
INTERKOMY

Nazwa produktu Skrócony opis produktu Cena

System N-8000
AD-1210P Adapter AC dedykowany do pracy z urządzeniami systemów 

interkomowych; 12V DC, 1A
300,00 zł

N-8000AF Interfejs audio systemu interkomowego N-8000; 1 wejście i 1 
wyjście audio; 8 wejść i wyjść sterujących; timer

5 351,00 zł

N-8000AL Interfejs telefoniczny systemu interkomowego N-8000; 
umożliwia podłączenie aparatu telefonicznego do systemu 
interkomowego

6 487,00 zł

N-8000CO Interfejs telefoniczny C/O systemu interkomowego N-8000; 
pozwala na połączenie systemu z linią telefoniczą

6 055,00 zł

N-8000DI Interfejs sterowania systemu interkomowego N-8000; 
wyposażony w 32 wejścia i 32 wyjścia sterujące

6 838,00 zł

N-8000EX Centralka systemu interkomowego N-8000; umożliwia 
podłączenie do 16 stacji bazowych; 4/8 połączenia 
wewnętrzne/zewnętrzne

20 603,00 zł

N-8000MI Interfejs wielofunkcyjny systemu interkomowego N-8000; 2 
wejścia i 2 wyjścia audio; 16 wejść i wyjść sterujących

10 475,00 zł

N-8000MS Podstawowa stacja bazowa systemu N-8000 z wyświetlaczem 
alfanumerycznym; wyposażona w słuchawkę oraz 
programowalne przyciski

2 690,00 zł

N-8000RS Centralka systemu interkomowego N-8000 służąca do 
podłączania podstacji; obsługuje do 16 urządzeń; połączenia 2 

10 632,00 zł

N-8010EX Jednostka wymiany systemu interkomowego N-8000; umożliwia 
podłączenie do 16 stacji bazowych; 1/2 połączenia 
wewnętrzne/zewnętrzne

13 530,00 zł

N-8010MS Stacja bazowa systemu N-8000; wyposażona w słuchawkę oraz 
programowalne przyciski

1 561,00 zł

N-8010RS Centralka systemu interkomowego N-8000 służąca do 
podłączania podstacji; obsługuje do 16 urządzeń; połączenia 1

8 483,00 zł

N-8011MS Stacja bazowa systemu N-8000; komunikacja bezsłuchawkowa 1 227,00 zł
N-8020MS Stacja bazowa systemu N-8000 w wykonaniu odpornym na 

uszkodzenia IP54 ; wyposażona w słuchawkę
2 941,00 zł

N-8031MS Stacja naścienna do montażu nadtynkowego; aktywator 
zewnętrznego wybierania

1 842,00 zł

N-8031SB Płytka drukowana o funkcjonalności stacji N-8033MS/N-8031MS 1 164,00 zł
N-8033MS Stacja naścienna typu 'clean-room' do montażu nadtynkowego; 

stopień odporności IP65; aktywator zewnętrznego wybierania
3 876,00 zł

N-8050DS Podstacja drzwiowa IP54; posiada niezależny mikrofon i 
głośnik; wyjście typu otwarty kolektor umożliwia sterowanie 
drzwiami

1 489,00 zł

N-8050SB Płytka drukowana o funkcjonalności podstacji drzwiowej 
N-8050DS

1 134,00 zł

N-8400RS Centralka systemu interkomowego N-8000 służąca do 
podłączania podstacji; obsługuje do 16 urządzeń; połączenia 2 

9 475,00 zł

N-8410MS Stacja podstawowa systemu N-8000 z wyświetlaczem 
alfanumerycznym; wyposażone w słuchawkę oraz 
programowalne przyciski; do użycia z N-8400RS

1 398,00 zł

N-8500MS Wielofunkcyjna stacja podstawowa systemu N-8000; interfejs 
TCP/IP, wyświetlacz alfanumeryczny, słuchawka oraz 8 
programowalnych przycisków

5 622,00 zł

N-8510MS Wielofunkcyjna stacja bazowa systemu N-8000; wyposażona we 
własny interfejs sieciowy oraz słuchawkę

4 633,00 zł
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N-8540DS Stacja 'drzwiowa' systemu N-8000 o solidnym wykonaniu IP54; 
posiada własny interfejs sieciowy; wyjście sterujące umożliwia 
sterowanie drzwiami    

4 660,00 zł

N-8600MS Wielofunkcyjna stacja podstawowa systemu N-8000; interfejs 
TCP/IP, wyświetlacz alfanumeryczny, słuchawka oraz 8 
programowalnych przycisków

6 160,00 zł

N-8610RM Mikrofon wywoławczy IP do systemu interkomowego N-8000; 
wyposażony w mikrofon na gęsiej szyjce oraz blok przycisków 
programowalnych, z możliwością rozbudowy

7 744,00 zł

N-8640DS Stacja 'drzwiowa' systemu N-8000 o solidnym wykonaniu IP65; 
posiada własny interfejs sieciowy; wyjście sterujące umożliwia 
sterowanie drzwiami    

5 116,00 zł

N-8640SB Płytka drukowana o funkcjonalności stacji drzwiowej N-8640 3 525,00 zł
N-8650DS Stacja 'drzwiowa' systemu N-8000 o solidnym wykonaniu IP54; 

posiada własny interfejs sieciowy; wyjście sterujące umożliwia 
sterowanie drzwiami    

4 437,00 zł

RS-142 Płytka drukowana o funkcjonalności podstacji systemu 
interkmowego N-8000           

249,00 zł

RS-143 Panel naścienny systemu interkomowego, do połączenia z 
wysokoimpedancyjnym zestawem głośnikowym           

275,00 zł

RS-144 Panel naścienny systemu interkomowego, do połączenia z 
wysokoimpedancyjnym zestawem głośnikowym, wyposażony w 
przycisk 'alarm'           

327,00 zł

RS-150 Stacja podrzędna systemu N-8000; komunikacja w trybie Half-
Duplex; panel przedni ze stali nierdzewnej; do użycia z 
N-8000RS/N-8010RS

540,00 zł

RS-160 Wandaloodporna stacja podrzędna systemu N-8000; 
komunikacja w trybie Half-Duplex; panel przedni ze stali 
nierdzewnej; łdo użycia z N-8000RS/N-8010RS

704,00 zł

RS-170 Wandaloodporna stacja podrzędna systemu N-8000 w 
wykonaniu uodpornionym na działanie warunków 
zewnętrznych; komunikacja w trybie Half-Duplex; panel 
przedni ze stali nierdewnej; do użycia z N-8000RS/N-8010RS

815,00 zł

RS-180 Wandaloodporna stacja podrzędna systemu N-8000 w 
wykonaniu uodpornionym na działanie warunków 
zewnętrznych; komunikacja w trybie Half-Duplex; posiada 
wyjście sterujące typu otwarty kolektor umożliwiający 
sterowanie np. drzwiami panel przedni ze stali nierdzewnej; 
do użycia z N-8000RS/N-8010RS

1 211,00 zł

YC-150 Puszka montażowa do wykorzystania z PC-391, PC-391T, lub 
N-8050DS

99,00 zł

YC-150E Puszka montażowa do wykorzystania z PC-391, PC-391T, lub 
N-8050DS

107,00 zł

YC-251 Puszka do montażu naściennego dla N-8031MS 569,00 zł
YC-280 Uchwyt do montażu naściennego dla produktów: N-8000MS, 

N-8010MS, N-8020MS, N-8500MS, N-8510MS, N-8600MS
80,00 zł

YC-290 Uchwyt do montażu naściennego dla N-8011MS 80,00 zł
YC-822 Puszka do montażu podtynkowego 289,00 zł
YC-823 Puszka do montażu podtynkowego 450,00 zł
YC-841 Puszka do montażu podtynkowego 696,00 zł
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