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BARIERY MIKROFALOWE

ERMUSA

ERMUSA 30 ERMUSA30 zł 2.104,00

Zasięg 30 m.

ERMUSA 60 ERMUSA60 zł 2.291,00

Zasięg 60 m. 
UWAGA! Nie stosować instalacji naściennej na odległość powyżej 50 m.

ERMUSA 80 ERMUSA80 zł 3.366,00

Zasięg 80 m. 
UWAGA! Nie stosować instalacji naściennej na odległość powyżej 50 m.

Analogowa bariera mikrofalowa z anteną planarną. Pobór prądu 90 mA i cztery kanały pracy. Certyfikat IMQ, 
3°. Waga: 1 Kg.
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MICROWAVE BARRIERS

ERMUSA TX 60 ERMUSATX60 zł 914,00

Zestaw naprawczy do nadajnika Ermusa 80. Zawiera części elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej.

MEC ERMUSA MEC-ERMUSA zł 209,00

Kompletna pusta obudowa do bariery Ermusa E. W zestawie znajduje się przednia pokrywa, tylna 

pokrywa i uchwyt.
GANASCIA ERMUSA KIT-GANASCIAERMUSA                   zł 56,00

Mały uchwyt do bariery ERMUSA.

CZĘŚCI ZAPASOWE

Zestaw naprawczy do nadajnika Ermusa 30 i 60. Zawiera części elektroniczne w tym 
podzespoły części mikrofalowej.

 ERMUSA RX 60  ERMUSARX60 z ł 1.029,00

Zestaw naprawczy do nadajnika Ermusa 30 i 60. Zawiera części elektroniczne w tym 
podzespoły części mikrofalowej.

 ERMUSA TX 80                                             ERMUSATX80 z ł 1.450,00

  

Zestaw naprawczy do nadajnika Ermusa 80. Zawiera części elektroniczne w tym 
podzespoły części mikrofalowej.

ERMUSA RX 80 ERMUSARX80 zł 1.637,00
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Bariera mikrofalowa. Cztery różne kanały. Pobór prądu 200 mA (nadajnik plus odbiornik). Oddzielne wyjścia 
przekaźnikowe: alarm, sabotaż. Waga: 4,8 Kg. Certyfikaty FCC i IMQ, 3°.

ERMO 482

ERMO 482/50 ERMO482050 zł 4.480,00

Zasięg 50 m.

ERMO 482/80 ERMO482080 zł 5.083,00

Zasięg 80 m.

ERMO 482/120 ERMO482120 zł 5.687,00

Zasięg 120 m.

ERMO 482/200 ERMO482200 zł 6.290,00

Zasięg 200 m.

BARIERY MIKROFALOWE
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KIT ERMO 482 TX ERMO 482TX zł 2.176,00

Zestaw naprawczy do odbiornika Ermo 482. Zawiera płytkę elektroniki oraz rezonator. 
Zasięg od 50 m do 200 m.

KIT ERMO 482 RX ERMO 482RX zł 2.461,00

Zestaw naprawczy do nadajnika Ermo 482. Zawiera płytkę elektroniki oraz rezonator. 
Zasięg od 50 m do 200 m.

ERMO482TX 80                                          ERMO482080TX                                   zł 2.805,00 

Kompletny nadajnik Ermo 482. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej. Zasięg 80 m.

ERMO482TX 120                                       ERMO482120TX                                   zł 3.141,00 
Kompletny nadajnik Ermo 482. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej. Zasięg 120 m.

ERMO482TX 200                                       ERMO482200TX                                   zł 3.473,00 

Kompletny nadajnik Ermo 482. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej. Zasięg 200 m.

ERMO482RX 50                                         ERMO482050RX                                   zł 2.682,00 

Kompletny odbiornik Ermo 482. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej. Zasięg 50 m.

ERMO482RX 80                                         ERMO482080RX                                   zł 3.039,00 

Kompletny odbiornik Ermo 482. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej. Zasięg 80 m.

CZĘSCI ZAPASOWE

MICROWAVE BARRIERS

 ERMO482TX 50                                           ERMO482050TX                                   zł   2.470,00 

Kompletny nadajnik Ermo 482. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły 
części mikrofalowej. Zasięg 50 m.
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ERMO482RX 200 ERMO482200RX zł 3.762,00

Kompletny odbiornik Ermo 482. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły 
części mikrofalowej. Zasięg 200 m.
COVER ERMO 482                                     ERMO RED                                              zł 255,00

Pokrywa przednia do Ermo482.

BACK COVER ERMO 482 FONDO-ERMO zł 506,00

Pokrywa tylna do Ermo482.

KIT BRACKET KIT-GANASCIA zł 294,00

Para uchwytów do nadajnika i odbiornika. W zestawie ze śrubami.

ILLUMINATOR ERMO-ILL zł 255,00

Falowód do barier na pasmo X.

ANTENNA 10 CM ERMO-PAR10 zł 183,00

Antena paraboliczna 10 cm do Ermo o zasięgu 50 m.

ANTENNA 20 CM ERMO-PAR20 zł 255,00

Antena paraboliczna 20 cm do Ermo o zasięgach 80, 120, 200, 250, 500 m.

ERMO482RX 120 ERMO482120RX zł 3.400,00

Kompletny odbiornik Ermo 482. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej. Zasięg 120 m.

BARIERY MIKROFALOWE
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CORAL PLUS

Cyfrowa bariera mikrofalowa. Pobór prądu 120 mA. (TX+RX). Trzy wyjścia przekaźnikowe: alarm, sabotaż 
uszkodzenie techniczne. 16 różnych kanałów. Zawiera zintegrowane złącze. Zintegrowane narzędzie do 
ustawiana bariery. Posiada interfejs umożliwiający dystrybucję sygnałów alarmowych za pomocą magistrali 
szeregowej lub przez IP PoE (IP-DOORWAY). Bariera może być kontrolowana zdalnie przy pomocy programu 
WAVE-TEST 2. Bariera może być podłączona bezpośrednio z IB-SYSTEM podobnie jak inne bariery cyfrowe 
CIAS: ERMO482X Pro, Manta. Okablowanie jest całkowicie ukryte dzięki specjalnemu uchwytowi oraz 
obudowie. Certyfikat IMQ, 3°.

CORAL 100 PLUS CORALPLUS100A zł 5772,00

Zasięg 100 m. Wersja cyfrowa. Kolor: Szary. Standardowe zasilanie 13,8 VDC. Opcja zasilania PoE 
poprzez IP-DOORWAY lub 19/24 VAC, 24VDC i 230VAC - zasilacz CORAL-POWER. UWAGA! Zalecane 
jest wykorzystanie zasilacza CORAL-POWER z transformatorem TRTOR lub IP-DOORWAY na obiektach, 
na których możliwe są zakłócenia elektromagnetyczne. Możliwe jest zastosowanie specjalnej "anteny w 
kształcie skrzydeł motyla" w celu uzyskania wyższej strefy detekcji. Przy instalacji bariery na betonie lub 
asfalcie na dystansie powyżej 50 m nie należy stosować "anteny w kształcie skrzydeł motyla".

CORAL 220 PLUS CORALPLUS220A zł 7.476,00

Zasięg 220 m. Wersja cyfrowa. Kolor: Szary. Standardowe zasilanie 13,8 VDC. Opcja zasilania PoE 
poprzez IP-DOORWAY lub 19/24 VAC, 24VDC i 230VAC - zasilacz CORAL-POWER. UWAGA! Zalecane 
jest wykorzystanie zasilacza CORAL-POWER z transformatorem TRTOR lub IP-DOORWAY na obiektach, 
na których możliwe są zakłócenia elektromagnetyczne. Możliwe jest zastosowanie specjalnej "anteny w 
kształcie skrzydeł motyla" w celu uzyskania wyższej strefy detekcji.

MICROWAVE BARRIERS
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BUTTERFLY ANTENNA                            PAR-BF                                                     zł 281,00 

Specjalna antena w kształcie skrzydeł motyla. UWAGA!: Nie zaleca się stosowania tej anteny na 

asfalcie lub betonie, na odległość większą niż 50 m.

KIT CORAL PLUS TX CORALPLUSTXKIT zł 2.600,00

Kompletny zestaw naprawczy nadajnika CORAL PLUS, zasięg do 220 m. Zawiera płytkę elektroniki, 
rezonator oraz zasilacz.

KIT CORAL PLUS RX CORALPLUSRXKIT zł 3.003,00

Kompletny zestaw naprawczy odbiornika CORAL PLUS, zasięg do 220 m. Zawiera płytkę 

elektroniki, rezonator oraz zasilacz.
CORALPLUS100ATX                                 CORALPLUS100ATX zł 3.468,00

Kompletna głowica nadajnika Coral Plus o zasięgu do 100 m, kolor szary.

CORALPLUS100ARX CORALPLUS100ARX zł 3.757,00

Kompletna głowica odbiornika Coral Plus o zasięgu do 100 m, kolor szary.

CORALPLUS220ATX CORALPLUS220ATX zł 4.416,00

Kompletna głowica nadajnika Coral Plus o zasięgu do 220 m, kolor szary.

CORALPLUS220ARX CORALPLUS220ARX zł 4.786,00

Kompletna głowica odbiornika Coral Plus o zasięgu do 220m, kolor szary.

CORAL MEC A                                             CORAL-MEC-A zł 982,00 

Kompletna obudowa do Coral. Kolor: Szary. Zawiera przednią i tylnią pokrywę oraz uchwyt.

20 cm SPECIAL ANTENNA PAR-LR zł 141,00

Specjalna wersja anteny parabolicznej 20 cm.

ILLUMINATOR ERMO-ILL zł 255,00

Falowód do barier na pasmo X.

CZĘŚCI ZAPASOWE

AKCESORIA

BARIERY MIKROFALOWE
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MANTA

Cyfrowa bariera mikrofalowa wykorzystująca algorytm "Fuzzy Logic" do analizy otrzymanego sygnału, 
przeznaczona do ochrony obiektów przemysłowych i rezydencji. Zintegrowane narzędzie do regulacji, ustawień 
oraz do zastosowania w funkcji walk-test. Certyfikat IMQ, 3°.
Manta posiada interfejs umożliwiający dystrybucję sygnałów alarmowych za pomocą magristralii szeregowej lub 
przez IP PoE (IP-DOORWAY). Bariera może być kontrolowana zdalnie przy pomocy programu WAVE-TEST 2. 
Manta może być połączona bezpośrednio z IB-SYSTEM podobnie jak inne bariery cyfrowe CIAS: ERMO 482X 
Pro. Okablowanie jest w pełni chronione dzięki specjalnemu uchwytowi oraz obudowie. 

MANTA 50 MANTA050A zł 3.107,00

Cyfrowa bariera mikrofalowa wykorzystująca, do analizy otrzymanego sygnału algorytm "Fuzzy Logic". 
Zasięg 50m.

MANTA 80 MANTA080A zł 4.671,00

Cyfrowa bariera mikrofalowa wykorzystująca, do analizy otrzymanego sygnału algorytm "Fuzzy Logic". 
Zasięg 80m. UWAGA! Nie należy stosować w instalacji naściennej na odległość ponad 50m.

MICROWAVE BARRIERS
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MANTA EMG SHIELD MANTASK zł 515,00

Osłona przed silnym deszczem i powodowanymi nim zakłóceniami. UWAGA! Osłona pasuje do MANTY 
wyprodukowanej po lipcu 2008. W przypadku wcześniejszych wersji należy określić datę produkcji bariery 
na zamówieniu.

MANTA 50 TX MANTA050ATX zł 1.713,00

Kompletny nadajnik MANTA 50. Zawiera części mechaniczne, elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej - 50m.

MANTA 50 RX MANTA050ARX zł 1.862,00

Kompletny nodbiornik MANTA 50. Zawiera części mechaniczne, elektroniczne w tym podzespoły 
części mikrofalowej - 50m
MANTA 80 TX                                             MANTA080ATX                                    zł 2.580,00

Kompletny nadajnik MANTA 80. Zawiera części mechaniczne, elektroniczne w tym podzespoły 
części mikrofalowej - 80m.
MANTA 80 RX                                             MANTA080ARX                                    zł 2.793,00

Kompletny odbiornik MANTA 80. Zawiera części mechaniczne, elektroniczne w tym podzespoły 
części mikrofalowej - 80m.
KIT MANTA TX 50                                     MANTAKIT050TX                                 zł 1.428,00

Zestaw naprawczy do nadajnika MANTA 50, zasięg do 50m. Zawiera płytkę odbiornika oraz 
podzespoły części mikrofalowej.
KIT MANTA RX 50                                     MANTAKIT050RX zł 1.620,00

Zestaw naprawczy do odbiornika MANTA 50, zasięg do 50m. Zawiera płytkę odbiornika oraz podzespoły 
części mikrofalowej.

KIT MANTA TX 80 MANTAKIT080TX zł 2.104,00

Zestaw naprawczy do nadajnika MANTA 80, zasięg do 80m. Zawiera płytkę odbiornika oraz podzespoły 
części mikrofalowej.

CZĘŚCI ZAPASOWE

AKCESORIA

KIT MANTA RX 80 MANTAKIT080RX zł 2.431,00

Zestaw naprawczy do odbiornika MANTA 50, zasięg do 50m. Zawiera płytkę odbiornika oraz 
podzespoły części mikrofalowej.
MANTA - MEC                                             MANTA-MEC                                         zł 468,00

Pełen zestaw części mechanicznych do bariery Manta. W zestawie: pokrywa przednia i tylna oraz uchwyt.

BARIERY MIKROFALOWE
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ERMO 482X PRO 3.0

Inteligenta bariera mikrofalowa o zasięgu do 500 m wykorzystująca pasma X i K. Analiza sygnału metodą logiki 
rozmytej. Szesnaście różnych kanałów. Pobór prądu 170 mA (odbiornik plus nadajnik). Osobne wyjścia 
przekaźnikowe: alarm, sabotaż, uszkodzenie techniczne. Waga: 4,8 Kg. Certyfikat FCC i IMQ, 3°.
Posiada interfejs umożliwiający dystrybucję sygnałów alarmowych za pomocą magistrali szeregowej lub przez 
IP PoE (IP-DOORWAY). Bariera może być kontrolowana zdalnie przy pomocy programu WAVE-TEST 2. 
Bariera może być połączona bezpośrednio z IB-SYSTEM podobnie jak inne bariery cyfrowe CIAS: Coral Plus, 
Manta.
Nowy model posiada mikroprocesor o większej mocy obliczeniowej, co wraz ze stosowanym algorytmem 
analizy sygnału „Fuzzy Logic” pozwala na poprawę i tak doskonałych parametrów prawdopodobieństwa 
wykrycia (Pd) oraz współczynnika ilości fałszywych alarmów (FAR). Zastosowano również inteligentny test 
akumulatora (Smart Battery Test) z funkcją automatycznego wyłączania w przypadku awarii lub rozładowania 
akumulatora jak również ostrzeżenia przed wyczerpaniem akumulatora w przypadku jego rozładowania.
IP66 -35°C +70°C.

NOWOŚĆ

MICROWAVE BARRIERS
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ERMO482XPRO 3.0 120M ERMO482X3PRO120 zł 11.497,00

Zasięg 120 m - pasmo X

NEW

ERMO482XPRO 3.0 200M ERMO482X3PRO200 zł 12.274,00

Zasięg 200 m - pasmo X

NEW

ERMO482XPRO 3.0 250M ERMO482X3PRO250 zł 13.090,00

Zasięg 250 m - pasmo K, 24GHz

NEW

ERMO482XPRO 3.0 500M ERMO482X3PRO500 zł 19.168,00

Zasięg 500 m - pasmo K, 24GHz

NEW

SYNC SYNC 01 zł 328,00

Repeater synchronizacji nadajników dla odległości większych niż 10 m.

KIT ERMO 482X PRO 3.0 TX                  ERMO482X3PROTX                            zł 4.667,00 

Zestaw naprawczy nadajnika Ermo 482X Pro, zasięg do 200 m. Zawiera płytkę elektroniki oraz 

rezonator nadajnika.

NEW

KIT ERMO482X PRO 3.0 RX                   ERMO482X3PRORX                            zł 4.748,00

Zestaw naprawczy odbiornika Ermo 482X Pro, zasięg do 200 m. Zawiera płytkę elektroniki oraz rezonator 
odbiornika.

NEW

AKCESORIA

CZĘŚCI ZAMIENNE

ERMO482XPRO 3.0 50M ERMO482X3PRO050 zł 9.865,00

Zasięg 50 m - pasmo X

NEW

ERMO482XPRO 3.0 80M ERMO482X3PRO080 zł 10.052,00

Zasięg 80 m - pasmo X

NEW

BARIERY MIKROFALOWE
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KIT ERMO482X PRO 3.0 TX K               ERMO482X3PROTXF5                       zł 4.888,00 

Zestaw naprawczy nadajnika Ermo 482X Pro, pasmo K, zasięg do 250 m. Zawiera płytkę elektroniki 

oraz rezonator 24GHz nadajnika.

NEW

KIT ERMO482X PRO 3.0 RX K               ERMO482X3PRORXF5                       zł 4.956,00

Zestaw naprawczy odbiornika Ermo 482X Pro, pasmo K, zasięg do 250 m. Zawiera płytkę elektroniki oraz 
rezonator 24GHz odbiornika.

NEW

ERMO482X PRO 3.0 TX 50m ERMO482X3PRO50TX zł 5.283,00

Kompletny nadajnik Ermo 482X Pro. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej, zasięg 50m.

NEW

ERMO482X PRO 3.0 TX 80m ERMO482X3PRO80TX zł 5.355,00

Kompletny nadajnik Ermo 482X Pro. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej, zasięg 80m.

NEW

ERMO482X PRO 3.0 TX 120m ERMO482X3PRO120TX zł 6.150,00

Kompletny nadajnik Ermo 482X Pro. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej, zasięg 120m.

NEW

ERMO482X PRO 3.0 TX 200m ERMO482X3PRO200TX zł 6.571,00

Kompletny nadajnik Ermo 482X Pro. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej, zasięg 200m.

NEW

ERMO482X PRO 3.0 RX 50m                 ERMO482X3PRO50RX zł 5.729,00

Kompletny odbiornik Ermo 482X Pro. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej, zasięg 50m.

NEW

ERMO482X PRO 3.0 RX 80m                 ERMO482X3PRO80RX                       zł 5.844,00

Kompletny odbiornik Ermo 482X Pro. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej, zasięg 80m.

NEW

NEW

ERMO482X PRO 3.0 RX 200m ERMO482X3PRO200RX zł 7.132,00

Kompletny odbiornik Ermo 482X Pro. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej, zasięg 200m.

NEW

MICROWAVE BARRIERS

ERMO482X PRO 3.0 RX 120m               ERMO482X3PRO120RX zł 6.677,00 
Kompletny odbiornik Ermo 482X Pro. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej, zasięg 120m.
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COVER ERMO 482X PRO ERMOXPRO RAD zł 255,00

Pokrywa przednia do Ermo 482X Pro. Kolor: zielony.

BACK COVER ERMO 482X PRO FONDO-ERMOXPRO zł 506,00

Pokrywa tylna do ERMO 482X Pro.

KIT BRACKET ERMO 482X PRO KIT-GANASCIAPRO zł 294,00

Para uchwytów do nadajnika i odbiornika. Kolor: zielony. W zestawie ze śrubami.

ILLUMINATOR ERMO-ILL zł 255,00

Falowód do barier na pasmo X.

ILLUMINATOR K ERMO-ILLF5 zł 468,00

Falowód do barier z serii Ermo 24 GHz.

ANTENNA 10 CM ERMO-PAR10 zł 183,00

Antena paraboliczna 10 cm do Ermo 50 m.

ANTENNA 20 CM ERMO-PAR20 zł 255,00

Antena paraboliczna 20 cm do Ermo o zasięgach 80, 120, 200 m.

ERMO482X PRO 3.0 250m TX               ERMO482X3PRO250TX                     zł 7.247,00

Kompletny nadajnik Ermo 482X Pro 24GHz. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły 
części mikrofalowej, zasięg 250m.

NEW

BARIERY MIKROFALOWE

ERMO482X PRO 3.0 250m RX              ERMO482X3PRO250RX                     zł 7.833,00               NEW 

Kompletny odbiornik Ermo 482X Pro 24GHz. Zawiera części mechaniczne i elektroniczne w tym podzespoły 
części mikrofalowej, zasięg 250m.
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SIOUX 3D MEMS

SIOUX 3.0 to innowacyjny IP NATIVE (kontroler z interfejsem Ethernet) system montowany na płocie, który 
może być montowany na ogrodzeniu o długości do 700m mogący tworzyć do 20 stref. Jego działanie opiera się 
na technologii 3D MEMS. SIOUX jest w stanie zlokalizować miejsce wtargnięcia intruza z dokładnośią do 1 m. 
Sioux może być montowany na ogrodzeniu każdego typu, a procedura ta jest bardzo prosta dzięki funkcji plug 
& play. Konfiguracja jest również łatwa. Służy do tego opatentowana funkcja "Touch & Zone". Możliwa jest 
również zdalna konfiguracja przy pomocy programu SIOUX-TEST.

SIOUX KIT 70M SIOUX KIT 70M zł 20.145,00

Kompletny zestaw systemu Sioux do ochrony ogrodzeń, na ogrodzenia o długości do 70m, możliwość 
rozbudowania systemu do ogrodzenia o długości do 700m. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy: 
sterownik IP/RS485, moduły wyjść przekaźnikowych na 4 strefy + 4 wyjścia alarmowe techniczne z możliwością 
rozbudowy do 20 stref + 4 wyjścia alarmowe techniczne, oprogramowanie do konfiguracji przez IP lub USB, 
czujniki MEMS do instalacji w odstępach co 5m, kable połączeniowe z wtykami RJ45o długości 5,5m, opaski do 
mocowania kabla odporne na UV. UWAGA! Nie zawiera zasilacza 230VAC/13,8VDC, 300mA.

SYSTEM OCHRONY MONTOWANY NA OGRODZENIU
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SIOUX KIT 140M SIOUX KIT 140M zł 28.590,00

Kompletny zestaw systemu Sioux do ochrony ogrodzeń, na ogrodzenia o długości do 140m, możliwość 
rozbudowania systemu do ogrodzenia o długości do 700m. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy: 
sterownik IP/RS485, moduły wyjść przekaźnikowych na 4 strefy + 4 wyjścia alarmowe techniczne z możliwością 
rozbudowy do 20 stref + 4 wyjścia alarmowe techniczne, oprogramowanie do konfiguracji przez IP lub USB, 
czujniki MEMS do instalacji w odstępach co 5m, kable połączeniowe z wtykami RJ45o długości 5,5m, opaski do 
mocowania kabla odporne na UV. UWAGA! Nie zawiera zasilacza 230VAC/13,8VDC, 300mA.

SIOUX KIT 210M SIOUX KIT 210M zł 36.903,00

Kompletny zestaw systemu Sioux do ochrony ogrodzeń, na ogrodzenia o długości do 210m, możliwość 
rozbudowania systemu do ogrodzenia o długości do 700m. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy: 
sterownik IP/RS485, moduły wyjść przekaźnikowych na 4 strefy + 4 wyjścia alarmowe techniczne z możliwością 
rozbudowy do 20 stref + 4 wyjścia alarmowe techniczne, oprogramowanie do konfiguracji przez IP lub USB, 
czujniki MEMS do instalacji w odstępach co 5m, kable połączeniowe z wtykami RJ45o długości 5,5m, opaski do 
mocowania kabla odporne na UV. UWAGA! Nie zawiera zasilacza 230VAC/13,8VDC, 300mA.

SIOUX KIT 280M SIOUX KIT 280M zł 45.424,00

Kompletny zestaw systemu Sioux do ochrony ogrodzeń, na ogrodzenia o długości do 280m, możliwość 
rozbudowania systemu do ogrodzenia o długości do 700m. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy: 
sterownik IP/RS485, moduły wyjść przekaźnikowych na 4 strefy + 4 wyjścia alarmowe techniczne z możliwością 
rozbudowy do 20 stref + 4 wyjścia alarmowe techniczne, oprogramowanie do konfiguracji przez IP lub USB, 
czujniki MEMS do instalacji w odstępach co 5m, kable połączeniowe z wtykami RJ45o długości 5,5m, opaski do 
mocowania kabla odporne na UV. UWAGA! Nie zawiera zasilacza 230VAC/13,8VDC, 300mA.

SIOUX KIT 350M SIOUX KIT 350M zł 53.737,00

Kompletny zestaw systemu Sioux do ochrony ogrodzeń, na ogrodzenia o długości do 350m, możliwość 
rozbudowania systemu do ogrodzenia o długości do 700m. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy: 
sterownik IP/RS485, moduły wyjść przekaźnikowych na 4 strefy + 4 wyjścia alarmowe techniczne z możliwością 
rozbudowy do 20 stref + 4 wyjścia alarmowe techniczne, oprogramowanie do konfiguracji przez IP lub USB, 
czujniki MEMS do instalacji w odstępach co 5m, kable połączeniowe z wtykami RJ45o długości 5,5m, opaski do 
mocowania kabla odporne na UV. UWAGA! Nie zawiera zasilacza 230VAC/13,8VDC, 300mA.

SIOUX KIT 420M SIOUX KIT 420M zł 62.178,00

Kompletny zestaw systemu Sioux do ochrony ogrodzeń, na ogrodzenia o długości do 70m, możliwość 
rozbudowania systemu do ogrodzenia o długości do 700m. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy: 
sterownik IP/RS485, moduły wyjść przekaźnikowych na 4 strefy + 4 wyjścia alarmowe techniczne z możliwością 
rozbudowy do 20 stref + 4 wyjścia alarmowe techniczne, oprogramowanie do konfiguracji przez IP lub USB, 
czujniki MEMS do instalacji w odstępach co 5m, kable połączeniowe z wtykami RJ45o długości 5,5m, opaski do 
mocowania kabla odporne na UV. UWAGA! Nie zawiera zasilacza 230VAC/13,8VDC, 300mA.

SYSTEM OCHRONY MONTOWANY NA OGRODZENIU



SIOUX KIT 490M SIOUX KIT 490M zł 70.703,00

Kompletny zestaw systemu Sioux do ochrony ogrodzeń, na ogrodzenia o długości do 490m, możliwość 
rozbudowania systemu do ogrodzenia o długości do 700m. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy: 
sterownik IP/RS485, moduły wyjść przekaźnikowych na 4 strefy + 4 wyjścia alarmowe techniczne z możliwością 
rozbudowy do 20 stref + 4 wyjścia alarmowe techniczne, oprogramowanie do konfiguracji przez IP lub USB, 
czujniki MEMS do instalacji w odstępach co 5m, kable połączeniowe z wtykami RJ45o długości 5,5m, opaski do 
mocowania kabla odporne na UV. UWAGA! Nie zawiera zasilacza 230VAC/13,8VDC, 300mA.

SIOUX KIT 560M SIOUX KIT 560M zł 79.144,00

Kompletny zestaw systemu Sioux do ochrony ogrodzeń, na ogrodzenia o długości do 560m, możliwość 
rozbudowania systemu do ogrodzenia o długości do 700m. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy: 
sterownik IP/RS485, moduły wyjść przekaźnikowych na 4 strefy + 4 wyjścia alarmowe techniczne z możliwością 
rozbudowy do 20 stref + 4 wyjścia alarmowe techniczne, oprogramowanie do konfiguracji przez IP lub USB, 
czujniki MEMS do instalacji w odstępach co 5m, kable połączeniowe z wtykami RJ45o długości 5,5m, opaski do 
mocowania kabla odporne na UV. UWAGA! Nie zawiera zasilacza 230VAC/13,8VDC, 300mA.

SIOUX KIT 630M SIOUX KIT 630M zł 87.457,00

Kompletny zestaw systemu Sioux do ochrony ogrodzeń, na ogrodzenia o długości do 630m, możliwość 
rozbudowania systemu do ogrodzenia o długości do 700m. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy: 
sterownik IP/RS485, moduły wyjść przekaźnikowych na 4 strefy + 4 wyjścia alarmowe techniczne z możliwością 
rozbudowy do 20 stref + 4 wyjścia alarmowe techniczne, oprogramowanie do konfiguracji przez IP lub USB, 
czujniki MEMS do instalacji w odstępach co 5m, kable połączeniowe z wtykami RJ45o długości 5,5m, opaski do 
mocowania kabla odporne na UV. UWAGA! Nie zawiera zasilacza 230VAC/13,8VDC, 300mA.

SIOUX KIT 700M SIOUX KIT 700M zł 95.978,00

Kompletny zestaw systemu Sioux do ochrony ogrodzeń, na ogrodzenia o długości do 700m. Zestaw zawiera 
wszystkie niezbędne elementy: sterownik IP/RS485, moduły wyjść przekaźnikowych na 4 strefy + 4 wyjścia 
alarmowe techniczne z możliwością rozbudowy do 20 stref + 4 wyjścia alarmowe techniczne, oprogramowanie do 
konfiguracji przez IP lub USB, czujniki MEMS do instalacji w odstępach co 5m, kable połączeniowe z wtykami 
RJ45o długości 5,5m, opaski do mocowania kabla odporne na UV. UWAGA! Nie zawiera zasilacza 
230VAC/13,8VDC, 300mA.

FENCE SYSTEMS
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SIOUX-CU SIOUX-CU zł 10.285,00

Zewnętrzna obudowa, (Wym. 340x300x150), ze sterownikiem 
SIOUX CONTROLLER i zasilaczem 1A SIOUX-POWER do obsługi 
maks. 700 m.

SIOUX-CU POE                                            SIOUX-CU-POE                                     zł 11.454,00 

Zewnętrzna obudowa IP65, (Wym. 340x300x150), ze sterownikiem SIOUX CONTROLLER PoE

 i zasilaczem 1A SIOUX-POWER do obsługi maks. 700 m.

SIOUX-CU SMALL POE                             SIOUX-CU-SMALL-POE                     zł 10.052,00 

Zewnętrzna obudowa IP65, (Wym. 230x260x90), ze sterownikiem SIOUX CONTROLLER PoE do obsługi 

maks. 700 m.

SIOUX-CU SMALL SIOUX-CU-SMALL                                zł 8.879,00 

Zewnętrzna obudowa IP65, (Wym. 230x260x90), ze sterownikiem 
SIOUX CONTROLLER do obsługi maks. 700 m.

CZĘŚCI

SYSTEM OCHRONY MONTOWANY NA OGRODZENIU
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SIOUX-CONTROLLER SIOUX-CONTROLLER zł 7.948,00

Sterownik analizujący sygnał z maksymalnie 20 stref o długości do 
700 m. Kontroluje do 140 sensorów. Obudowa aluminiowa (do 
użytku zewnętrznego wymagany jest SIOUX-BOX).

SIOUX-CONTROLLER POE                     SIOUX-CONTROLLERPOE                 zł 9.117,00

Sterownik PoE analizujący sygnał z maksymalnie 20 strefo długości do 700 m. Kontroluje do 140 sensorów. 

Obudowa aluminiowa (do użytku zewnętrznego wymagany jest SIOUX-BOX).

SIOUX-KIT-EL SIOUX-KIT-EL zł 2.712,00

Zestaw składający się z jednego SIOUX-MASTER - sensor główny i 
sześciu SIOUX-SLAVE - sensory pomocnicze (dodatkowo 
wymagany jest jeden SIOUX-KIT-MEC).

SIOUX-KIT-MEC SIOUX-KIT-MEC zł 608,00

Zestaw siedmiu części mechanicznych służących do stworzenia 
grupy sensorów: jeden sensor główny i sześć sensorów 
pomocniczych (do kompletu potrzebny jest również jeden SIOUX-
KIT-EL)

FENCE SYSTEMS
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SIOUX-CABLE-KIT 5.5m SIOUX-CABLE-KIT055 zł 838,00

Zestaw siedmiu zewnętrznych, odpornych na promienie UV kabli z 
przeplotem o dł. 5,5 m. Służą do stworzenia grupy sensorów: jeden 
sensor główny i sześć sensorów pomocniczych.

SIOUX-CARD-8 MASTER SIOUX-CARD-8M zł 1.263,00

Karta przekaźnikowa główna z ośmioma przekaźnikami do wyjścia i 
sygnalizacji alarmu na bezpotencjałowych stykach przekaźnika. 
(Możliwe jest rozszerzenie do 24 przekaźników przy pomocy 
dodatkowych dwóch kart pomocniczych SIOUX-CARD-8S).

SIOUX-CARD-8 SLAVE SIOUX-CARD-8S                                   zł 795,00 

Karta rozszerzeń pomocnicza z ośmioma przekaźnikami. 
(Wymaga SIOUX-CARD-8M).

SIOUX-CABLE-KIT 3.5m SIOUX-CABLE-KIT035 zł 702,00

Zestaw siedmiu zewnętrznych, odpornych na promienie UV kabli z 
przeplotem o dł. 3,5 m. Służą do stworzenia grupy sensorów: jeden 
sensor główny i sześć sensorów pomocniczych.

SYSTEM OCHRONY MONTOWANY NA OGRODZENIU
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SIOUX-LEAD CABLE 50m SIOUX-LEAD                                          zł 795,00

Odporny na promienie UV kabel, kat 6E FTP do połączenia SIOUX-
CU i SIOUX- CU-SMALL (50 m zwój). (Zawiera złącza RJ45, 2 szt.).

AKCESORIA

SIOUX-KIT-RJ45 SIOUX-KIT-RJ45                                    zł 213,00 

Zestaw złączy RJ45, ilość 5 szt. + specjalne uszczelki.

SIOUX-JBOX SIOUX-JBOX zł 119,00

Skrzynka przyłączeniowa (Wym. 100mmx100mm).

SIOUX-POWER SIOUX-POWER zł 421,00

Zasilacz 1.5 A

FENCE SYSTEMS
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SIOUX-CABLE 3.5m                                    SIOUX-CABLE035                                zł 124,00

Zewnętrzny kabel z przeplotem, odporny na UV, kat 6E, 3,5m FTP do podłączenia sensorów SIOUX (1 szt.).

SIOUX-CABLE 5.5m                                   SIOUX-CABLE055                                 zł 153,00

Zewnętrzny kabel z przeplotem, odporny na UV, kat 6E, 5,5m FTP do podłączenia sensorów SIOUX (1 szt.).

CZĘŚCI ZAPASOWE

SIOUX-MASTER SIOUX-MASTER zł 889,00

Sensor główny zawierający części mechaniczne 
i elektroniczne 1 szt.

SIOUX-SLAVE SIOUX-SLAVE                                         zł 464,00 

Sensor pomocniczy zawierający części mechaniczne i 
elektroniczne 1 szt.

SIOUX-CABLE 11m                                     SIOUX-CABLE110                                zł 264,00

Zewnętrzny kabel z przeplotem, odporny na UV, kat 6E, 11m FTP do podłączenia sensorów SIOUX (1 szt.).

SYSTEM OCHRONY MONTOWANY NA OGRODZENIU
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SIOUX-BOX-SMALL SIOUX-BOX-SMALL zł 1.824,00 

Skrzynka ze stali nierdzewnej (wym. 230x260x90) 
na SIOUX-CONTROLLER.

SIOUX-BOX SIOUX-BOX zł 2.291,00 

Skrzynka ze stali nierdzewnej (Wym. 340x300x150) 
na SIOUX-CONTROLLER i SIOUX-POWER.

SIOUX-BOX-RELE SIOUX-BOX-RELE                                 zł 1.917,00 

Pusta skrzynka ze stali nierdzewnej IP65 (wym. 230x260x90) 
na przekaźniki SIOUX-CARD (maks. 48 przekaźników).

FENCE SYSTEMS
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APACHE-FIBER

APACHE FIBER jest systemem ochrony obwodowej opartej o technologię światłowodową przeznaczoną do 
ochrony ogrodzeń. Wykorzystuje efekt optofoniczny do wykrywania zagrożeń typowych przy tym rodzaju 
zabezpieczeń, takich jak: wspinanie lub przecinanie. Do zalet rozwiązania opartego o technologię 
światłowodową w zakresie bezpieczeństwa obwodowego można zaliczyć: 
- wysoką skuteczność wykrywania naruszeń,
- możliwość tworzenia systemów obejmujących swoim działaniem znaczne odległości bez konieczności
stosowania dodatkowych źródeł zasilania,
- całkowitą odporność na zakłócenia powstające w wyniku wyładowań atmosferycznych,
- duża przydatność w zakresie tworzenia systemów ochrony obwodowej w obiektach, w których występować
mogą zagrożenia chemiczne lub strefach zagrożonych wybuchem.

APACHE FIBER 1 Strefa APACHE-FIBER-CU1                            zł 14.025,00 

Sterownik systemu światłowodowego (1 PCB) wraz z obudową IP65 
i zasilaczem. Obsługuje 1 strefę o dł. do 1km.

CZĘŚCI

SYSTEM OCHRONY MONTOWANY NA OGRODZENIU
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APACHE FIBER 2 Strefy APACHE-FIBER-CU2                            zł 25.713,00 

Sterownik systemu światłowodowego (2 PCB) wraz z obudową IP65 
i zasilaczem. Obsługuje 2 strefy o łącznej dł. 2km.

APACHE FIBER CABLE                              APACHE-FIBER-CABLE                      zł 34,00 

Światłowód odporny na promienie UV (cena za metr). UWAGA: Maksymalna długość kabla na zwoju 

- 1000m.

APACHE FIBER LEAD                                APACHE-FIBER-LEAD                         zł 39,00 Przewód 

nieczuły, odporny na promienie UV (cena za metr). UWAGA: Maksymalna długość przewodu na zwoju 

- 1000m.

APACHE FIBER KIT Connector and 
Termination APACHE-F-TERMKIT zł 417,00

Zestaw do zarabiania końcówek światłowodu do konektorów SMA905 (TX i RX).

APACHE-F-SPLICEKIT zł 561,00

Zestaw naprawczy do APACHE-FIBER-CABLE.

APACHE FIBER TOOL APACHE-FIBER-TOOL zł 18.700,00

Narzędzie do zarabiania końcówek światłowodu do konektorów SMA905.

APACHE FIBER CONTROLLER APACHE-F-CONTROLLER zł 11.688,00

Sterownik systemu światłowodowego (1 PCB). Obsługuje 1 strefę o dł. do 1km.

APACHE FIBER KIT Junction and 
Repair

AKCESORIA

CZĘŚCI ZAPASOWE

FENCE SYSTEMS
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NEWTON LIGHT

Nowa rodzina barier podczerwieni z potrójną optyką o zasięgu do 200 m. Model ten charakteryzuje się 
doskonałą jakością działania, także w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
Zastosowanie specjalnego filtru chroniącego przed wpływem promieniowania słonecznego umożliwia 
urządzeniu poprawną pracę przy bezpośrednim oświetleniu światłem słonecznym o natężeniu do 50.000 
luksów. Zestaw śrub mikrometrycznych, wyświetlacz i brzęczyk, które są integralną częścią bariery, pozwalają 
instalatorowi na prawidłową regulację parametrów z wyjątkową precyzją, bez dodatkowego, specjalistycznego 
sprzętu. Możliwe jest ustawienie 8 różnych częstotliwości dla montażu urządzeń w zestawach i jednocześnie 
regulacja czasu reakcji od 50ms do 250ms. Zakres temperatur pracy: od -25°C do +55°C
Regulacja optyki: 180° w poziomie, 20° w pionie. IP65. Newton Light mogą być wykorzystywane jako moduły 
do kolumn TOWER HT (1m/ 2m/ 3m). Zasięg: 50, 100, 200 m.

BARIERY PODCZERWIENI

NEWTON LIGHT 50m                                NEWTON-L50                                       zł 1.420,00 

Kompletna, potrójna optyka, bariera podczerwieni (nadajnik i odbiornik) o zasięgu 50 m, 8 kanałów.

NEWTON LIGHT 100m                             NEWTON-L100                                     zł 1.560,00 

Kompletna, potrójna optyka, bariera podczerwieni (nadajnik i odbiornik) o zasięgu 100 m, 8 kanałów.
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NEWTON LIGHT 200m                              NEWTON-L200                                    z ł 1.988,00 

Kompletna, potrójna optyka, bariera podczerwieni (nadajnik i odbiornik) o zasięgu 200 m, 8 kanałów.

KIT NEWTON LIGHT 50m                        NEWTON-LKIT50                                zł 1.988,00 

Zestaw odbiornika i nadajnika, potrójna optyka, zasięg 50 m, płytka elektroniki, termostat, grzałka, 

8 kanałów. (Zestaw do montażu w kolumnach).

KIT NEWTON LIGHT 100m                      NEWTON-LKIT100                             zł 2.270,00 

Zestaw odbiornika i nadajnika, potrójna optyka, zasięg 100 m, płytka elektroniki, termostat, grzałka, 

8 kanałów. (Zestaw do montażu w kolumnach).

KIT NEWTON LIGHT 200m                     NEWTON-LKIT200 zł 2.555,00 

Zestaw odbiornika i nadajnika, potrójna optyka, zasięg 200 m, płytka elektroniki, termostat, 

grzałka, 8 kanałów. (Zestaw do montażu w kolumnach).

Wersja do kolumn

BARIERY PODCZERWIENI

31



NEWTON PLUS

Zewnętrzna "hybrydowa" bariera podczerwieni przeznaczona na długie dystanse. Zasięg: 50, 100 i 200m. 
Ważne: Każdy moduł optyczny to zarówno nadajnik jak i odbiornik. 
Przykład dla barier o wys. 2m, z 8 wiązkami IR, zasięg 100m: TOWER HT2 = ilość 2, TOWER HT BASE = ilość 
2, NEWTONPLUS4100 = ilość 4, NEWTON ALIM = ilość 2, NEWTON FLAT = ilość 1.

NEWTON PLUS-3 50 NEWTONPLUS3050N zł 2.648,00

Zestaw trzech hybrydowych modułów optycznych 50 m, płytka elektroniki, termostat, grzałka. 
Autoweryfikacja, zintegrowany układ pomiarowy sygnalizujący prawidłowość ustawienia dźwiękiem i 
diodami LED, cztery kanały.

NEWTON PLUS-3 100 NEWTONPLUS3100N zł 2.801,00

Zestaw trzech hybrydowych modułów optycznych 100 m, płytka elektroniki, termostat, grzałka. 
Autoweryfikacja, zintegrowany układ pomiarowy sygnalizujący prawidłowość ustawienia dźwiękiem i 
diodami LED, cztery kanały.

NEWTON PLUS-3 200 NEWTONPLUS3200N zł 3.162,00

Zestaw trzech hybrydowych modułów optycznych 200 m, płytka elektroniki, termostat, grzałka. 
Autoweryfikacja, zintegrowany układ pomiarowy sygnalizujący prawidłowość ustawienia dźwiękiem i 
diodami LED, cztery kanały.

Wersja do kolumn

INFRARED BARRIERS
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NEWTON PLUS-4 100 NEWTONPLUS4100N zł 3.069,00

Zestaw czterech hybrydowych modułów optycznych 100 m, płytka elektroniki, termostat, grzałka. 
Autoweryfikacja, zintegrowany układ pomiarowy sygnalizujący prawidłowość ustawienia dźwiękiem i 
diodami LED, cztery kanały.

NEWTON PLUS-4 200 NEWTONPLUS4200N zł 3.434,00

Zestaw czterech hybrydowych modułów optycznych 200 m, płytka elektroniki, termostat, grzałka. 
Autoweryfikacja, zintegrowany układ pomiarowy sygnalizujący prawidłowość ustawienia dźwiękiem i 
diodami LED, cztery kanały.

NEWTON FLAT NEWTONFLAT zł 141,00

Kabel połączeniowy pomiędzy PC, a NEWTON PLUS (1,6 m).

NEWTON PLUS-4 50 NEWTONPLUS4050N zł 2.869,00

Zestaw czterech hybrydowych modułów optycznych 50 m, płytka elektroniki, termostat, grzałka. 
Autoweryfikacja, zintegrowany układ pomiarowy sygnalizujący prawidłowość ustawienia dźwiękiem i 
diodami LED, cztery kanały.

AKCESORIA

BARIERY PODCZERWIENI
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DARWIN DT

Bariera podczerwieni z dodatkową czujką mikrofalową o zasięgu 3 i 6 m do ochrony okien i wejść. Wymiary 
22,5 x 23 mm. Alarm przy próbie zdjęcia bariery ze ściany, funkcja anty-insekt, test autonomicznych ustawień, 
funkcja Plug & Play przy instalacji na ścianie. Bariera wykonana z aluminium. Kolor czarny. 
Uwaga: Rzeczywista długość produktu wynosi 80 mm więcej niż podane wymiary.

DARWINDT302                                           DARWINDT302                                     zł 1.042,00

Bariera DT, 2 wiązki podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 3 metry, do okien, do wysokości 0,5 
m.

DARWINDT304                                           DARWINDT304                                     zł 1.148,00

Bariera DT, 4 wiązki podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 3 metry, do okien, do wysokości 1 m.

DARWINDT306                                            DARWINDT306                                    zł 1.458,00

Bariera DT, 6 wiązek podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 3 metry, do okien, do wysokości 1,5 
m.

INFRARED BARRIERS

DARWINDT308                                            DARWINDT308                                    zł 1.484,00                  

Bariera DT, 8 wiązek podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 3 metry, do okien, do wysokości 2 m.
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DARWINDT302SP                                      DARWINDT302SP                                zł 1.114,00               

Bariera DT, 2 wiązki podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 3 metry, do okien, do wysokości 0,5m. 
Uwaga: 0,5 m pusta obudowa z możliwością regulacji wysokości.

DARWINDT306SP                                      DARWINDT306SP                                zł 1.747,00          

Bariera DT, 6 wiązki podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 3 metry, do okien, do wysokości 1,5m. 
Uwaga: 0,5 m pusta obudowa z możliwością regulacji wysokości.

DARWINDT602                                           DARWINDT602 zł 1.093,00

Bariera DT, 2 wiązki podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 6 metrów, do okien, 
do wysokości 0,5 m.

DARWINDT606                                            DARWINDT606 zł 1.509,00

Bariera DT, 6 wiązek podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 6 metrów, do okien, 
do wysokości 1,5 m.

DARWINDT602SP                                       DARWINDT602SP zł 1.165,00

Bariera DT, 2 wiązki podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 6 metrów, do okien, 

do wysokości 0,5 m. Uwaga: 0,5 m pusta obudowa z możliwością regulacji wysokości.

DARWINDT604SP                                       DARWINDT604SP zł 1.462,00

Bariera DT, 4 wiązki podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 6 metrów, do okien, 

do wysokości 0,5 m. Uwaga: 0,5 m pusta obudowa z możliwością regulacji wysokości.

BARIERY PODCZERWIENI

DARWINDT604                                           DARWINDT604                                     zł 1.199,00               

Bariera DT, 4 wiązki podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 6 metrów, do okien, do wysokości 1 m.

DARWINDT304SP                                      DARWINDT304SP                                zł 1.411,00  
Bariera DT, 4 wiązki podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 3 metry, do okien, do wysokości 1m. 
Uwaga: 0,5 m pusta obudowa z możliwością regulacji wysokości.

DARWINDT608                                            DARWINDT608                                    zł 1.535,00                 

Bariera DT, 8 wiązek podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 6 metrów, do okien, do wysokości 2 m. 
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DARWINDT606SP                                      DARWINDT606SP zł 1.798,00

Bariera DT, 6 wiązek podczerwieni + mini doppler, kolor czarny, zasięg 6 metrów, do okien, 
do wysokości 0,5 m. Uwaga: 0,5 m pusta obudowa z możliwością regulacji wysokości.

MEC-DARWIN 02B MEC-DARWIN02B zł 374,00

Para kompletnych części mechanicznych 50 cm. Kolor czarny.

MEC-DARWIN 04B MEC-DARWIN04B zł 468,00

Para kompletnych części mechanicznych 1 m. Kolor czarny.

MEC-DARWIN 06B MEC-DARWIN06B zł 587,00

Para kompletnych części mechanicznych 1,5 m. Kolor czarny.

MEC-DARWIN 08B MEC-DARWIN08B zł 680,00

Para kompletnych części mechanicznych 2 m. Kolor czarny.

MW DT 03 MWDT03                                                 zł 413,00 

Miniaturowa, dopplerowska czujka mikrofalowa stosowana 
wraz z barierą podczerwieni Dawin. Zasięg 3 m, kolor czarny.

CZĘŚCI ZAPASOWE

MW DT 06 MWDT06                                                 zł 464,00 

Miniaturowa, dopplerowska czujka mikrofalowa stosowana 
wraz z barierą podczerwieni Dawin. Zasięg 6 m, kolor czarny.

INFRARED BARRIERS
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PYTHAGORAS 3.0

Bariera wykorzystująca kilka technologii, analizująca 
sygnał przy pomocy logiki rozmytej - Fuzzy Logic. 
Wykorzystanie wielu technologii pozwala dostosować 
barierę do warunków chronionego obszaru np. 
rozmiarów chronionego korytarza, ale także 
wyeliminować zakłócenia wywołane przez ogrodzenia, 
roślinność, warunki atmosferyczne (dla podczerwieni) 
czy ograniczoną przestrzeń (dla mikrofal).
Zasięg 100 i 160 m.

BARIERY WYKORZYSTUJĄCE KILKA TECHNOLOGII

PYTHAGORAS 3.0 100m PYTHAGORAS3100 zł 18.186,00

Bariera wykorzystująca dwie technologie o zasięgu 100m. W zestawie znajdują się: 2 wieże o wysokości 
2m, pokrywy z sabotażem i zestawem przeciw wspinaniu się-TOWER AC, 2 bariery podczerwieni z 
podwójną optyką, z termostatem i grzałką, 1 bariera mikrofalowa, 1pcb z mikroprocesorem do integracji i 
analizy. 
UWAGA: TOWER BASE, NEWTON ALIM należy zamówić dodatkowo. 
Patrz "Akcesoria" poniżej.
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MULTITECH BARRIERS

PYTHAGORAS 3.0 160m PYTHAGORAS3160 zł 20.103,00

Bariera wykorzystująca dwie technologie o zasięgu 160m. W zestawie znajdują się: 2 wieże o wysokości 
2m, pokrywy z sabotażem i zestawem przeciw wspinaniu się-TOWER AC, 2 bariery podczerwieni z 
podwójną optyką, z termostatem i grzałką, 1 bariera mikrofalowa, 1pcb z mikroprocesorem do integracji i 
analizy. 
UWAGA: TOWER BASE, NEWTON ALIM należy zamówić dodatkowo. 
Patrz "Akcesoria" poniżej.

PYTHAGORAS 3.0 100m FULL PYTHAGORAS3X100 zł 22.627,00

Bariera wykorzystująca dwie technologie o zasięgu 100m. W zestawie znajdują się: 2 wieże o wysokości 
2m, pokrywy z sabotażem i zestawem przeciw wspinaniu się-TOWER AC, 3 bariery podczerwieni z 
podwójną optyką, z termostatem i grzałką, 1 bariera mikrofalowa, 1pcb z mikroprocesorem do integracji i 
analizy.
UWAGA: TOWER BASE, NEWTON ALIM należy zamówić dodatkowo. 
Patrz "Akcesoria" poniżej.

PYTHAGORAS 3.0 160m FULL PYTHAGORAS3X160 zł 24.497,00

Bariera wykorzystująca dwie technologie o zasięgu 160m. W zestawie znajdują się: 2 wieże o wysokości 
2m, pokrywy z sabotażem i zestawem przeciw wspinaniu się-TOWER AC, 3 bariery podczerwieni z 
podwójną optyką, z termostatem i grzałką, 1 bariera mikrofalowa, 1pcb z mikroprocesorem do integracji i 
analizy.
UWAGA: TOWER BASE, NEWTON ALIM należy zamówić dodatkowo. 
Patrz "Akcesoria" poniżej.

PYTHAGORAS 3.0 3TECH 100m PYTHAGORAS33T100 zł 19.402,00

Bariera wykorzystująca trzy technologie o zasięgu 100m. W zestawie znajdują się: 2 wieże o wysokości 2m, 
pokrywy z sabotażem i zestawem przeciw wspinaniu się-TOWER AC, 2 bariery podczerwieni z podwójną 
optyką, z termostatem i grzałką, 1 bariera mikrofalowa, 2 czujki dopplerowskie, 1pcb z mikroprocesorem do 
integracji i analizy.
UWAGA: TOWER BASE, NEWTON ALIM należy zamówić dodatkowo. 
Patrz "Akcesoria" poniżej.

PYTHAGORAS 3.0 3TECH 160m PYTHAGORAS33T160 zł 21.318,00

Bariera wykorzystująca trzy technologie o zasięgu 160m. W zestawie znajdują się: 2 wieże o wysokości 2m, 
pokrywy z sabotażem i zestawem przeciw wspinaniu się-TOWER AC, 2 bariery podczerwieni z podwójną 
optyką, z termostatem i grzałką, 1 bariera mikrofalowa, 2 czujki dopplerowskie, 1pcb z mikroprocesorem do 
integracji i analizy.
UWAGA: TOWER BASE, NEWTON ALIM należy zamówić dodatkowo. 
Patrz "Akcesoria" poniżej.

38



PYTHAGORAS 3.0 3TECH 100m 
FULL PYTHAGORAS33TZ100F1 zł 23.843,00

Bariera wykorzystująca trzy technologie o zasięgu 100m. W zestawie znajdują się: 2 wieże o wysokości 2m, 
pokrywy z sabotażem i zestawem przeciw wspinaniu się-TOWER AC, 3 bariery podczerwieni z podwójną 
optyką, z termostatem i grzałką, 1 bariera mikrofalowa, 2 czujki dopplerowskie, 1pcb z mikroprocesorem do 
integracji i analizy.
UWAGA: TOWER BASE, NEWTON ALIM należy zamówić dodatkowo. 
Patrz "Akcesoria" poniżej.

PYTHAGORAS 3.0 3TECH 160m 
FULL PYTHAGORAS33TZ160F1 zł 25.666,00

Bariera wykorzystująca trzy technologie o zasięgu 160m. W zestawie znajdują się: 2 wieże o wysokości 2m, 
pokrywy z sabotażem i zestawem przeciw wspinaniu się-TOWER AC, 3 bariery podczerwieni z podwójną 
optyką, z termostatem i grzałką, 1 bariera mikrofalowa, 2 czujki dopplerowskie, 1pcb z mikroprocesorem do 
integracji i analizy.
UWAGA: TOWER BASE, NEWTON ALIM należy zamówić dodatkowo. 
Patrz "Akcesoria" poniżej.

PYTHA-MWKIT100F1 PYTHA-MWKIT100F1 zł 7.901,00

Kompletny zestaw bariery mikrofalowej TX i RX, 100 m do Pythagoras 

PYTHA-MWKIT160F1 PYTHA-MWKIT160F1 zł 9.346,00

Kompletny zestaw bariery mikrofalowej TX i RX, 160 m do Pythagoras

PYTHAGORAS DOPPLER                         PYTHAGORASDOP                              zł 655,00 

Dodatkowy moduł dopplerowskiej czujki mikrofalowej do bariery wykorzystującej trzy technologie.

CZĘŚCI ZAPASOWE

BARIERY WYKORZYSTUJĄCE KILKA TECHNOLOGII
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MURENA PLUS

Murena to cyfrowa czujka mikrofalowa, z 
możliwością zdalnego dostępu, wykorzystująca 
algorytm "Fuzzy Logic", służąca do ochrony 
zewnętrznej fasad, balkonów, tarasów, wejść itd. 
Czujka potrafi rozróżnić czy intruz przybliża się, 
oddala czy stoi w miejscu, potrafi również 
odróżnić intruza od zakłóceń otoczenia. 
Certyfikat FCC, IMQ, 3°.
Posiada interfejs umożliwiający dystrybucję 
sygnałów alarmowych za pomocą magistrali 
szeregowej lub przez IP PoE (IP-DOORWAY). 
Czujka może być kontrolowana zdalnie przy 
pomocy programu WAVE-TEST 2. MURENA 
może być połączona bezpośrednio z IB-SYSTEM 
podobnie jak inne cyfrowe urządzenia CIAS: 
ERMO482X3 PRO, CORAL PLUS, MANTA.

CZUJNIKI MIKROFALOWE

MURENA 12 PLUS MURENAPLUS zł 2.385,00

Czujka cyfrowa o zasięgu 12m, wykorzystująca algorytm "Fuzzy Logic", zdalna kontrola (ustawienia 
parametrów za pomocą przełączników lub przy pomocy oprogramowania WAVE-TEST 2). Posiada wyjścia 
przekaźnikowe i port RS485.

MURENA PLUS CURTAIN 12 MURENAPLUS-C zł 2.572,00

Czujka cyfrowa ze specjalną anteną - "curtain", zasięg 12m. Wykorzystuje algorytm "Fuzzy Logic", zdalna 
kontrola (ustawienia parametrów za pomocą przełączników lub przy pomocy oprogramowania WAVE-TEST 
2). Posiada wyjścia przekaźnikowe i port RS 485.

MURENA PLUS  24 MURENAPLUS24 zł 2.852,00

Czujka cyfrowa o zasięgu 24m, wykorzystująca algorytm "Fuzzy Logic", możliwość zdalnej kontroli 
(ustawianie parametrów za pomocą przełączników lub przy pomocy oprogramowania WAVE-TEST 2). 
Posiada wyjścia przekaźnikowe i port RS 485.
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MURENA-MEC MURENA-MEC zł 281,00

Kompletna, pusta obudowa do czujki Murena (nie zawiera MURENA-RS)

KIT MURENA PLUS MURENAPLUS-EL zł 1.543,00

Zestaw naprawczy do Mureny Plus 12 m. Zawiera części elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej.

KIT MURENA CURTAIN MURENAPLUS-EL-C zł 1.705,00

Zestaw naprawczy do Mureny Plus 12 m Curtain. Zawiera części elektroniczne w tym podzespoły 
części mikrofalowej. 
KIT MURENA PLUS 24                               MURENAPLUS-24-EL                         zł 2.521,00

Zestaw naprawczy do Mureny Plus 24 m. Zawiera części elektroniczne w tym podzespoły części 
mikrofalowej.

MURENA-RS MURENA-RS zł 179,00

Zestaw: daszek przeciwdeszczowy i dodatkowa pokrywa tylna.

AKCESORIA

CZĘŚCI ZAPASOWE

CZUJNIKI MIKROFALOWE
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AQUARIUS

AQUARIUS to mała czujka dualna (MW+PIR), 
kurtynowa występująca w dwóch wersjach XL o 
zasięgu 12m oraz XS o zasięgu 8m. Czujka jest 
odporna na warunki zewnętrzne (XL-IP65, XS-
IP61) i idealnie nadaje się do ochrony okien, 
balkonów, drzwi wejściowych itp. Rozpoznaje 
próby zamaskowania czujki PIR oraz czujki MW. 
Możliwe jest ustawienie opcji dzięki, której czujka 
nie reaguje na obecność małych zwierząt. 
AQUARIUS ma dwa możliwe ustawienie: 
kurtynowe lub korytarzowe, a specjalne 
algorytmy automatycznie optymalizują detekcję w 
zależności od zmian temperatury otoczenia. 

AQUARIUS-XS AQUARIUS-XS zł 587,00

Czujka dualna (MW+IR) o zasięgu 8 m.

SENSORS
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AQUARIUS-XL AQUARIUS-XL zł 697,00

Czujka dualna (MW+IR) o zasięgu 12 m.

AKCESORIA

AQ-PET AQ-PET zł 26,00

Dodatkowy sabotaż przeciw oderwaniu od ściany, do AQ-WALL.

CZUJNIKI MIKROFALOWE

AQ-WALL AQ-WALL

Przegubowy uchwyt do AQUARIUS XS.

AQ-TAMPER AQ-TAMPER

Dodatkowy sabotaż przeciw oderwaniu od ściany, do AQ-WALL.

zł 64,00

zł 13,00

AQUARIUS-WL                                     AQUARIUS-WL                                       zł 1.274,00
Czujka dualna (MW+IR) o zasięgu 8 m. Przystosowana do instalacji bezprzewodowych.
AQUARIUS-WL może być połączony z dowolnymi centralami wyposażonymi w akcesoria bezprzewodowe.
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ALFA

Wewnętrzna czujka dopplerowska. Zasięg 15 m. 
Pobór prądu: 30mA. Anty-masking, stand-by i filtr 100Hz. 
Wymiary 62 x 80 x 36 mm. Waga: 0,13 Kg.

ALFA ALFA zł 370,00

Wewnętrzna czujka dopplerowska.

CZUJNIKI MIKROFALOWE

ALFA (tampered)                                          ALFA. zł 489,00 

Wewnętrzna czujka dopplerowska z dodatkowym sabotażem przeciw oderwaniu od ściany.
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MMD-SYSTEM

System MMD to przenośna bariera mikrofalowa do tymczasowej ochrony. System ten wykorzystuje bariery 
mikrofalowe do stworzenia niewidocznej strefy detekcji. Bariery mikrofalowe wykrywają każdą próbę 
wtargnięcia na chroniony teren i natychmiast wysyłają sygnał radiowy do centralki systemu MMD, znajdującej 
się w pomieszczeniu ochrony, lub gdziekolwiek, gdzie znajduje się stanowisko zarządzania. 
Konfiguracja ochrony czterostronnej: 4 szt. MMD-ERMO482X PRO - 1 szt. MMD-CUIB - 2 szt. MMD-
MASTER - 2 szt. MMD-SLAVE.
UWAGA: Trójnóg dostępny tylko w kolorze czarnym.

APLIKACJE SPECJALNE
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MMD-CUIB MMD-CUIB zł 19.555,00

Przenośna centralka radiowa wyposażona w wyjście umożliwiające 
podłączenie systemu do IB-SYSTEM RACK. Bateria, zasilacz, 
zestaw radiowy i skrzynia transportowa w zestawie.

MMD-ERMO482X PRO MMD zł 36.232,00

Cyfrowa bariera mikrofalowa (nadajnik i odbiornik) z trójnogiem, 
kabel zbrojony i złącza wojskowe, skrzynia transportowa. Zasięg: 
200 m.

MMD-MASTER MMD-MASTER                                      z ł 17.969,00 

Akumulator oraz zestaw radiowy, możliwość podłączenia do jednego 
lub dwóch odbiorników, skrzynia transportowa w zestawie.

MMD-SLAVE MMD-SLAVE                                           zł 12.079,00 

Akumulator, możliwość podłączenia do jednego lub 
dwóch nadajników, skrzynia transportowa w zestawie.

APLIKACJE SPECJALNE
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MMD-IB-SYSTEM RACK MMD-IBSYSTEMR zł 20.337,00

IB SYSTEM RACK do połączenia z MMD-CUIB

MMD-ANTENNA                                        MMD-ANTENNA                                   zł 234,00 

Specjalna antena do zwiększenia zasięgu. Bezpośrednie połączenie z MMD-CU i MMD-MASTER.

MMD-MAGNET MMD-MAGNET zł 493,00

Podstawa magnetyczna wraz z kablem 3,5 m do zdalnej konfiguracji anteny MMD-CUIB.

MMD-ERMO482X PRO RX                     MMDERMO482XPRORXF1              zł 4.514,00  

Mikrofalowy rezonator odbiornika wraz z kompletną płytką elektroniki dla przenośnej wersji Ermo 482X Pro.

MMD-ERMO482X PRO TX                     MMDERMO482XPROTXF1               zł 4.442,00 

Mikrofalowy rezonator nadajnika wraz z kompletną płytką elektroniki dla przenośnej wersji Ermo 482X Pro.

AKCESORIA

CZĘŚCI ZAPASOWE

SPECIAL APPLICATION
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PRZECIWWYBUCHOWE

Bariery mikrofalowe w specjalnych przeciwwybuchowych obudowach.
CESI 01 ATEX 036 - II 2GD T6 85°C IP66

ERMO482XPRO 3.0 60M EP ERMOANTIX3PRO60 zł 20.685,00

Inteligentna bariera mikrofalowa. Zasięg 60 m.

ERMO482XPRO 3.0 100M EP ERMOANTIX3PRO100 zł 21.408,00

Inteligentna bariera mikrofalowa. Zasięg 100 m.

SPECIAL APPLICATION
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IB-SYSTEM-IP

IB-SYSTEM IP jest nowym rewolucyjnym serwerem, pochodzącym z laboratoriów CIAS, służącym do pełnej 
integracji oraz pełnego zarządzania nawet 1280 różnymi czujnikami. To rozwiązanie oparte jest na komputerze 
klasy PC z systemem Windows oferujący pełną obsługę w zakresie regulacji, konserwacji i ogólnego 
zarządzania wszystkimi czujnikami poprzez Ethernet zapewniając do 10 różnych grup wyjść, będąc w stanie 
komunikować się pięcioma różnymi protokołami, dając instalatorowi możliwość zintegrowania zarówno 
protokołu CIAS jak i czterech alternatywnych protokołów komunikacyjnych jednocześnie. Dzięki wolnej licencji 
SDK, IB System IB jest już zgodny z najbardziej uznanymi markami (np. Arteco, Milestone, Videotec i 
Geutebrueck). Ponadto, IB-System IP jest w 100 % kompatybilny z systemem IB-System Rack używając wyjść 
bezpotencjałowych (IB-Island 8).

BARDZO SZYBKA REAKCJA. OBSŁUGA DO 1280 URZĄDZEŃ. SKALOWALNOŚĆ od 32 do 1280 
URZĄDZEŃ. NISKA ZAJĘTOŚĆ ŁĄCZA: MAX 20 kb HOT BACK-UP. 

SYSTEM ZBIERANIA DANYCH

IB-SYSTEMIP8 IB-SYSTEMIP8 zł 3.740,00

System integrujący TCP/IP do 8 urządzeń.

IB-SYSTEMIP16 IB-SYSTEMIP16 zł 7.013,00

System integrujący TCP/IP do 16 urządzeń
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DATA COLLECTION SYSTEMS

IB-SYSTEMIP32 IB-SYSTEMIP32 zł 14.025,00

System integrujący TCP/IP do 32 urządzeń

IB-SYSTEMIP64 IB-SYSTEMIP64 zł 28.050,00

System integrujący TCP/IP do 64 urządzeń

IB-SYSTEMIP96 IB-SYSTEMIP96 zł 42.075,00

System integrujący TCP/IP do 96 urządzeń.

IB-SYSTEMIP128 IB-SYSTEMIP128 zł 56.100,00

System integrujący TCP/IP do 128 urządzeń.

IB-SYSTEMIP224 IB-SYSTEMIP224

System integrujący TCP/IP do 224 urządzeń (cena ustalana jest indywidualnie).

IB-SYSTEMIP320 IB-SYSTEMIP320

System integrujący TCP/IP do 320 urządzeń (cena ustalana jest indywidualnie).

IB-SYSTEMIP512 IB-SYSTEMIP512

System integrujący TCP/IP do 512 urządzeń (cena ustalana jest indywidualnie).

IB-SYSTEMIP896 IB-SYSTEMIP896

System integrujący TCP/IP do 896 urządzeń (cena ustalana jest indywidualnie).

IB-SYSTEMIP704 IB-SYSTEMIP704

System integrujący TCP/IP do 704 urządzeń (cena ustalana jest indywidualnie).
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IB-SYSTEMIP1280 IB-SYSTEMIP1280

System integrujący TCP/IP do 1280 urządzeń (cena ustalana jest indywidualnie).

IB-SYSTEMIPTWIN32 IB-SYSTEMIPTWIN32 zł 5.610,00

Serwer zapasowy do IB-SYSTEM IP 32.

IB-SYSTEMIPTWIN64 IB-SYSTEMIPTWIN64 zł 11.220,00

Serwer zapasowy do IB-SYSTEM IP 64.

IB-SYSTEMIPTWIN96 IB-SYSTEMIPTWIN96

Serwer zapasowy do IB-SYSTEM IP 96 (cena ustalana jest indywidualnie).

IB-SYSTEMIPTWIN128 IB-SYSTEMIPTWIN128

Serwer zapasowy do IB-SYSTEM IP 128 (cena ustalana jest indywidualnie).

IB-SYSTEMIPTWIN224 IB-SYSTEMIPTWIN224

Serwer zapasowy do IB-SYSTEM IP 224 (cena ustalana jest indywidualnie).

IB-SYSTEMIPTWIN320 IB-SYSTEMIPTWIN320

Serwer zapasowy do IB-SYSTEM IP 320 (cena ustalana jest indywidualnie).

IB-SYSTEMIPTWIN512 IB-SYSTEMIPTWIN512

Serwer zapasowy do IB-SYSTEM IP 512 (cena ustalana jest indywidualnie).

IB-SYSTEMIPTWIN704 IB-SYSTEMIPTWIN704

Serwer zapasowy do IB-SYSTEM IP 704 (cena ustalana jest indywidualnie).

IB-SYSTEMIPTWIN896 IB-SYSTEMIPTWIN896

Serwer zapasowy do IB-SYSTEM IP 896 (cena ustalana jest indywidualnie).

IB-SYSTEMIPTWIN1280 IB-SYSTEMIPTWIN1280

Serwer zapasowy do IB-SYSTEM IP 1280 (cena ustalana jest indywidualnie).

SYSTEM ZBIERANIA DANYCH
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IB-SYSTEM IP - 1 device licence IB-SYSTEMIP-CH zł 468,00

1 licencja na urządzenia do rozbudowy IB-SYSTEM IP.

IB-SYSTEM IP TWIN - 1 device 
License IB-SYSTEMIPTWIN-CH zł 187,00

1 licencja na urządzenia do rozbudowy IB-SYSTEM IP TWIN.

AKCESORIA

Plugin GENETEC PLUGIN-GENETEC

Wtyczka do integracji protokołu IB-SYSTEM IP z platformą GENETEC (cena dostępna na życzenie).

Plugin MILESTONE PLUGIN-MILESTONE

Wtyczka do integracji protokołu IB-SYSTEM IP z platformą MILESTONE (cena dostępna na życzenie).

Plugin GEUTEBRUCK PLUGIN-GEUTEBRUCK

Wtyczka do integracji protokołu IB-SYSTEM IP z platformą GEUTEBRUCK (cena dostępna na życzenie).

Plugin LENEL PLUGIN-LENEL

Wtyczka do integracji protokołu IB-SYSTEM IP z platformą LENEL (cena dostępna na życzenie).

Plugin VIDEOTEC PLUGIN-VIDEOTEC

Wtyczka do integracji protokołu IB-SYSTEM IP z platformą VIDEOTEC (cena dostępna na życzenie).

Plugin ARTECO PLUGIN-ARTECO

Wtyczka do integracji protokołu IB-SYSTEM IP z platformą ARTECO (cena dostępna na życzenie).

WAVE-TEST IP                                             WAVETEST-IP                                       zł 2.414,00 

Oprogramowanie do ustawiania parametrów i konserwacji po IP (współpracuje z: Murena Plus, Manta, Ermo 

482X Pro, Pythagoras, Coral Plus) UWAGA!: Działa tylko w połączeniu z systemem IB-System IP

IB-TEST IP zł 14.025,00

Oprogramowanie klienckie do IB SYSTEM IP.

IB-TEST IP

DATA COLLECTION SYSTEMS
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IB-SYSTEM-RACK

UWAGA: Następujące produkty: ERMO 482X Pro, MANTA, CORAL PLUS, PYTHAGORAS i MURENA PLUS 
mogą być podłączone bezpośrednio do IB-SYSTEM-u  poprzez port RS-485. Pozostałe urządzenia muszą być 
połączone przy pomocy SATELLITE 1 I/O lub 8IN.

IB-SYSTEM RACK zł 16.949,00

W pełni skonfigurowany system przygotowany do montażu w szafie rack 19”, w którego skład wchodzą: 
obudowa o wysokości 3U, panel tylny z 4 złączami, 1 moduł IB SERVER, 1 moduł IB-HUB, 1 moduł IB-
ISLAND-8 i 1 zasilacz 3A. Zestaw ten pozwala na zarządzanie 8 barierami/czujnikami wykorzystując moduł 
IB-EXENSION i maksymalną możliwą ilość modułów IB-ISLAND-8 (8 na jedną obudowę), możliwe jest 
rozszerzenie ilości zarządzanych urządzeń do 64 barier / 128 czujek.

IB-SYSTEM RACK SMALL IB-SYSTEM-RACK-16 zł 13.418,00

System dla małych instalacji. Dla wszystkich instalacji alarmowych, w których wykorzystywane jest 
maksymalnie 16 czujek. CIAS zaprojektował specjalny, w pełni gotowy do użytku, system w obudowie 
przystosowanej do montażu w szafie rack  9,5” w skład którego wchodzą: obudowa o wysokości 3U, panel 
tylny z 4 złączami, 1 moduł IB SERVER RACK R16, 1 moduł IB-HUB, 1 moduł IB-ISLAND-8 i 1 zasilacz 3A. 
Zestaw ten pozwala na zarządzanie 8 barierami/czujkami. System może być maksymalnie rozbudowany do 
obsługi 16 barier/czujek po dodaniu jednego modułu IB-ISLAND 8.

IB-SYSTEM RACK

SYSTEM ZBIERANIA DANYCH
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IB-TEST IB-TEST zł 14.025,00

System do zarządzania i monitoringu.

IB-FMCREP IB-FMCREP                                             z ł 2.457,00 

Konwenter, decoupler i repeater wyposażony w 5 portów RS 485.

IB-FMCREP-FO Multi Mode IB-FMCREP-FO                                      zł 4.561,00  

Konwerter, decoupler i repeater wyposażony w 5 portów RS 485 
i 2 transceivery światłowodowe wielomodowe ST.

AKCESORIA

DATA COLLECTION SYSTEMS
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IB-FO Multi Mode IB-FO zł 2.104,00 

Dodatkowe narzędzie do integracji IB-HUB z 2 portami 
światłowodowymi multimodowe z dwoma portami ST.

IB-FMC REP FO Single Mode IB-FMCREP-FO SM                              zł 5.470,00 

Konwerter w obudowei aluminiowej oferujący pięć portów RS 485, 
dwa jednomodowe porty światłowodowe SC i jeden port RS 232.

IB-FO Single Mode IB-FO SM                                                  zł 4.068,00 

Dodatkowe urządzenie do integracji dla IB-HUB z dwoma portami 
światłowodowymi SC jednomodowymi.

IB-FMCREP-ETH IB-FMCREP-ETH                                    zł 4.561,00 

Konwerter, decoupler i repeater wyposażony w 5 portów RS 485 
i port Ethernet 10/100 Mb.

SYSTEM ZBIERANIA DANYCH
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IB-BACK-PANEL 2S                                      IB-BACK-PANEL 2S                            zł 141,00 

Dodatkowy panel tylny z dwoma slotami. Jeden IB-BACK PANEL 2S może obsłużyć dwa IB-ISLAND-8.

IB-ETHERNET IB-ETH                                                       zł 2.104,00 

Dodatkowe urządzenie do integracji IB-HUB zawierające port 
Ethernetowy 10/100 Mb.

IB-ISLAND-8 IB-ISLAND-8 zł 5.262,00

Moduł przekaźnikowy o wysokości 3U do montażu w IB-SYSTEM 
RACK, wyposażony w 32 wyjścia przekaźnikowe pozwalające na 
zdalne monitorowanie stanów alarmowych i uszkodzeniowych 8 
barier/czujek.

DATA COLLECTION SYSTEMS

IB-TERMINAL BLOCK                                IB-TERMBLOCK                                    zł 400,00 

Dedykowany zestaw składający się z szesnastu zacisków oferowany z przewodem płąskim dla IB-HUB 

i IB-ISLAND 8. Jeden IB-TERMINAL BLOCK umożliwia podłączenie dwóch barier.

IB-TERMINAL BLOCK20                            IB-TERMBLOCK20                              zł 400,00 

Dedykowany zestaw składający się z dwudziestu zacisków oferowany z przewodem płąskim 1,5 m dla 

IB-SERVER-R. Tylko jeden IB-TERMINAL BLOCK 20 można podłaczyć do IB-SERVER-R.
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SATELLITE 1I/O SATELLITE 1I/O zł 464,00

Karta rozszerzeń 1 wejście i 1 wyjście analogowe. Karta jest wykonana w rozmiarze, który pasuje do 
dowolnej czujki innych producentów i pozwala na integrację z wyjściami przekaźnikowymi przez magistralę 
RS-485. Karta posiada 1 wejście dowolnie konfigurowalne jako linia alarmowa parametryczna z jednym, 
dwoma lub trzema rezystorami parametryzującymi i złącze do magistrali RS-485.

SATELLITE-8IN SATELLITE-8IN zł 608,00

Karta rozszerzeń posiada 8 wejść analogowych, które mogą być włączane lub wyłączane i dowolnie 
konfigurowane jako linie alarmowe parametryczne z jednym, dwoma lub trzema rezystorami 
parametryzującymi oraz złącze do magistrali RS-485.

SYSTEM ZBIERANIA DANYCH
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IB-RACK IB-RACK zł 1.870,00

Obudowa Rack 19" 3U z panelem IB-BACK i zasilaczem sieciowym 3A.

IB-RACK SMALL IB-RACK-MINI zł 1.403,00

Obudowa Rack 9,5" z panelem IB-BACK i zasilaczem sieciowym 3A.

IB-SERVER-R16                                            IB-SERVER-R16 zł 2.759,00

Płytka serwera montowana w obudowie Rack 3U do obsługi maksymalnie szesnastu barier/
urządzeń. Umożliwia zbieranie, drukowanie i zdalną obsługę zdarzeń.

IB-HUB IB-HUB zł 5.143,00

Moduł komunikacyjny o wysokości 3U do montażu w
IB-SYSTEM RACK, wyposażony w sześć portów szeregowych RS 
485 (magistrale do połączenia serwera z czujkami), dwa porty  RS 
232 (do bezpośredniego podłączenia komputera) i  jeden port RS 
232 (do podłączenia modemu PTSN). Dzięki wprowadzeniu modułów 
IB-FO i IB-ETH, system może być doposażony w odpowiednio 
transceivery światłowodowe lub złącze Ethernetowe.

IB-SERVER-R IB-SERVER-R zł 5.610,00

Płytka servera montowana w obudowie Rack 3U do obsługi 64 barier 
lub 128 urządzeń z możliwością przechowywania, drukowania i 
zdalnej obsługi zdarzeń.

CZĘŚCI ZAPASOWE

DATA COLLECTION SYSTEMS
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AKCESORIA

OPROGRAMOWANIE

WAVE-TEST 2 WAVETEST2 zł 2.415,00

Oprogramowanie do ustawiania parametrów i konserwacji (jedna 
licencja użytkownika) z konwerterem USB - RS485,( współpracuje z: 
Murena Plus, Manta, Ermo 482X Pro, Pythagoras, Coral Plus)

SIOUX-TEST 2.0 SIOUX-TEST2 zł 2.415,00

Oprogramowanie do zdalnego ustawiania parametrów i konserwacji. 
Uwaga: Nowa wersja jest z funkcją automatycznej kontroli i oceny 
końcowej.

NEW

APACHE FIBER TEST APACHE-FIBER-TEST zł 2.415,00

Oprogramowanie do onfiguracji i kontroli systemu APACHE FIBER.

KIT-USB                                                           KIT-USB zł 890,00

Konwerter RS485/USB, zawiera płaską taśmę do podłączenia portu szeregowego urządzeń 
CIAS i przewód USB.
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ACCESSORIES

UCHWYTY

WALL BRACKET STAFFAMURO-C zł 94,00

Uchwyt ścienny 10 cm do instalacji urządzeń: 
Ermusa i Murena.

NARZĘDZIA DO REGULACJI

STC Light STCLIGHT zł 982,00

Narzędzie do regulacji, ustawiania oraz uruchomienia funkcji walk-
test przeznaczone dla wszystkich analogowych barier CIAS. 
Urządzenie w wersji uproszczonej.

STC 95 STC 95                                                      zł 2.640,00 

Narzędzie do regulacji, ustawiania oraz uruchomienia funkcji 
walk-test przeznaczone dla wszystkich analogowych barier CIAS.
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WALL BRACKET 30cm STAFFAMURO-30C zł 115,00

Uchwyt ścienny 30 cm do do instalacji urządzeń: 
Ermusa i Murena.

POLE BRACKET STAFFAPALO zł 153,00

Uchwyt 60 mm do instalacji urządzeń: Ermusa i Murena na słupku. 

MANTA SP15 MANTASP15                                          z ł 328,00 

Uchwyt w kształcie litery L, ze stali nierdzewnej z otworem 
Ø 40mm na kabel, podstawa 12,5x12,5cm.

AKCESORIA
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MANTA SP45 MANTASP45 zł 277,00

Uchwyt ścienny ze stali  nierdzewnej o długości 45cm oraz Ø 40mm 
z podstawą 12,5X12,5cm. Zawiera otwór do wewnętrznego poprowa-
dzenia kabli. Umożliwia ochronę przestrzeni równoległej do ściany.
UWAGA! Do instalacji na ścianie na odległość nie większą niż 50m 
między odbiornikiem, a nadajnikiem.

SŁUPKI I SKRZYNKI

PALINOX+ PALINOX+ zł 1.148,00

Para słupków ze stali nierdzewnej. 
Słupek o Ø 60 mm, wysokość słupka 122 cm.
Waga: 5,4 Kg. Przystosowany do montażu w ziemi.

PALINOX-SINGLE+ PALINOX-SINGLE+ zł 561,00

Pojedynczy słupek ze stali nierdzewnej, Ø 60mm.

PALINOX-KIT+                                            PALINOX-KIT+ zł 2.478,00 

Para słupków oraz skrzynek przyłączowych wykonanych ze stali nierdzewnej 
(185x230x100 mm). Waga: 10 Kg.

ACCESSORIES
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PALINOX-SD+

BRACKET ADAPTOR                                  AD-GANASCIA110                              z ł 119,00

Specjalny adapter na słupek o Ø 60-110 mm (1 szt.) montowany wraz z uchwytem na słupek. Kolor: szary.

MANTA SP90 MANTASP90 zł 328,00

Słupek ze stali nierdzewnej o Ø 40 mm i wysokości 90 cm, posiada 
otwór do wewnętrznego poprowadzenia kabli.
Podstawa 12,5x12,5cm do montażu na powierzchni betonowej lub 
asfaltowej (1 szt.).

PALINOX-SD-SINGLE+ PALINOX-SD-SINGLE+ zł 680,00

Pojedyncza skrzynka ze stali nierdzewnej.

AKCESORIA

PALINOX-SD+ zł 1.335,00

Para skrzynek przyłączowych wykonanych ze stali 
nierdzewnej (185x230x100 mm).  Waga: 4,6 Kg. 63



TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TR 30 TFN030VA2 zł 179,00

Trasformator 19/220V - 30 VA z resetowalnym bezpiecznikiem.
GWARANCJA: 2 LATA, UWAGA: 2 szt. na każdą barierę.

CORAL-POWER CORALPOWER zł 515,00

Zasilacz do zainstalowania wewnątrz obudowy bariery CORAL PLUS - 19 Vac, 24 Vac, 24 Vdc. (po 1 szt. 
do głowicy). UWAGA!: Zalecany do zastosowania na obiektach, na których możliwe są zakłócenia 
elektromagnetyczne.

TR TOR TRTOR zł 213,00

Transformator toroidalny 230/19 VAC - 30 VA.
GWARANCJA: 2 LATA, UWAGA: 2 szt. na każdą barierę.

POWER SUPPLY NEWTON ALIM zł 655,00

Zasilacz 13,8 VDC/1,5A, w zestawie: uchwyt do mocowania w wieży Pythagoras, uchwyt do akumulatora 
1,2 Ah.GWARANCJA - 1 ROK.

MANTA SP120 MANTASP120                                        zł 515,00 

Para słupków ze stali nierdzewnej o Ø 40mm i wysokości 
120 mm. Konstrukcja przystosowana do montażu w ziemi.

ACCESSORIES
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OPASKI

TIES QTY.100 TIES100 zł 43,00

Odporne na promienie UV opaski do przymocowania kabla SIOUX i APACHE do ogrodzenia. 
(Ilość w opakowaniu 500 szt.)

TIES QTY.1000 TIES1000 zł 345,00

Odporne na promienie UV opaski do przymocowania kabla SIOUX i APACHE do ogrodzenia. 
(Ilość w opakowaniu 1000 szt.)

IP-DOORWAY 12V IP-DOORWAY-C                                   z ł 748,00

Moduł do łączności czujki z IB SYSTEM IP przez sieć LAN. Zasilanie 
przez kabel Ethernet napięciem 13,8VDC.

IP-READY I POE

IP-DOORWAY PoE IP-DOORWAY-S                                    zł 889,00

Moduł do łączności czujki z IB SYSTEM IP przez sieć LAN. Zasilanie 
przez kabel Ethernet według standardu PoE 802.3af.

AKCESORIA

Odporne na promienie UV opaski do przymocowania kabla SIOUX i APACHE do 

ogrodzenia. (Ilość w opakowaniu 100 szt.).
TIES QTY.500                                               TIES500 zł 213,00
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KOLUMNY DO BARIER NEWTON I PYTHAGORAS 

TOWER High Tech 1 m                             TOWER HT1                                           zł 1.496,00

Pusta kolumna z otwieraną przednią pokrywą do barier NEWTON i PYTHAGORAS, wysokość 1 m (1 szt.). 

UWAGA: nie zawiera podstawy - Tower Base ani Anti-climbing Kit  (patrz kod TOWER HT i TOWER AC).

TOWER High Tech 2m                              TOWER HT2                                           zł 1.730,00

Pusta kolumna z otwieraną przednią pokrywą do barier NEWTON i PYTHAGORAS, wysokość 2 m (1 szt.). 

UWAGA: nie zawiera podstawy - Tower Base ani Anti-climbing Kit  (patrz kod TOWER HT i TOWER AC).

TOWER High Tech 3m                              TOWER HT3                                           zł 2.737,00

Pusta kolumna z otwieraną przednią pokrywą do barier NEWTON i PYTHAGORAS, wysokość 3 m (1 szt.) 

UWAGA: nie zawiera podstawy - Tower Base ani Anti-climbing Kit  (patrz kod TOWER HT i TOWER AC).

ANTI CLIMBING KIT TOWERAC zł 183,00

Anti climbing Kit (urządzenie zapobiegające stawaniu na wieży)  do TOWER HT.

TOWER BASE TOWER BASE zł 795,00

Kwadratowa, metalowa, podstawa do kolumny TOWER HT (bok: 25cm).

TOWER BASE2                                            TOWER BASE2                                      zł 982,00 

Kwadratowa podstawa ze stali nierdzewnej(25x25cm) do kolumny TOWER HT. Produkt jest 

wykonywany na zamówienie z dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na dostawę.

ACCESSORIES
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WARUNKI GWARANCJI

67

I. Ogólne warunki gwarancji. Gwarancja podstawowa (1 rok).

Urządzenia  sprzedawane  przez  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  CIAS  
z  siedzibą w Łodzi (90-753), przy ul. Żeligowskiego 8/10 (dalej CIAS), 
produkowane przez CIAS Elettronica S.r.l. objęte są podstawową, 12 miesięczną 
gwarancją producenta, liczoną od daty wydania urządzeń integratorowi lub 
dystrybutorowi przez CIAS.

Gwarancja podstawowa nie obejmuje:
a. uszkodzeń urządzeń na skutek działania siły wyższej,
b. uszkodzeń urządzeń na skutek działania osób trzecich,
c. uszkodzeń na skutek wykorzystywania urządzeń niezgodnie z ich

przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
d. uszkodzeń urządzeń spowodowanych podczas ich instalacji i uruchomienia przez

osoby nieprzeszkolone przez CIAS,
e. uszkodzeń urządzeń na skutek zasilenia ich napięciem niezgodnym z jego

specyfikacją techniczną, przepięć i wyładowań atmosferycznych,
f. uszkodzeń urządzeń na skutek podłączenia do instalacji zasilającej i instalacji

transmisji sygnałów wykonanej niezgodnie z obowiązującymi normami.

Warunki gwarancji na produkty firmy CIAS Elettronica S.r.l.
Dotyczą wszystkich urządzeń sprzedanych od dnia 01 czerwca 2017 roku.

Poza indywidualnie uzgadnianymi przypadkami, zgłoszonymi na adres
gwarancja@cias.com.pl ogólne warunki gwarancji są następujące:

Warunkiem utrzymania gwarancji jest cykliczne, zgodne z wymogami użytkownika, 
ale nie rzadsze niż dwa razy w roku, wykonywanie konserwacji urządzeń, 
udokumentowane wpisem w „Zapisie systemowym (rejestrze systemu)”, zgodnym ze 
specyfikacją techniczną PKN-CLC/ TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy 
sygnalizacji włamania i napadu. Część 7: Wytyczne stosowania, Załącznik I.
Nie jest możliwe przedłużenie podstawowej gwarancji za dodatkową opłatą.

II.Ogólne warunki gwarancji. Gwarancja rozszerzona (2 lata).

Urządzenia sprzedawane przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością CIAS 
z siedzibą w Łodzi (90-753), przy ul. Żeligowskiego 8/10 (dalej CIAS), produkowane 
przez CIAS Elettronica S.r.l. objęte są rozszerzoną, 24 miesięczną gwarancją 
producenta, wydłużoną o czas niezbędny do wykonania instalacji o 2 miesiące, 
liczoną od daty wydania urządzeń integratorowi lub dystrybutorowi przez CIAS, pod 
warunkiem posiadania przez instalatora wykonującego instalację, w chwili 
wykonywania instalacji, ważnego certyfikatu ukończenia szkolenia, co najmniej I 
stopnia, wydanego przez CIAS. Warunkiem otrzymania rozszerzonej gwarancji jest 
wysłanie do CIAS na adres: gwarancja@cias.com.pl oświadczenia instalatora z 
podaniem:
a. daty oświadczenia,
b. imienia i nazwiska instalatora i nazwy firmy,
c. numeru certyfikatu CIAS instalatora,
d. daty wykonania instalacji,
e. nazwy i lokalizacji obiektu,
f. numerów seryjnych zainstalowanych urządzeń,
Wymienione wyżej informacje mogą być wysłane w treści wiadomości lub w 
załączniku.
Zwrotnie, w ciągu dwóch dni roboczych od daty przesłania oświadczenia, odesłane 
zostanie potwierdzenie warunków rozszerzonej gwarancji do instalatora.
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Gwarancja rozszerzona nie obejmuje:
a. uszkodzeń urządzeń na skutek działania siły wyższej,
b. uszkodzeń urządzeń na skutek działania osób trzecich,
c. uszkodzeń na skutek wykorzystywania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem

lub instrukcją obsługi,
d. uszkodzeń urządzeń spowodowanych podczas ich instalacji i uruchomienia przez

osoby nieprzeszkolone przez CIAS,
e. uszkodzeń urządzeń na skutek zasilenia ich napięciem niezgodnym z jego

specyfikacją techniczną, przepięć i wyładowań atmosferycznych,
f. uszkodzeń urządzeń na skutek podłączenia do instalacji zasilającej i instalacji

transmisji sygnałów wykonanej niezgodnie z obowiązującymi normami.

Warunkiem utrzymania gwarancji jest cykliczne, zgodne z wymogami użytkownika, 
ale nie rzadsze niż dwa razy w roku, wykonywanie konserwacji urządzeń, 
udokumentowane wpisem w „Zapisie systemowym (rejestrze systemu)”, zgodnym 
ze specyfikacją techniczną PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy 
sygnalizacji włamania i napadu. Część 7: Wytyczne stosowania, Załącznik I.

Możliwe jest przedłużenie rozszerzonej gwarancji, za dodatkową opłatą, o 
maksymalnie 2 lata.

III. Ogólne warunki gwarancji. Gwarancja pełna (6 lat).

Urządzenia sprzedawane przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością CIAS z 
siedzibą
w Łodzi (90-753), przy ul. Żeligowskiego 8/10 (dalej CIAS), produkowane przez 
CIAS Elettronica S.r.l. objęte są pełną, 72 miesięczną gwarancją producenta, 
wydłużoną o czas niezbędny do wykonania instalacji o 3 miesiące, liczoną od daty 
wydania urządzeń integratorowi lub dystrybutorowi przez CIAS pod warunkiem:

a. uruchomienia urządzeń przez instalatora lub instalatorów posiadających, w chwili
wykonywania instalacji, ważne certyfikaty ukończenia szkolenia II stopnia,
wydanego przez CIAS,

b. wykonania instalacji mechanicznej przez instalatorów przeszkolonych
przez osobę posiadającą certyfikat ukończenia szkolenia II stopnia, wydanego
przez CIAS, co musi być potwierdzone pisemnym oświadczeniem z podaniem
daty przeszkolenia i nazwisk przeszkolonych osób,

c. zgłoszenia wykonanej instalacji do audytu do CIAS w formie wiadomości wysłanej
na adres: gwarancja@cias.com.pl z załącznikiem w formie oświadczenia

instalatora
zawierającego:

i. datę,
ii. imię i nazwisko oraz nazwę firmy,
iii. numer certyfikatu CIAS instalatora,
iv. datę wykonania instalacji,
v. nazwę i lokalizację obiektu,
vi. numery seryjne zainstalowanych urządzeń;

Zwrotnie, w ciągu dwóch dni roboczych od daty przesłania zgłoszenia do audytu, 
odesłana zostanie propozycja terminu przeprowadzenia audytu, wyznaczona nie 
później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania zgłoszenia,

d. udostępnienie podczas audytu następujących dokumentów:

i. oryginału oświadczenia wymienionego w punkcie c,
ii. oryginału oświadczenia wymienionego w punkcie b,
iii. dokumentacji technicznej powykonawczej systemu,
iv.protokołów pomiarów okablowania służącego do zasilania i transmisji

danych,
v. protokołów pomiarów instalacji uziemienia,



e. otrzymania pozytywnej opinii przedstawiciela CIAS odnośnie wykonania
instalacji, po sprawdzeniu przez niego w szczególności:

i. wykonania instalacji ochrony przepięciowej zabezpieczającej układy
zasilania urządzeń i transmisji danych,

ii. sposobu i jakości wykonania instalacji zasilającej urządzenia
ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartości napięć zasilania
urządzeń,

iii. sposobu i jakości wykonania instalacji transmisji danych,
iv. sposobu i jakości wykonania systemu transmisji danych z

wykorzystaniem oprogramowania CIAS, o ile takie oprogramowanie
zostało wykorzystane w instalacji, z uwzględnieniem jakości
i konfiguracji sprzętu, na którym zainstalowano wspomniane
oprogramowanie.

Jeśli audyt zakończy się uwagami, zostaną one przesłane pisemnie drogą 
elektroniczną w ciągu czterech dni roboczych po zakończeniu audytu.
Jeśli audyt zakończy się bez uwag, w ciągu dwóch dni roboczych od daty 
przesłania oświadczenia, odesłane zostanie potwierdzenie warunków pełnej 
gwarancji do instalatora.

Gwarancja pełna nie obejmuje:

a. barier podczerwieni oraz czujek wewnętrznych,
b. uszkodzeń urządzeń na skutek działania siły wyższej,
c. uszkodzeń urządzeń na skutek działania osób trzecich,
d. uszkodzeń na skutek wykorzystywania urządzeń niezgodnie

z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
e. uszkodzeń urządzeń spowodowanych podczas ich instalacji i uruchomienia

przez osoby nieprzeszkolone przez CIAS,
f. uszkodzeń urządzeń na skutek zasilenia ich napięciem niezgodnym z jego

specyfikacją techniczną, przepięć i wyładowań atmosferycznych,
g. uszkodzeń urządzeń na skutek podłączenia do instalacji zasilającej i instalacji

transmisji sygnałów wykonanej niezgodnie z obowiązującymi normami.

Pierwszy, od zgłoszenia przez instalatora, audyt jest bezpłatny. Każdy następny, 
w przypadku niespełnienia warunków jakości wykonania instalacji, jest płatny 
w wysokości netto 50% aktualnej kwoty wynagrodzenia brutto (Ustawa z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2008 ze zm.) za każdy dzień pracy przedstawiciela CIAS. Wstępna wycena 
kosztów audytu zostanie wysłana do zaakceptowania zgłaszającemu 
maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia do ponownego 
audytu.

Możliwe jest zorganizowanie przeszkolenia instalatorów, w celu otrzymania 
certyfikatu ukończenia szkolenia II stopnia na obiekcie, podczas wykonywania 
instalacji. Podczas dwudniowego szkolenia możliwe jest przeszkolenie do 8 osób. 
Niezależnie od ilości szkolonych osób, koszt szkolenia wynosi netto 100% 
aktualnej kwoty wynagrodzenia brutto (Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.).

Warunkiem utrzymania gwarancji jest cykliczne, zgodne z wymogami 
użytkownika, ale nie rzadsze niż dwa razy w roku, wykonywanie konserwacji 
urządzeń, udokumentowane wpisem w „Zapisie systemowym (rejestrze 
systemu)”, zgodnym ze specyfikacją techniczną PKN-CLC/ TS 50131-7:2011 
Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 7: Wytyczne 
stosowania, Załącznik I.

Możliwe jest przedłużenie rozszerzonej gwarancji, za dodatkową opłatą, o 
maksymalnie 4 lata.
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