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Centrala Easy System
Easy System to centrala domofonowa wykonana w oparciu o 
najnowocześniejszą technikę mikroprocesorową . Posiada unikatową klawiaturę 
typu „matryca pasywna”.
Obsługuje ona 255 unifonów cyfrowych DG-1, czytnik Dallas, 3 wyjścia prądowe 
AC/DC (bramy), elektroniczną lista lokatorów, wybieranie numeracji +A +B +C 
lub +D, sterowanie oświetleniem klatki schodowej, numerację mieszaną, tryb 
Master/ Slave. Posiada podświetlane cyfry, 3 tony wywołania,  napis „wezwij 
serwis” programowalny w okresie 1-6 miesięcy, kod specjalny, funkcję „sabotaż”, 
możliwość programowania własnego komunikatu lub nazwy obiektu; jest 
odporna na zwarcia, w przygotowaniu wersja z czytnikiem RfiD.
Cena kompletu centrali (podtynk) z zasilaczem 499zł netto.

Nasza oferta

Unifony DG-1 (cyfrowe) i DG1-A (analogowe)
DG-1 to nowoczesny unifon z przeznaczeniem do dwuprzewodowych cyfrowych 
systemów domofonowych. Charakteryzuje się unikalnym wzornictwem, 
ergonomiczną budową oraz zapewnia użytkownikowi maksymalną 
funkcjonalność.Unifon DG-1 współpracuje z cyfrowymi centralami 
domofonowymi firm: Digitech, Proel, Urmet , Wekta, Laskomex.
Wzór unifonu DG-1 powstał na Węgrzech w 2001r  i szybko zdobył dużą 
popularność. Jest to wzór zastrzeżony przez firmę DIGITECH POLSKA, która 
posiada wyłączne prawo jego używania.
Unifon analogowy DG-1A pasuje do większości central typu 3+n 4+n prod. 
Urmet, Fim-Pro, Mifon, Wekta, Ika, Laskomex
Kolory podstawowe to: biały, beżowy, szary, czarny, brązowy. Inny RAL na 
zamówienie.
Cena unifonu cyfrowego 33,99zł netto , analogowego 28zł netto.

Pastylka Dallas
Klucze tego typu posiadają chip z unikalnym numerem, który jest w nich 
zaprogramowany na stałe i nie można go zmienić ani skopiować. Daje to dużą 
przewagę nad kodem zamka szyfrowego, w posiadanie którego mogą 
stosunkowo łatwo wejść osoby nieuprawnione. Otwieranie zamka
następuje w momencie przyłożenia klucza do czytnika w domofonie. Jest to 
niesłychanie wygodne rozwiązanie dla administratorów nieruchomości, 
listonoszy i wszelkiego rodzaju służb zapewniających prawidłową pracę 
wszystkich instalacji w dużej liczbie budynków. Dzięki kluczom
Dallas nie muszą oni nosić pęków kluczy mechanicznych- jedna pastylka 
zaprogramowana w kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu budynkach umożliwia im 
wejście na teren posesji i wykonanie swojej pracy. Z kluczy mogą również 
korzystać sami lokatorzy wykorzystując go nie tylko do otwierania drzwi, ale np. 
w innych systemach kontroli dostępu, uzbrajania systemów alarmowych
w mieszkaniu, samochodzie.
Cena 1szt pastylki Dallas to 5,5zł netto.

Zasilacze Digitech DIN 12vAC, 0,8A i 1,7A
Nasze zasilacze wyposażone są w bezpiecznik i w obudowę typu DIN 
ułatwiającą montaż na standardowej szynie w tablicy elektrycznej lub puszce.
Produkowane są w dwóch wersjach mocy: 0,8A i 1,7A. Mogą zasilać dowolne 
centrale domofonowe i elektrozaczepy.
Cena zasilacza 0,8A to 30zł netto a 1,7A 36zł netto..
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Samozamykacze Diplomat - IPM
Uniwersalne samozamykacze firmy Industrija Precizine Mechanika (Serbija) 
przeznaczone do niemalże wszystkich drzwi wejściowych. Wykonane z 
najwyższej jakości odlewu aluminiowego. Można je stosować zarówno do drzwi 
lewych jak i prawych. 

Ramię, tłok i sprężyna wykonana z wysokiej jakości stali. Posiadają regulację 
prędkości zamykania i domykania. Montaż i regulacja samozamykaczy Diplomat 
jest bardzo prosta i nie wymaga skomplikowanych przyrządów dzięki instrukcji i 
szablonom dostarczanych w komplecie. Standardowy kolor wykończenia: 
srebrny. Inne kolory: czarny, brązowy, złoty.
Dostępne opcje i akcesoria: ramię rozpinane w pozycji „otwarte” oraz wersja z 
hamulcem otwarcia.
Ważne! Samozamykacze Diplomat IPM są identyczne rozmiarowo jak do 
niedawna obecne na polskim rynku samozamykacze Inveko (B87-B94).
Samozamykacz 602 –  603 – 604 – 605 , ceny już wkrótce.

Nasza oferta

Wkładki i klucze systemowe
Wkładki bębenkowe profilowe GAM-Express przeznaczone są do stosowania
we wszystkich rodzajach zamków wpuszczanych. Oferowane są w szerokiej 
gamie wymiarów, co pozwala na dobranie odpowiedniej wkładki do niemal 
każdego rodzaju drzwi i zamka wpuszczanego.
Dodatkowo do systemu należą kłódki i wkładki do zamków nawierzchniowych z 
działające z tymi samymi wzorami kluczy.
Wkładki bębenkowe profilowe oferowane są w wykończeniu mosiężnym lub 
niklowym, co sprawia, że dobrze komponują się z większością stosowanych 
okuć, a zastosowanie mosiężnego klucza wydłuża o 80% żywotność wkładki.
Jest to system wkładek powtarzalnych numerowanych („A”, „B”, „C”, „D”, „E” itd. 
- 14 wzorów) z ściśle dopasowanym wzorem nacięć kluczy i dopasowanych do 
nich wkładek do zamków, wkładek bębenkowych oraz kłódek.
W przypadku gdy wkładka ulegnie zniszczeniu, zastępuje się ja taką samą a 
lokatorom kluczy się nie wymienia.
Wkładki współpracują z bardzo popularnym i niedrogim modelem klucza GAM – 
YT15.
Cena 1szt klucza 2,45zł netto, wkładka 31/31 – 26,46, wkładka 36/36 - 30,24.


