана (цена на линеен метър). 

Включва две вертикални колонки с монтажна пета (ед. цена €50.00/бр.) и две 

хориз. тръби с дължина по 1м (ед. цена €83.00/2 бр.)

IESTO IESTO € 183.00

Вратичка от неръждаема стомана, с пружина. Предназначена за магазини, без 

управление.
IESTO IESTO-DV € 295.00

Вратичка еднопосочна от неръждаема стомана, електроуправляема с 

двуцветна светлинна сигнализация върху носещата колона. Управлява се с 12VDC. 

Избор от ляво или дясно отваряне. Височина: 1070 мм.

IESTO IESTO-DEKOR-EL € 380.00

Вратичка двупосочна от неръждаема стомана, електроуправляема с 

двуцветна светлинна сигнализация върху носещата колона. Управлява се с 12VDC, 

0.5 VA.  Височина: 1070 мм. Възможна дължина на рамото от 650 до 900 мм - 

включва и петата 160 мм. (Размер на петата 160 мм, размер  на колчето 130 мм)

IESTO
IESTO-DOUBLE

€ 449.00

Пожароаварийна вратичка от неръждаема стомана. Заключва се със 

секретен ключ, но при аварийни ситуации позволява да се премине през нея без да 

се отключва, при което се чупи сменяем щифт. Височина: 1070 мм.  (Размер на 

петата 160 мм, размер  на колчето 130 мм). Размер на рамото: от 800 до 1060 - 

вкючва  и петата 160 мм).

IESTO
IESTO-Fire Door

€ 312.00

Стойка за четец - прахово боядисана, 110 см височина, 250-300 мм ширина. IESTO IESTO-RS € 85.00

При поръчка моля уточнете искания от вас размер или празното пространство за монтаж !!!!

ПАРАПЕТИ И ВРАТИЧКИ

Валидна от  15.02.2023 г. стр. 31 от 31Цените са в ЕВРО без ДДС!


