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Radiolinia ON/OFF CONTROL,
System napadowy POMOC CONTROL,
KONTROLER PAPILARNO TRANSPONDEROWY KPT
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UWAGA: Podane ceny w katalogu są cenami zł netto.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy możliwość zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie informacje były poprawne i aktualne. Jednak nasze wyroby podlegają ciągłemu doskonaleniu i dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.
Proxima sp.j. jest niezależnym producentem wszystkich urządzeń elektronicznych wymienionych w katalogu. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie w celu informacyjnym, aby wyjaśnić przeznaczenie produktów Proxima.

RADIOLINIE

206,94zł netto

ON_OFF Control to zaawansowany, z dwustronną komunikacją radiową system do jednoznacznego uzbrajania/rozbrajania pilotem
systemu alarmowego. Jeden przycisk pilota zawsze włącza, drugi zawsze wyłącza. Dzięki dwustronnej komunikacji radiowej
włączenie, wyłączenie, pytanie o stan (włączony czy wyłączony), wezwanie pomocy - PANIC i brak zasięgu potwierdzane są diodami
LED pilota.
Funkcje
t Oprócz podstawowego kanału przekaźnikowego (tryb bistabilny i monostabilny 1-9999s) sterownik ON_OFF Control posiada
dodatkowy monostabilny (1-9999s) kanał tranzystorowy OC T oraz wejście sygnału zwrotnego IN PGM,
t Zaprojektowany został specjalnie do uzbrajania/rozbrajania pilotem z potwierdzaniem systemów alarmowych z wejściem impulsowym: (kolejne impulsy na przemian uzbrajają / rozbrajają alarm) i wyjściem PGM informującym o stanie alarmu (uzbrojony/
rozbrojony, które analizuje wejście IN PGM),
t Pilotem (diodą LED na pilocie) można sprawdzić, czy system jest uzbrojony czy rozbrojony oraz wysłać (z potwierdzeniem diodą
LED na pilocie) sygnał wezwania pomocy,
t Jeżeli kanał przekaźnikowy ON_OFF Control pracuje w trybie monostabilnym bez analizy IN PGM, to może zostać wykorzystany do załączania (z potwierdzeniem) na określony czas (1s - 9999s) urządzenia elektrycznego. Pilotem można sprawdzić, czy
urządzenie pozostaje nadal załączone oraz można (z potwierdzeniem) przedłużyć jego działanie lub wyłączyć urządzenie przed
upływem ustawionego czasu,
t Każdy pilot może być zarejestrowany jako pilot STANDARD+PANIC lub pilot PANIC,
t Każdemu zarejestrowanemu pilotowi można nadać/odebrać uprawnienia do zdalnego zarządzania odbiornikiem - pilot MASTER
umożliwia to samo co przycisk na odbiorniku,
t Każdy pilot posiada niepowtarzalny numer, ale zostaje zarejestrowany na jednej z 999 pozycji w dowolnym odbiorniku. Pilot
może zapytać wybrany odbiornik, na której pozycji jest w nim zarejestrowany. Znając numer pozycji pilota w wybranym odbiorniku można go usunąć przyciskiem na odbiorniku lub pilotem MASTER bez jego obecności.

RADIOLINIA PRX

105,74zł netto

RADIOLINIA PRX

RADIOLINIA ON OFF CONTROL

RADIOLINIA ON OFF CONTROL

Sterownik Radiowy PRX do sterowania systemami alarmowymi, załączania czuwania, blokowanie stref lub czujników, bezprzewodowy przycisk antynapadowy. W systemach kontroli dostępu do sterowania elektrozamkami, zworami, bramami i silnikami oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzebne sterowanie radiowe. Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu kodu zmiennego.
Funkcje:
t Bardzo czuły (superheterodynowy) wąskopasmowy (odporny na zakłócenia) odbiornik radiowy zapewniający w otwartej niezakłóconej
przestrzeni zasięg ponad 200m,
t Pilot MASTER - nowość na rynku – oprócz normalnej pracy daje możliwość zablokowania/odblokowania działania pozostałych pilotów, dodania oraz kasowania pilotów. A wszystko to bez dostępu do sterownika.
t Każdy z przycisków pilota może działać w inny sposób sposób – nie sterować, sterować pierwszym, drugim lub dwoma przekaźnikami,
t Obudowa odbiorników zabezpieczona jest wyłącznikiem antysabotażowym,
t Włączenie/wyłączanie każdym pilotem wyjścia S (dwa przyciski razem),
t Trzy szybko wybierane najpopularniejsze konfiguracje pracy sterownika (bi i monostabilny, dwa mono (3s) i dwa tryby bistabilne),
t Skracanie działania przekaźnika w trybie monostabilnym - po ponownym naciśnięciu przycisku,
t Praca z anteną wewnętrzną (zasięg około 10% mniejszy niż z anteną zewnętrzną). Zewnętrzną antenę należy stosować gdy zamkniemy radiolinię w metalowej skrzynce, zamontujemy na dużym metalowym podłożu lub gdy zależy nam na maksymalnym zasięgu,
t Optyczna i akustyczna sygnalizacja słabej baterii w pilocie,
t Duży wybór modeli pilotów.

STEROWNIK jest wykonywany w dwóch wersjach zasilania 12V i 24V
t
t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście PK:
Wyjście T:
Wejście IN:
Częstotliwość:

12 lub 24V DC/AC
max 60 mA, Przekaźnik włączony
24V -1A , Przekźniki NO/NC
100mA/24V , Tranzystor OC
0 - 30Vmax , 3mA
868 MHz, Modulacja FSK

t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście S:
Wyjście PK1/PK2:
Tryby kanałów:

t Ilość przycisków :
t Ilość kanałów :

4

SPIS TREŚCI
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12V,
15-65 mA,
max 500 mA
1A/125VAC 3A/30VDC , NO i NC
Monostabilny,(1-255) x (0,1s, 1s lub 1min), Bistabilny,
TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), Monostabilny przerywany,
Bistabilny przerywany
34
2 (2 przekaźnikowe )

SPIS TREŚCI
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109,00zł netto

RADIOLINIA Pin4_HCS

131,00zł netto

RADIOLINIA Pin4

RADIOLINIA inMASTER

RADIOLINIA inMASTER

Sterownik Radiowy inMASTER do sterowania systemami alarmowymi, załączania czuwania, blokowanie stref lub czujników, bezprzewodowy przycisk antynapadowy. W systemach kontroli dostępu do sterowania elektrozamkami, zworami, bramami i silnikami
oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzebne sterowanie radiowe. Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki zastosowaniu kodu
zmiennego.

Sterownik Radiowy PIN4_HCS do sterowania systemami alarmowymi, załączania czuwania, blokowanie stref lub czujników, bezprzewodowy przycisk antynapadowy. W systemach kontroli dostępu do sterowania elektrozamkami, zworami, bramami i silnikami
oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzebne sterowanie radiowe. Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki zastosowaniu kodu
zmiennego.

Funkcje

Funkcje

Przeznaczona do pracy w pomieszczeniach zamkniętych,
Bardzo czuły (superheterodynowy) wąskopasmowy (odporny na zakłócenia) odbiornik radiowy,
Uniwersalne zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
Obudowa odbiorników zabezpieczona jest wyłącznikiem antysabotażowym,
Nowatorski, niezwykle wygodny (bez dostępu do radiolinii) sposób programowania - konfiguracja zdalna za pomocą pilota
MASTER - rolę pilota MASTER może pełnić każdy pilot współpracujący z radiolinią,
t Każdy z przycisków każdego pilota może działać w inny sposób - nie sterować, sterować pierwszym, drugim, trzecim lub dwoma/trzema kanałami razem,
t Możliwość blokowania/odblokowywania pilotem MASTER działania pozostałych pilotów,
t Skracanie działania przekaźnika w trybie monostabilnym - po ponownym naciśnięciu przycisku,
t Wbudowany buzer - działa zawsze podczas programowania oraz może potwierdzać działanie kanałów nr 1 i nr 2,
t Trzy kanały - dwa kanały przekaźnikowe i trzeci tranzystorowy-1A (zabezpieczony elektronicznie).
t Kanał trzeci - może pracować tak jak kanały 1 i 2 (praca podstawowa), tylko potwierdzać działanie kanałów 1 i 2 lub w obu
trybach jednocześnie,
t Akustyczna sygnalizacja słabej baterii w pilocie,
t Duży wybór modeli pilotów.

t Bardzo czuły (superheterodynowy) wąskopasmowy (odporny na zakłócenia) odbiornik radiowy zapewniający w otwartej niezakłóconej przestrzeni zasięg ponad 200m,
t Sterownik PIN4 daje ogromne możliwości aplikacyjne często niedostępne w innych rozwiązaniach,
t Każdy przycisk (lub kombinacja przycisków) każdego pilota może inaczej sterować radiolinią - włączać, wyłączać lub zmieniać
niezależnie stan jednego, dwóch, trzech lub wszystkich kanałów,
t Zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
t Optyczna i akustyczna sygnalizacja słabej baterii pilota,
t Pilot MASTER może blokować/odblokowywać działanie pojedyńczego pilota, blokować/odblokowywać wszystkie piloty, kasować i kopiować pojedyńcze piloty,
t Programowanie PINpilotem w trybie programatora. Jest to wygodny i szybki sposób konfigurowania sterownika. PINpilot musi
być zarejestrowany w dowolnym kanale lub jako pilot MASTER oraz PINpilot musi być ustawiony w trybie programatora,
t Obudowa odbiorników zabezpieczona jest wyłącznikiem antysabotażowym,
t Możliwość rejestracji pilotów systemowych oraz dowolnych producentów z układem HCS w paśmie 433MHz,
t Duży wybór modeli pilotów.

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście nr 1 i 2:
Wyjście nr3 +STryby kanałów:

t Ilość przycisków :
t Ilość kanałów :
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12V-24V DC/AC, Napięcie stałe lub zmienne
15mA,
24V -1A , NO i NC
OC 1A DC, Zabezp. przed zwarciem
Monostabilny,(1-255) x (0,1s, 1s lub 1min), Bistabilny,
TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), Monostabilny przerywany,
Bistabilny przerywany
30
3 , (2 przekaźnikowe , 1 tranzystorowy)

SPIS TREŚCI

t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście nr PK1/PK2:
Wyjście nr PK3/PK4:
Tryby kanałów:

t Ilość przycisków :
t Ilość kanałów :
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12V-24V DC/AC, Napięcie stałe lub zmienne
15mA, Przekaźniki wyłączone
24V -1A, NO i NC
24V -1A, NO lub NC
Monostabilny,(1-255) x (0,1s, 1s lub 1min), Bistabilny,
TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), Monostabilny przerywany,
Bistabilny przerywany
250
4 , (4 przekaźnikowe)

SPIS TREŚCI
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149,00zł netto

RADIOLINIA outMASTER

129,00zł netto

RADIOLINIA outMASTER

RADIOLINIA Pin4 Din

RADIOLINIA Pin4 Din

Sterownik Radiowy PIN4 DIN do sterowania systemami alarmowymi, załączania czuwania, blokowanie stref lub czujników, bez-przewodowy przycisk antynapadowy. W systemach kontroli dostępu do sterowania elektrozamkami, zworami, bramami i silnikami
oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzebne sterowanie radiowe. Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki zastosowaniu kodu
zmiennego.

Sterownik Radiowy outMASTER do sterowania systemami alarmowymi, załączania czuwania, blokowanie stref lub czujników, bez-przewodowy przycisk antynapadowy. W systemach kontroli dostępu do sterownia elektrozamkami, zworami, bramami i silnikami
oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzebne sterowanie radiowe. Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki zastosowaniu kodu
zmiennego.

Funkcje

Funkcje

t Bardzo czuły (superheterodynowy) wąskopasmowy (odporny na zakłócenia) odbiornik radiowy zapewniający w otwartej niezakłóconej przestrzeni zasięg ponad 200m,
t Sterownik PIN4 DIN daje ogromne możliwości aplikacyjne często niedostępne w innych rozwiązaniach,
t Każdy przycisk (lub kombinacja przycisków) każdego pilota może inaczej sterować radiolinią - włączać, wyłączać lub zmieniać
niezależnie stan jednego, dwóch, trzech lub wszystkich kanałów,
t Zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
t Optyczna i akustyczna sygnalizacja słabej baterii pilota,
t Pilot MASTER może blokować/odblokowywać działanie pojedyńczego pilota, blokować/odblokowywać wszystkie piloty, kasować i kopiować pojedyńcze piloty,
t Programowanie PINpilotem w trybie programatora. Jest to wygodny i szybki sposób konfigurowania sterownika. PINpilot musi
być zarejestrowany w dowolnym kanale lub jako pilot MASTER oraz PINpilot musi być ustawiony w trybie programatora,
t Obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN,
t Możliwość rejestracji pilotów systemowych oraz dowolnych producentów z układem HCS w paśmie 433MHz,
t Duży wybór modeli pilotów.

t Przeznaczona do pracy na zewnątrz,
t Bardzo czuły (superheterodynowy) wąskopasmowy (odporny na zakłócenia) odbiornik radiowy
t Nowatorski, niezwykle wygodny (bez dostępu do radiolinii) sposób programowania - konfiguracja zdalna za pomocą pilota MASTER rolę pilota MASTER może pełnić każdy pilot współpracujący z radiolinią,
t Każdy z przycisków każdego pilota może działać w inny sposób - nie sterować, sterować pierwszym, drugim, trzecim lub dwoma/trzema kanałami razem,
t Zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
t Możliwość blokowania/odblokowywania pilotem MASTER działania pozostałych pilotów,
t Skracanie działania przekaźnika w trybie monostabilnym - po ponownym naciśnięciu przycisku,
t Wbudowany buzer - działa zawsze podczas programowania oraz może potwierdzać działanie kanałów nr 1 i nr 2,
t Trzy kanały - dwa kanały przekaźnikowe i trzeci tranzystorowy-1A (zabezpieczony elektronicznie).
t Kanał trzeci - może pracować tak jak kanały 1 i 2 (praca podstawowa), tylko potwierdzać działanie kanałów 1 i 2 lub w obu trybach
jednocześnie,
t Akustyczna sygnalizacja słabej baterii w pilocie,
t Duży wybór modeli pilotów.

t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjścia PK1/PK2:
Wyjścia 3/4
Tryby kanałów:

t Ilość przycisków :
t Ilość kanałów :
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12V-24V DC/AC, Napięcie stałe lub zmienne
15mA, Przekaźniki wyłączone
24V -1A , NO i NC
OC 1A DC, Zabezp. przed zwarciem
Monostabilny,(1-255) x (0,1s, 1s lub 1min), Bistabilny,
TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), Monostabilny przerywany,
Bistabilny przerywany
250
4, (2 przekaźnikowe , 2 tranzystorowe)

SPIS TREŚCI

t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście nr 1 i 2:
Wyjście nr3 +STryby kanałów:

t Ilość przycisków :
t Ilość kanałów :
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www.proxima.pl

12V-24V DC/AC, Napięcie stałe lub zmienne
15mA,
24V -1A , NO i NC
OC 1A DC, Zabezp. przed zwarciem
Monostabilny,(1-255) x (0,1s, 1s lub 1min), Bistabilny,
TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), Monostabilny przerywany,
Bistabilny przerywany
30
3, (2 przekaźnikowe , 1 tranzystorowy)

SPIS TREŚCI
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149,00zł netto

RADIOLINIA NW CONTROL

206,94zł netto

RADIOLINIA NW CONTROL

RADIOLINIA outMASTER 250

RADIOLINIA outMASTER 250

Sterownik Radiowy outMASTER 250 do sterowania systemami alarmowymi, załączania czuwania, blokowanie stref lub czujników,
bezprzewodowy przycisk antynapadowy. W systemach kontroli dostępu do sterowania elektrozamkami, zworami, bramami i silni-kami oraz wszędzie tam ,gdzie jest potrzebne sterowanie radiowe. Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki zastosowaniu kodu
zmiennego.

Dwukanałowy, dwukierunkowy, trzypasmowy sterownik radiowy. Dzięki dwustronnej komunikacji radiowej można pilotem
sprawdzić czy wysłany rozkaz dotarł do odbiornika, w jakim stanie znajduje się każdy z kanałów, w jakim stanie znajduje się niezależne wejście IN oraz czy pilot pozostaje w zasięgu odbiornika.

Funkcje

t
t
t
t
t
t
t

Przeznaczona do pracy na zewnątrz,
Różnica między outMaster - brak trybu TDJN
Bardzo czuły (superheterodynowy) wąskopasmowy (odporny na zakłócenia) odbiornik radiowy
Zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
Nowatorski niezwykle wygodny (bez dostępu do radiolinii) sposób programowania - konfiguracja zdalna za pomocą pilota
MASTER - rolę pilota MASTER może pełnić każdy pilot współpracujący z radiolinią,
t Każdy z przycisków każdego pilota może działać w inny sposób - nie sterować, sterować pierwszym, drugim, trzecim lub dwoma/trzema kanałami razem,
t Możliwość blokowania/odblokowywania pilotem MASTER działania pozostałych pilotów,
t Skracanie działania przekaźnika w trybie monostabilnym - po ponownym naciśnięciu przycisku,
t Wbudowany buzer - działa zawsze podczas programowania oraz może potwierdzać działanie kanałów nr 1 i nr 2,
t Trzy kanały - dwa kanały przekaźnikowe i trzeci tranzystorowy-1A (zabezpieczony elektronicznie).
t Kanał trzeci - może pracować tak jak kanały 1 i 2 (praca podstawowa), tylko potwierdzać działanie kanałów 1 i 2 lub w obu
trybach jednocześnie,
t Akustyczna sygnalizacja słabej baterii w pilocie,
t Duży wybór modeli pilotów.
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście nr 1 i 2:
Wyjście nr3 +STryby kanałów:

t Ilość przycisków :
t Ilość kanałów :
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Konfiguracja sterownika możliwa jest również pilotem z uprawnieniami MASTER
NW Control to zaawansowany dwukanałowy, z dwustronną komunikacją radiową sterownik radiowy,
Dwa kanały wyjściowe: przekaźnikowy i tranzystorowy T, jedno niezależne wejście sygnału IN,
Dioda LED pilota potwierdza odebranie rozkazu i zwraca aktualny stan wyjścia - aktywny /nieaktywny,
Diodą LED pilota można sprawdzić aktualny stan każdego wyjścia i stan wejścia IN - aktywny (czerwony) /nieaktywny (zielony),
Każdy kanał sterownika może pracować w trybie bistabilnym i monostabilnym 1-9999s,
Każdy kanał sterownika może być typu NO lub NC, kanał przekaźnikowy konfiguruje się zworą na sterowniku, a kanał tranzystorowy konfiguruje się programowo,
t Wejście IN może zostać uznane za aktywne (sygnalizowane czerwoną diodą LED pilota), gdy jest zwarte lub rozwarte z masą
- konfiguracja programowa, użytkownik może sprawdzić stan niezależnego np. wyłącznika krańcowego, czujnika kontaktronowego, PGM alarmu, wyjście czujnika ruchu, itp.
t Każdemu zarejestrowanemu pilotowi można nadać/odebrać uprawnienia do zdalnego zarządzania odbiornikiem - pilot MASTER
umożliwia to samo co przycisk na odbiorniku,
STEROWNIK jest wykonywany w dwóch wersjach zasilania 12V i 24V

t
t
t
t
t
t
t

12V-24V DC/AC, Napięcie stałe lub zmienne
15mA,
24V -1A , NO i NC
OC 1A DC, Zabezp. przed zwarciem
Monostabilny,(1-255) x (0,1s, 1s lub 1min), Bistabilny,
Monostabilny przerywany,
Bistabilny przerywany
250
3, (2 przekaźnikowe , 1 tranzystorowy)

SPIS TREŚCI

Funkcje

www.proxima.pl

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście PK:
Wyjście T:
Wejście:
Częstotliwość:
Ilość pilotów :

www.proxima.pl

12 lub 24V DC/AC,
max 60 mA, Przekaźnik włączony
24V -1A , Przekaźniki NO/NC
100mA/24V, Tranzystor OC
IN 0 - 30V, Max 3mA
868 MHz, Modulacja FSK
999 pilotów

SPIS TREŚCI
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POMOC STANDARD

POMOC STANDARD

206,94zł netto

SYSTEMY ANTYNAPADOWE

POMOC STANDARD to zestaw przeznaczony do radiowego wzywania pomocy poprzez naciśnięcie przycisku na pilocie w kształcie
zegarka lub naciśnięcie czerwonego przycisku na pilocie MINI.
Funkcje
t Naciśnięcie przycisku pilota zegarkowego lub czerwonego przycisku pilota MINI zwiera styki przekaźnika w odbiorniku,
t Kontrola zasięgu i sprawności zestawu - naciśnięcie i zwolnienie po 8s (dioda LED) przycisku pilota zegarkowego lub naciśnięcie szarego i czerwonego przycisku pilota MINI wysyła sygnał testowy włączający buzer w odbiorniku.
t Zasięg wewnątrz pomieszczeń kilkanaście - kilkadziesiąt metrów, w przestrzeni otwartej nawet 200m,
t Kasowanie pilota również bez jego obecności,
t Trzy tryby pracy kanału:
- bistabilny,
- TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
- monostabilny 1-999s, z rozdzielczością 1s,
t Zarejestrowanym pilotem można akustycznie zdalnie odczytać jego pozycję w sterowniku,
t Zarejestrowanym pilotem można zdalnie sklonować pilota,
t Odczyt liczby zarejestrowanych pilotów,
t Po włączeniu zasilania sterownik podaje buzerem pojemność pamięci pilotów,
t Pilot w zestawie do wyboru.
STEROWNIK jest wykonywany w dwóch wersjach zasilania 12V i 24V

t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście PK:
Częstotliwość:

www.proxima.pl

12 lub 24V, DC/AC,
max 10 mA, Przekaźnik włączony
24V -1A , Przekaźniki NO
433 MHz, Modulacja ASK

SPIS TREŚCI
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206,94zł netto

POMOC CONTROL

POMOC CONTROL

STEROWNIKI 230V

Zaawansowany, radiowy system wzywania pomocy pilotem radiowym o podwyższonej niezawodności, z układem wykrywania ZAGŁUSZANIA, kontrolą jakości zasięgu, z możliwością sprawdzenia w każdym pilocie jego numeru i czasu, jaki minął od ostatniego
wezwania pomocy.
Funkcje
t System POMOC z POTWIERDZENIEM MINI został zaprojektowany głównie do niezawodnego radiowego wezwania pomocy
wewnątrz obiektów poprzez naciśnięcie przycisku małego pilota MINI,
t W przypadku rozległego obiektu, w celu podniesienia bezpieczeństwa można użyć nawet trzech odbiorników radiowych rozmieszczonych wewnątrz obiektu,
t W celu podniesienia bezpieczeństwa, piloty z odbiornikami i odbiorniki między sobą komunikują się na trzech różnych częstotliwościach. Dodatkowo częstotliwości te są losowane i ewentualnie modyfikowane, jeżeli poziom zakłóceń na wylosowanej
częstotliwości w miejscu instalacji będzie za wysoki,
t Odbiorniki i piloty pracują w trybie LBT - słuchaj zanim nadasz, co istotnie zmniejsza poziom zakłóceń na przykład, gdy zostaną
użyte jednocześnie wszystkie możliwe 64 piloty,
t Odbiorniki wykrywają zagłuszanie i informują o nim na swoim wyjściu Z oraz informują w miarę możliwości radiowo pozostałe
odbiorniki,
t Można sprawdzić bez wzywania pomocy, czy nasz pilot pozostaje w zasięgu dowolnego odbiornika (KRÓTKI tryb sieci), lub w
zasięgu odbiornika NR1 (DŁUGI tryb sieci). Wystarczy równocześnie krótko nacisnąć i zwolnić oba przyciski pilota, a po chwili
długo zapalona ZIELONA dioda LED sygnalizuje pozostanie w zasięgu. Długo zapalona CZERWONA dioda LED sygnalizuje brak
zasięgu,
t Odbiorniki posiadają wejście IN, do którego można dołączyć przewodowe przyciski POMOC, których naciśnięcie jest traktowane jak wezwanie pomocy pilotem,
t Zarejestrowanym pilotem można w pobliżu odbiornika dodać kolejne piloty systemowe - opcja konfigurowana,
t Możliwość sprawdzenia, który pilot został użyty jako ostatni,

t
t
t
t
t
t
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Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście POMOC:
Wyjście Z:
Częstotliwość:
Ilość pilotów:

12V DC/AC, Stałe lub zmienne,
max 60 mA, Przekaźnik włączony
24V -1A, Przekaźniki NO/NC
Zagłuszanie, 100mA/24V tranzystor OC
868MHz, Modulacja FSK
64 piloty

SPIS TREŚCI

www.proxima.pl

115,00zł netto

LN_L

STEROWNIK LN_L

Zasilanie:
Wyjścia:
Liczba pilotów:
Liczba kanałów:
Tryby kanałów:

230V AC / 18 mA/ 0,8W przekaźnik wył.,
2 x 800W bez bezpiecznika,
819 pilotów 433,92MHz
2,
Monostabilny (1-999 sekund),
Bistabilny,
TDJN -Tak Długo Jak Naciskasz,
Wymiary: 36 x 42 x 21 mm / 35g,

FUNKCJE
t Odbiornik superheterodynowy- zasięg do 200m,
t Naciśnięcie łącznika S1 włącza/zmienia stan kanału 1, a naciśnięcie łącznika S2 włącza/zmienia stan kanału 2,
t Przyjmuje piloty zmiennokodowe wiodącego systemu + dowolne piloty z układem HCS pracujące w paśmie
433,92MHz,
t Kasowanie pilota bez jego obecności,
t Można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz
dwa przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego,
t Zarejestrowanym pilotem można:
- optycznie diodą LED zdalnie odczytać jego pozycję w sterowniku,
- zdalnie sklonować pilota,
UWAGA: ANTENA może znajdować pod napięciem 230V- nie należy jej skracać.

STEROWNIK LN_P

SIECIOWY STEROWNIK LN_P

115,00zł netto

Zasilanie:
Wyjścia:
Liczba pilotów:
Liczba kanałów:
Tryby kanałów:

230V AC / 18 mA/ 0,8W przekaźnik wył.,
2 x 3A/ 230AC przekaźnik NO,
819 pilotów 433,92MHz
2,
Monostabilny (1-999 sekund),
Bistabilny,
TDJN -Tak Długo Jak Naciskasz,
Wymiary: 36 x 42 x 21 mm (otwór 4/8 mm) / 35g,

FUNKCJE
t Naciśnięcie łącznika S1 włącza/zmienia stan kanału 1, a naciśnięcie łącznika S2 włącza/zmienia stan kanału 2,
t Przyjmuje piloty zmiennokodowe wiodącegyo systemu + dowolne piloty z układem HCS pracujące w paśmie
433,92MHz,
t Kasowanie pilota bez jego obecności,
t Można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz dwa przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego,
t Zarejestrowanym pilotem można:
- optycznie diodą LED zdalnie odczytać jego pozycję w sterowniku,
- zdalnie sklonować pilota,
UWAGA: ANTENA może znajdować pod napięciem 230V- nie należy jej skracać.
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www.proxima.pl

DIALERY

DIALER 300D mini

Dialer 300D mini przeznaczony jest do powiadamiania o zdarzeniach w systemach alarmowych lub systemach sterowania za pomocą komunikatów SMS i CLIP, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest informacja o zmianie stanu typu zwarty/rozwarty (np. czy działa
klimatyzacja lub czy włączone jest ogrzewanie) i czy w monitorowanym obiekcie nie zabrakło 230V AC.
Funkcje
t 8 wejść, w tym 6 natychmiastowych (IN1-do IN 4), wej. IN5 kontrolujące zasilacz sieciowy (może być 24h), wej. IN6 będące
linią sabotażową (może być 24h),
t 1 zwłoczne przy powrocie do obiektu/natychmiastowe (IN7),
t 1 uzbrajające/rozbrajające (IN8),
t Tylko uzbrojone urządzenie reaguje na stan wejść (wyjątkiem są wej. IN5 i IN6, jeśli są 24h),
t Możliwość zdalnego odczytu stanu 8 wejść (Wysłanie CLIPa, odpowiedź SMS), tzw. status dialera,
t Możliwość zdalnego sterowania dialerem poprzez wiadomość SMS (uzbrojenie/rozbrojenie),
t 8 numerów telefonów użytkowników,
t 8 niezależnych testów o zaprogramowanych godzinach,
t Programowane ograniczenie ilości komunikatów wysyłanych w ciągu 1 godziny,
t Wysyłanie SMS-ów o maksymalnej długości 56 znaków.
t
t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Ilość wejść:
Ilość użytkowników:
Zakres GSM:
Wymiary:

12V,
100mA w czuwaniu,
8,
8,
850/900/1800/1900 MHz,
130/100/40 mm

Dialer 300D

Dialer 300D przeznaczony jest do powiadamiania o zdarzeniach w systemach alarmowych lub systemach sterowania za pomocą
komunikatów SMS i CLIP, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest informacja o zmianie stanu typu zwarty/rozwarty (np. czy działa klimatyzacja lub czy włączone jest ogrzewanie) i czy w monitorowanym obiekcie nie zabrakło 230V AC. Moduł odbiera także komendy
SMS, co pozwala zdalnie sterować urządzeniami podłączonymi do jego wyjść.
Funkcje
t 8 wejść, w tym 6 natychmiastowych (IN1-do IN 4), wej. IN5 kontrolujące zasilacz sieciowy (może być 24h), wej. IN6 będące
linią sabotażową (może być 24h),
t 1 zwłoczne przy powrocie do obiektu/natychmiastowe (IN7),
t 1 uzbrajające/rozbrajające (IN8),
t 4 wyjścia (OUT1 - Uzbrojenie/Rozbrojenie typu OC, OUT2-Syrena-Alarm, OUT3 i OUT4 do dyspozycji użytkownika sterowanego
przez SMSa), wyjścia OUT1-OUT3-OUT4 są wyjściami typu open kolektor (OC) 100mA, a wyjście OUT2 jest to wyjście przekaźnikowe NO -3A,
t Tylko uzbrojone urządzenie reaguje na stan wejść (wyjątkiem są wej. IN5 i IN6, jeśli są 24h),
t Możliwość zdalnego odczytu stanu 8 wejść oraz 4 wyjść dialera (Wysłanie CLIPu, odpowiedź SMS), tzw. status dialera,
t Możliwość zdalnego sterowania dialerem poprzez wiadomość SMS (uzbrojenie/rozbrojenie włączenie/wyłączenie syreny, włączenie/wyłączenie wyjść OUT3 i OUT4),
t Programowana opcja głośnego potwierdzania uzbrajania/rozbrajania (OUT2-Syrena/ Alarm),
t 8 numerów telefonów użytkowników,
t 8 niezależnych testów o zaprogramowanych godzinach,
t Programowane ograniczenie ilości komunikatów wysyłanych w ciągu 1 godziny,
t Wysyłanie SMS-ów o maksymalnej długości 56 znaków.

t
t
t
t
t
t
t
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www.proxima.pl

388,00zł netto

DIALER 300D

350,00zł netto

DIALER 300D mini

Zasilanie:
Pobór prądu:
Ilość wejść:
Ilość wyjść:
Ilość użytkowników:
Zakres GSM:
Wymiary:

www.proxima.pl

12V,
100mA w czuwaniu,
8,
4 (1-3-4 OC 100mA i 2 NO 3A
8,
850/900/1800/1900 MHz,
130/100/40 mm

SPIS TREŚCI
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350,00zł netto

DIALER 900 mini często wykorzystywany przez centra zarządzania kryzysowego oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Jednym sms,
clipem lub przyciśnięciem pilota możemy powiadomić naraz 64 osoby. Moduł posiada wbudowany odbiornik radiowy.
Funkcje
t Wejścia (1-6) rozpoznają 6 rodzajów zmian napięcia (podanie masy, zanik masy, podanie +12V, zanik +12V, zmiana masa/+12V,
zmiana +12V/masa),
t Programowany za pomocą kabla USB,
t Każde wejście po pobudzeniu może być blokowane na 1-255s,
t Konfigurowanie dialera programem DIAL900 (komputerem PC z systemem WINDOWS XP/VISTA/WIN 7 poprzez port USB),
t Sygnalizacja zaniku zasilania sieciowego z możliwością programowania zwłoki, z ochroną akumulatora,
t Wskaźnik poziomu sygnału GSM sześcioma diodami LED dialera,
t Sygnalizacja dwukolorową diodą LED stanu pracy dialera GSM,
t Sygnalizacja żółtą diodą LED stanu połączenia z siecią GSM,
t Przesyłanie obcego SMSa do wybranego abonenta
t Łatwa aktualizacja oprogramowania dialera (Bootloader),
t SMS abonenta z uprawnieniami może:
- zmienić czasy autotestów,
- zmienić datę i czas zegara,
- zmienić numer telefonu i nazwę abonenta na jednej z 64 pozycji,
- odczytać czasy czterech autotestów,
- odczytać czas zegara dialera,
- odczytać numer telefonu i nazwę abonenta zapisanego na jednej z 64 pozycji,
- obsługiwać kody USSD karty dialera (doładowanie, itp.),
t
t
t
t
t
t
t
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Zasilanie:
Pobór prądu:
Ilość wejść :
Ilość użytkowników:
Ilość pilotów:
Zakres GSM:
Wymiary:

12V,
100mA w czuwaniu,
6+1,
64
64,
850/900/1800/1900 MHz,
130/100/40 mm

SPIS TREŚCI

www.proxima.pl

Dialer 300D mini ARC

466,00zł netto

DIALER 300D mini ARC

DIALER 900 mini

DIALER 900 mini

Dialer 300D Mini ARC - Nadajnik GSM z zasilaczem i akumulatorem w obudowie przystosowanej do montażu na ścianie, przeznaczony jest przede wszystkim do pracy razem z systemem alarmowym i wszędzie tam gdzie potrzebna jest informacja o zmianie
typu zwarty/rozwarty (np. czy działa klimatyzacja lub włączone jest ogrzewanie) i czy w monitorowanym obiekcie nie zabrakło 230V AC.
Funkcje
t 8 wejść, w tym 6 natychmiastowych (IN1-do IN 4), wej. IN5 kontrolujące zasilacz sieciowy (może być 24h), wej. IN6 będące
linią sabotażową (może być 24h),
t 1 zwłoczne przy powrocie do obiektu/natychmiastowe (IN7),
t 1 uzbrajające/rozbrajające (IN8),
t Tylko uzbrojone urządzenie reaguje na stan wejść (wyjątkiem są wej. IN5 i IN6, jeśli są 24h),
t Możliwość zdalnego odczytu stanu 8 wejść (Wysłanie CLIPa, odpowiedź SMS), tzw. status dialera,
t Możliwość zdalnego sterowania dialerem poprzez wiadomość SMS (uzbrojenie/rozbrojenie),
t 8 numerów telefonów użytkowników,
t 8 niezależnych testów o zaprogramowanych godzinach,
t Programowane ograniczenie ilości komunikatów wysyłanych w ciągu 1 godziny,
t Wysyłanie SMS-ów o maksymalnej długości 56 znaków.

t
t
t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Ilość wejść :
Ilość użytkowników:
Zakres GSM:
Wymiary:
Akumulator:

www.proxima.pl

230V/12V,
100mA w czuwaniu,
8,
8,
850/900/1800/1900 MHz,
20cm x 12cm x 3,5cm,
0,8 Ah 12V

SPIS TREŚCI
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DIALER 300D ARC

DIALER 300D ARC

504,00zł netto

PILOTY

Dialer 300DARC - Nadajnik GSM z zasilaczem i akumulatorem w obudowie przystosowanej do montażu na ścianie. Prosty sześcioliniowy system alarmowy - ochrona w czasie budowy, kioski, domki letniskowe itp. Nadzór i sterowanie maszynami (urządzeniami
przez sms)
Funkcje
t 8 wejść, w tym 6 natychmiastowych (IN1-do IN 4), wej. IN5 kontrolujące zasilacz sieciowy (może być 24h), wej. IN6 będące linią
sabotażową (może być 24h),
t 1 zwłoczne przy powrocie do obiektu/natychmiastowe (IN7),
t 1 uzbrajające/rozbrajające (IN8),
t 4 wyjścia (OUT1 - Uzbrojenie/Rozbrojenie typu OC, OUT2-Syrena-Alarm, OUT3 i OUT4 do dyspozycji użytkownika sterowanego
przez SMSa), wyjścia OUT1-OUT3-OUT4 są wyjściami typu open kolektor (OC) 100mA, a wyjście OUT2 jest to wyjście przekaźnikowe NO -3A,
t Tylko uzbrojone urządzenie reaguje na stan wejść (wyjątkiem są wej. IN5 i IN6, jeśli są 24h),
t Możliwość zdalnego odczytu stanu 8 wejść, oraz 4 wyjść dialera (Wysłanie CLIPu, odpowiedź SMS), tzw. status dialera,
t Możliwość zdalnego sterowania dialerem poprzez wiadomość SMS (uzbrojenie/rozbrojenie włączenie/wyłączenie syreny, włączenie/wyłączenie wyjść OUT3 i OUT4),
t Programowana opcja głośnego potwierdzania uzbrajania/rozbrajania (OUT2-Syrena/ Alarm),
t 8 numerów telefonów użytkowników,
t 8 niezależnych testów o zaprogramowanych godzinach,
t Programowane ograniczenie ilości komunikatów wysyłanych w ciągu 1 godziny,
t Wysyłanie SMSów o maksymalnej długości 56 znaków
t
t
t
t
t
t
t
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Zasilanie:
Pobór prądu:
Ilość wejść :
Ilość wyjść:
Ilość użytkowników:
Zakres GSM:
Wymiary:

12V,
100mA w czuwaniu,
8,
4 (1-3-4 OC 100mA i 2 NO 3A),
8,
850/900/1800/1900 MHz,
20cm x 12cm x 3,5cm

SPIS TREŚCI

www.proxima.pl

53,34zł netto

PILOT MIĘKKI

Bardzo mały dwukanałowy pilot w obudowie hermetycznej silikonowo-plastikowej. Pilot jest wodoodporny
poprzez zastosowaną silikonową obudowę.

Mały, dwukanałowy pilot w obudowie metalowo-plastikowej z wytrzymałymi silikonowymi przyciskami.
t
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

433,92MHz,
2,
chromowany metal + plastik,
2 x CR2016 3V,
44 x 32 x 12 mm,
26g.

t
t
t
t
t
t

53,34zł netto
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Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

t
t
t
t
t
t

www.proxima.pl

53,34zł netto

Trzykanałowy pilot w obudowie metalowo-plastikowej z wytrzymałymi silikonowymi przyciskami.

433,92MHz,
2,
chromowany metal + plastik,
2 x CR2016 3V,
47 x 32 x 13 mm,
34g.

SPIS TREŚCI

433,92MHz,
2,
silikon + plastik,
2x CR 1220 3V,
47 x 22 x 12 mm,
16g.

PILOT TRÓJKĄT

Mały, dwukanałowy pilot w obudowie metalowo-plastikowej z wytrzymałymi silikonowymi przyciskami.
t
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

PILOT TRÓJKĄT

PILOT KWADRAT

PILOT KWADRAT

53,34zł netto

PILOT MIĘKKI

PILOT MINI

PILOT MINI

www.proxima.pl

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

433,92MHz,
3,
chromowany metal + plastik,
3x CR 2016 3V,
52 x 33 x 10 mm,
34g.

SPIS TREŚCI
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33,17zł netto

PILOT PIŁKA

Trzykanałowy pilot w obudowie z tworzywa, z wyłącznikiem zabezpieczającym przed przypadkowym
naciśnięciem przycisków.
t
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

Mały czterokanałowy pilot w obudowie metalowo-plastikowej z wytrzymałymi silikonowymi przyciskami.
t
t
t
t
t
t

433,92MHz,
3,
plastik,
2x CR 2016 3V,
53 x 35 x 13 mm,
21g.

PILOT BANAN
26

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

53,34zł netto

Wytrzymały czterokanałowy elegancki pilot w obudowie metalowo-plastikowej z silikonowymi przyciskami.

433,92MHz,
4,
chromowany metal + plastik,
2 x CR2016 3V
60 x 30 x 13 mm,
33g.

SPIS TREŚCI

433,92MHz,
4,
chromowany metal + plastik,
2 x CR2016 3V,
44 x 34 x 13 mm,
24g.

PILOT PODKOWA

Czterokanałowy elegancki pilot w obudowie metalowo-plastikowej.
t
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

PILOT PODKOWA

53,34zł netto

PILOT BANAN

53,34zł netto

PILOT PIŁKA

PILOT WYŁĄCZNIK

PILOT WYŁĄCZNIK

t
t
t
t
t
t

www.proxima.pl

www.proxima.pl

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

433,92MHz,
4,
chromowany metal + plastik,
2 x CR2016 3V,
53 x 33 x 13 mm,
39g.

SPIS TREŚCI
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53,34zł netto

PILOT MOCNY

Pilot czterokanałowy w obudowie metalowo-plastikowej. Przyciski zabezpieczone klapką przed
przypadkowym naciśnięciem.
t
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

Duży solidny pilot czterokanałowy w obudowie metalowo-plastikowej z dużymi silikonowymi przyciskami.
t
t
t
t
t
t

433,92MHz,
4,
chromowany metal + plastik,
2 x CR2016 3V,
58 x 30 x 14 mm,
41g.

53,34zł netto

28

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

53,34zł netto

Czterokanałowy elegancki pilot w obudowie metalowo-plastikowej z silikonowymi przyciskami.

433,92MHz,
4,
chromowany metal + plastik,
1 x A27 12V,
55 x 34 x 13 mm,
29g.

SPIS TREŚCI

433,92MHz,
4,
chromowany metal + plastik,
2 x CR2016 3v,
36 x 16 x 68 mm,
33g.

PILOT GWIZDEK

Czterokanałowy elegancki pilot w obudowie metalowo-plastikowej.
t
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

PILOT GWIZDEK

PILOT FALA

PILOT FALA

53,34zł netto

PILOT MOCNY

PILOT KLAPKA

PILOT KLAPKA

t
t
t
t
t
t

www.proxima.pl
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Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

433,92MHz,
4,
chromowany metal + plastik,
1 x A27 12V,
67 x 16 x 15 mm,
20g.

SPIS TREŚCI

29

PILOT DWUKIERUNKOWY POMOC CONTROL

Pilot o nowoczesnym kształcie.
NAJWIĘKSZY zasięg SPOŚRÓD NASZYCH PILOTÓW.
t
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

t
t
t
t
t
t

PILOT ZEGAREK

56,67zł netto

30

Częstotliwość:
Kanały:
Zasilanie:
Obudowa:
Wymiary:
Waga:		

www.proxima.pl

868MHz,
2,
chromowany metal + plastik,
1 x CR2032 3V
44 x 32 x 12 mm,
26g.

Dwukierunkowy dwuprzyciskowy pilot mini dedykowany do zestawu ON OFF Control.
t
t
t
t
t
t

433,92MHz,
1,
akumulator ładowany poprzez USB,
silikon + tworzywo,
43 x 19 x 10 mm,
5g

SPIS TREŚCI

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

PILOT DWUKIERUNKOWY ON OFF CONTROL

Pilot w obudowie przypominającej zegarek lub opaskę. Jest to pilot jednokanałowy, który można używać bez
paska. Moduł pilota posiada ucho na smycz. Pilot zamiast baterii posiada akumulator, który można naładować
poprzez gniazdo USB.
t
t
t
t
t
t

80,55zł netto

Dwukierunkowy dwuprzyciskowy pilot mini dedykowany do zestawu Pomoc Control.

433,92MHz,
4,
chromowany metal + plastik,
1 x A32 9V,
70 x 14 x 14 mm,
21g.

PILOT ZEGAREK

80,55zł netto

ON OFF CONTROL

56,67zł netto

POMOC CONTROL

PILOT SOPEL

PILOT SOPEL

www.proxima.pl

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

868MHz,
2,
chromowany metal + plastik,
1 x CR2032 3V
44 x 32 x 12 mm,
26g.

SPIS TREŚCI
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NW CONTROL

PILOT DWUKIERUNKOWY NW CONTROL

80,55zł netto

PILOTY SPECJALNE

Dwukierunkowy dwuprzyciskowy pilot mini dedykowany do zestawu NW Pomoc Control.
t
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

868MHz,
2,
chromowany metal + plastik,
1 x CR2032 3V
44 x 32 x 12 mm,
26g.

POMOC STANDARD

PILOT POMOC STANDARD

53,34zł netto

Dwuprzyciskowy pilot mini dedykowany do zestawu Pomoc Standard.
t
t
t
t
t
t
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Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

433,92MHz,
2,
chromowany metal + plastik,
2 x CR 2016 3V
44 x 32 x 12 mm,
26g.

SPIS TREŚCI

www.proxima.pl

65,00zł netto

PILOT ŚCIENNY P3P

Przycisk radiowy jest pilotem jednokanałowym, może być zastosowany np. jako przycisk napadowy,
sterowanie bramą, alarm pożarowy, dzwonek.
t
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

Przycisk radiowy P3P jest pilotem trzykanałowym ,wraz z odbiornikiem może być stosowany w bramach
przemysłowych, które nie mają swojej drogi radiowej, góra-stop-dół.

433,92MHz,
1,
plastik,
1x A27 12V,
75 x 49 x 28 mm,
28g.

t
t
t
t
t
t

65,00zł netto
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Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

98,34zł netto

Pilot HB do zabudowy w samochodzie. Jako jedyny na rynku posiada homologację E20 niezbędną do
montowania pilota w pojazdach samochodowych.
t
t
t
t

433,92MHz,
3,
plastik,
1 x A23 12V,
87 x 87 x 14 mm,
68g.

SPIS TREŚCI

433,92MHz,
3,
plastik,
1 x A23 12V,
99 x 65 x 24 mm,
60g.

PILOT HB

Przycisk radiowy P3K jest pilotem trzykanałowym, mocowanym do ściany. Przydatny w sytuacji, gdy
zapomniano o instalacji kablowej do sterowania ręcznego napędem, możliwość sterowania np. dwiema
bramami garażowymi i jedną wjazdową.
t
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

Częstotliwość:
Kanały:
Zasilanie:
Wymiary:

433,92MHz,
4,
12V lub 24V / 10mA,
40 x 50 x 20 mm / 44g,

Chcąc otworzyć bramę wystarczy mrugnąć światłami długimi, włączyć klakson lub przełączyć
wybrany oryginalny przycisk samochodu. Wbudowanego pilota trudno ukraść, a dla większego
bezpieczeństwa można tak podłączyć pilota, że do jego działania wymagana jest włączona stacyjka.
Posiada homologację E20 - warunek instalacji w pojazdach samochodowych, znak CE nie jest wystarczający.

www.proxima.pl

www.proxima.pl

SPIS TREŚCI
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PILOT HB

PILOT ŚCIENNY P3K

PILOT ŚCIENNY P3K

65,00zł netto

PILOT ŚCIENNY P3P

PILOT ŚCIENNY P1

PILOT ŚCIENNY P1

98,34zł netto

PILOT DOPUSZKOWY PDB

Pilot wyzwalany za pomocą przycisków zewnętrznych NO. Pilot HB ARK nadaje, gdy pilot jest zasilany,
a wejście 2,4,8 lub1 zostanie zwarte z dodatnim biegunem zasilania.
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Kanały:
Zasilanie:
Wymiary:
Waga:		

Pilot dopuszkowy wyzwalany za pomocą przycisków zewnętrznych NO, zasilany baterią.
t
t
t
t
t
t

433,92MHz,
4,
12-24V / 10mA,
40 x 36 x 15 mm,
21g.

115,00zł netto

36

Częstotliwość:
Przyciski:
Wymiary:
Waga:
Zasilanie:

166,67zł netto

CODE PILOT to dwa niezależne jednokanałowe piloty ze zmiennym kodem, który wysyła sygnał radiowy po
wcześniejszym poprawnym wprowadzeniu kodu odpowiadającego danemu kanałowi. Kod może mieć długość
od zera do dziewięciu cyfr.

433,92MHz,
4x NO do podłączenia,
36 x 42 x 21 mm,
35g.
230V

SPIS TREŚCI

433,92MHz,
4x NO do podłączenia,
1 x CR2032,
36 x 42 x 21 mm,
35g.
230V

KLAWIATURA RADIOWA CODE PILOT

Pilot dopuszkowy wyzwalany za pomocą przycisków zewnętrznych NO, zasilany 230V.
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Bateria:
Wymiary:
Waga:
Zasilanie:

t
t
t
t
t
t

www.proxima.pl

www.proxima.pl

Częstotliwość:
Kanały:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

433,92MHz,
2,
zewnętrzna IP54,
2x CR 2032 3V,
74 x 38 x 84 mm,
239g.

SPIS TREŚCI
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KLAWIATURA CODE PILOT

PILOT DOPUSZKOWY PD 230

PILOT DOPUSZKOWY PD230

115,00zł netto

PILOT DOPUSZKOWY PDB

PILOT HB ARK

PILOT HB ARK

83,84zł netto

PILOT FINGERPRINT

To zwykły pilot, który działa dopiero po wprowadzeniu PINu. Najkrótszy PIN jest pojedyńczą cyfrą,
a najdłuższy jest liczbą sześciocyfrową. Kilkukrotne wprowadzenie błędnego PINu czasowo blokuje pilota,
użytkownik może w każdej chwili zmienić swój PIN.
t
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

Pilot FingerPrint to dwa piloty dwukanałowe sterowane odciskiem palca. Pilot pierwszy to kanał nr1 i nr2,
pilot drugi to kanały nr3 i nr4. Przyłożenie zarejestrowanego palca powoduje wysłanie transmisji radiowej
jednego z czterech kanałów.

433,92MHz,
2,
chromowany metal + plastik,
2 x CR2016 3V,
44 x 32 x 12 mm,
26g.

t
t
t
t
t
t
t

83,84zł netto

PILOT PRZEMYSŁOWY PP2/PP4

PINpilot umożliwia wysłanie sześciu różnych rozkazów. Trzy rozkazy tym pilotem może wysłać każdy, a
pozostałe trzy rozkazy tylko osoba znająca PIN. PIN może mieć długość od 1 do 6 cyfr.
t
t
t
t
t
t

38

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

t
t
t
t
t
t

www.proxima.pl

PP2 248,34zł netto
PP4 331,67zł netto

Dwu lub Czterokanałowy pilot w dużej obudowie z wytrzymałymi przyciskami. Może być obsługiwany
przez osoby w odzieży ochronnej (rękawice) np. operatorów wózków widłowych.

433,92MHz,
2,
chromowany metal + plastik,
2 x CR2016 3V,
44 x 32 x 12 mm,
26g.

SPIS TREŚCI

Częstotliwość: 		
433,92MHz,
Kanały:		 4,
Liczba użytkowników:
30,
Obudowa: 		
chromowany metal + plastik, klasa szczelności IP54;
Temperatura pracy:
od -30 do + 55 C
Bateria: 		
6X 4 x 1.5AA LOW 4.8V,
Wymiary: 		
137 x 85 x 74 mm.

www.proxima.pl

Częstotliwość: 		
Przyciski:		
Obudowa:
Bateria: 		
Wymiary: 		
Waga: 		

433,92MHz,
2 lub 4,
tworzywo, klasa szczelności IP54,
1x CR 2032 3V,
104 lub 164 x 67 x 50 mm,
233g lub 393g.

SPIS TREŚCI
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PILOT PRZEMYSŁOWY

PIN PILOT

PIN PILOT

483,34zł netto

PILOT FINGERPRINT

PILOT poPINie

PILOT poPINie

131,67zł netto

PILOT PP_1

Pilot PROXIMA PP 1 to trzyprzyciskowy pilot działający na częstotliwości 433,92MHz. Posiada trzy przyciski
np. Góra-Stop-Dół. Posiada otoczkę amortyzującą skutki upadku. Ponadto pilot wyposażony jest w uchwyt do
montażu na ścianie.

Pilot do zabudowy w aucie, obsługiwany czujnikiem zbliżeniowym, wykrywa zbliżenie palca również w
rękawiczce i działa poprzez plastik kokpitu pojazdu (ponad 1cm zasięgu). Rozwiązanie zgłoszone do
ochrony patentowej w UPRP.
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Kanały:
Zasilanie:
Wymiary:
Waga:		

433,92MHz,
4,
3V 2x AA LR6 / 10mA,
47 x 68 x 20 mm,
100g.

t
t
t
t
t
t

115,00zł netto

40

Częstotliwość:
Kanały:
Zasilanie:
Wymiary:
Waga:		

t
t
t
t
t
t

www.proxima.pl

108,34zł netto

Pilot PROXIMA 5/9 to pięć lub dziewięć pilotów. Każdy pilot posiada trzy przyciski np. Góra-Stop-Dół. Naciśnięcie przycisku Góra-Stop-Dół wysyła transmisję radiową pilota o numerze wskazanym przez cztery diody
LED. Posiada otoczkę amortyzującą skutki upadku. Ponadto pilot wyposażony jest w uchwyt do montażu na
ścianie.

433,92MHz,
4,
3V 2x AA LR6 / 10mA,
47 x 68 x 20 mm,
100g.

SPIS TREŚCI

433,92MHz,
3,
tworzywo,
1 x CR2430 3v,
130 x 15 x 54 mm,
53g.

PILOT PP_5/9

Pilot do zabudowy w aucie, obsługiwany bardzo płaskim przyciskiem. Rozwiązanie zgłoszone do
ochrony patentowej w UPRP.
t
t
t
t
t

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

www.proxima.pl

Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

433,92MHz,
3,
tworzywo,
2 x CR2430 3v,
130 x 15 x 54 mm,
53g.

SPIS TREŚCI
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PILOT PP_5/9

PILOT HB SWITCH

PILOT HB SWITCH

75,00zł netto

PILOT PP_1

PILOT HB SENSOR

PILOT HB SENSOR

PILOT PP_100

PILOT PP_100

165,00zł netto

KONTROLA DOSTĘPU

Pilot PROXIMA PP_100 to sto trzykanałowych pilotów PROXIMA 433,92MHz.Każdy pilot posiada trzy
przyciski np. Góra-Stop-Dół. Naciśnięcie przycisku Góra Stop Dół wysyła transmisję radiową pilota o
numerze ustawionym na wyświetlaczu LCD. Posiada otoczkę amortyzującą skutki upadku. Ponadto pilot
wyposażony jest w uchwyt do montażu na ścianie.
t
t
t
t
t
t
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Częstotliwość:
Przyciski:
Obudowa:
Bateria:
Wymiary:
Waga:

433,92MHz,
3,
tworzywo,
2 x CR2430 3v,
130 x 15 x 54 mm,
53g.

SPIS TREŚCI

www.proxima.pl

350,00zł netto

KONTROLER PAPILARNO TRANSPONDEROWY KPT

W automatyce bramowej Sterownik PT umożliwia STEROWANIE bramy pilotem i transponderem.
W kontroli dostępu właściciel otwiera pomieszczenie transponderem, gość naciskając przycisk BUZ, buzerem w sterowniku PT informuje właściciela o wizycie, a właściciel wygodnie bez podchodzenia do drzwi, pilotem otwiera elektrozamek.
Pobudzenie przekaźnika w odbiorniku następuje po odebraniu zarejestrowanego przycisku pilota radiowego lub po
zbliżeniu do czytnika transponderowego zarejestrowanego transpondera. Czytnik transponderów komunikuje się ze
sterownikiem protokołem Wieganda.

Samodzielny kontroler elektrozamka pojedyńczych drzwi, uruchamiany kartą transponderową lub
odciskiem palca.
FUNKCJE
t Dwie karty + dwa odciski palca administrujące dodawaniem użytkowników,
t Dwie karty + dwa odciski palca administrujące kasowaniem użytkowników,
t Czytnik karty SD umożliwia:
- kopiowanie pamięci użytkowników i administratorów z kontrolera na kartę,
- kopiowanie pamięci użytkowników i administratorów z karty do kontrolera,
- przenoszenie uprawnień pomiędzy kontrolerami,
- przeglądanie i usuwanie użytkowników i ADMINISTRATORÓW, oraz edycja nazw programem na PC,

FUNKCJE
t 909 (piloty+kody Wiegand - tylko Odbiornik) = zmiennokodowe piloty KeeLoq SYSTEMOWE +
(opcja programowana) piloty innych producentów z układem HCS pracującego w paśmie
433.92MHz - analizowana jest część stała transmisji (28 z 66 bitów - ponad 250mln kombinacji),
t Kasowanie pilota i kodu Wieganda (tylko Odbiornik) bez jego obecności,
t Zarejestrowanym pilotem lub transmisją Wieganda (tylko Odbiornik) można akustycznie odczytać
jego/jej pozycję w sterowniku,
t Zarejestrowanym pilotem można zdalnie sklonować pilota.

44

SPIS TREŚCI

Zasilanie:
Elektrozamek:
Temperatura pracy:
Klasa szczelności:
Liczba użytkowników:
Wymiary:

www.proxima.pl

300,00zł netto

www.proxima.pl

12V / 70mA,
1A/30VDC lub 0,5A/48VAC,
0 + 50 C,
IP20,
3000 odcisków + 3000 transponderów,
156 x 60 x 36 mm,

SPIS TREŚCI
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KPT

STEROWNIK PT

STEROWNIK PT (komplet)

216,67zł netto

KLUCZ TRANSPONDEROWY

KLUCZ TRANSPONDEROWY
Klucz transpoderowy (brelok): bardzo wytrzymały, wyposażony w kółko do mocowania przy kluczach,
średni zasięg - ok. 8 cm,

Zewnętrzny czytnik transpondera UNIQUE 125kHz z wyjściem Wieganda 26/34. Zbliżenie transpondera
systemu UNIQUE powoduje wysłanie przewodami D0 i D1 numeru transpondera protokołem Wiegand.
Transmisję potwierdza buzer oraz wyłączenie na chwilę czerwonej diody LED i włączenie na chwilę
zielonej diody LED.
t zasilanie:		
12V DC napięcie stałe,
t pobór prądu:		
30mA transponder nieobecny
				
40mA transponder obecny
t temperatura pracy:
-20 OC / + 50 OC
t klasa szczelności:
IP65,
t kodowanie:		
115 x 75 x 20 mm,
t wymiary:		 148g.

KARTA ZBLIŻENIOWA

KARTA ZBLIŻENIOWA

7,20zł netto

KLUCZ TRANSPONDEROWY

CZYTNIK

CZYTNIK RFID

t Standard:		 UNIQUE,
t Częstotliwość:		125 KHz			
64 bity,
t Pamięć:

12,50zł netto

KARTA ZBLIŻENIOWA
Płaska w kształcie karty bankomatowej, do noszenia w portfelu lub w dokumentach pojazdu (działa bez
potrzeby wyciągania z portfela), największy zasięg - ok. 13 cm
t
t
t
t
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Standard:		 UNIQUE,
Częstotliwość:		125 KHz			
Pamięć:
64 bity,
Rozmiar:		
85,6 x 54 x 0,8 mm,

SPIS TREŚCI
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145,53zł netto

ZAWORY

ZAWÓR KULOWY v.1

ZAWÓR KULOWY ELEKTRYCZNY V.1

Zawór odcinający, przeznaczony do sterowania przepływem wody zimnej i ciepłej. Zasilany 12V DC mosiężny o średnicy 1 cala BEZ WSKAŹNIKA ZAMKNIĘCIA ZAWORU I BEZ STEROWANIA RĘCZNEGO.
PODSTAWOWE PARAMETRY:
zawór odcinający, 1cal, IP65, zasilanie trzy - przewodowe, masa, zamknij i otwórz, napięcie sterujące
12V, prąd w czasie ruchu - 80mA, prąd w skrajnych pozycjach - 4mA, czas zamykania / otwierania max
5s, wyłącznik krańcowy pozycji zamkniętej i otwartej, trwałość min 100000 cykli, max ciśnienie pracy:
1MPa, max temperatura wody: 100 st C, przewód sterujący 30cm, Wymiary: 74 mm - długość wzdłuż
osi zaworu, 96 mm - wysokość, 67 mm - szerokość

188,32zł netto

Zawór odcinający, przeznaczony do sterowania przepływem wody zimnej i ciepłej. Zasilany 12V DC mosiężny o średnicy 1 cala ZE WSKAŹNIKIEM ZAMKNIĘCIA ZAWORU, ALE BEZ STEROWANIA RĘCZNEGO.
PODSTAWOWE PARAMETRY:
zawór odcinający, 1cal, IP65, zasilanie trzy - przewodowe, masa, zamknij i otwórz, napięcie sterujące
12V, prąd w czasie ruchu - 80mA, prąd w skrajnych pozycjach - 4mA, czas zamykania / otwierania max
5s, wyłącznik krańcowy pozycji zamkniętej i otwartej, trwałość min 100000 cykli, max ciśnienie pracy:
1MPa, max temperatura wody: 100 st C, przewód sterujący 30cm, Wymiary: 74 mm - długość wzdłuż
osi zaworu, 96 mm - wysokość, 67 mm - szerokość

www.proxima.pl
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ZAWÓR KULOWY v.2

ZAWÓR KULOWY ELEKTRYCZNY V.2

ZAWÓR KULOWY v.3

ZAWÓR KULOWY ELEKTRYCZNY V.3

194,68zł netto

ODBIORNIKI

Zawór odcinający, przeznaczony do sterowania przepływem wody zimnej i ciepłej. Zasilany 12V DC mosiężny o średnicy 1 cala ZE WSKAŹNIKIEM ZAMKNIĘCIA ZAWORU I STEROWANIEM RĘCZNYM.
PODSTAWOWE PARAMETRY:
zawór odcinający, 1cal, IP65, zasilanie trzy - przewodowe, masa, zamknij i otwórz, napięcie sterujące
12V, prąd w czasie ruchu - 80mA, prąd w skrajnych pozycjach - 4mA, czas zamykania / otwierania max
5s, wyłącznik krańcowy pozycji zamkniętej i otwartej, trwałość min 100000 cykli, max ciśnienie pracy:
1MPa, max temperatura wody: 100 st C, przewód sterujący 30cm, Wymiary: 74 mm - długość wzdłuż
osi zaworu, 96 mm - wysokość, 67 mm - szerokość
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Zasilanie:
Przekaźnik:
Częstotliwość:
Tryby kanałów:

t Kodowanie:
t Wymiary:

12V DC / 10 mA,
24V-1A przekaźnik NO/NC,
433,92MHz,
Bistabilny,
Monostabilny (1-999s.),
Wiegand 26 lub 34 lub 37,
37 x 41 x 15 mm,

t
t
t
t
t
t

PRX

ODBIORNIK PRX

t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście S:
Wyjście PK1/PK2:
Tryby kanałów:

t Ilość przycisków :
t Ilość kanałów :
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ODBIORNIK ON OFF CONTROL

75,00zł netto

12V,
15-65 mA,
24V -1A , OC
1A/125VAC 3A/30VDC , NO i NC
Monostabilny,(1-255) x (0,1s, 1s lub 1min), Bistabilny,
TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), Monostabilny przerywany,
Bistabilny przerywany
37
2 (2 przekaźnikowe)

SPIS TREŚCI

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście PK:
Wyjście T:
Wejście IN:
Częstotliwość:

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście nr 1 i 2:
Wyjście nr3 +STryby kanałów:

t Ilość przycisków :
t Ilość kanałów :

www.proxima.pl
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80,00zł netto

12 lub 24V, DC/AC
max 60 mA, Przekaźnik włączony
24V-1A, Przekaźniki NO/NC
100mA/24V, Tranzystor OC
0-30Vmax, 3mA
868 MHz, Modulacja FSK

ODBIORNIK inMASTER

t
t
t
t
t

150,00zł netto

inMASTER

t
t
t
t

148,34zł netto

ON OFF CONTROL

ONW

ODBIORNIK ONW

12V-24V DC/AC, Napięcie stałe lub zmienne
15mA,
24V -1A , NO i NC
OC 1A DC, Zabezp. przed zwarciem
Monostabilny,(1-255) x (0,1s, 1s lub 1min), Bistabilny,
TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), Monostabilny przerywany,
Bistabilny przerywany
30
3 (2 przekaźnikowe , 1 tranzystorowy)
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Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście nr PK1/PK2:
Wyjście nr PK3/PK4:
Tryby kanałów:

t Ilość przycisków :
t Ilość kanałów :

12V-24V DC/AC, Napięcie stałe lub zmienne
15mA, Przekaźniki wyłączone
24V -1A , NO i NC
24V -1A, NO lub NC
Monostabilny,(1-255) x (0,1s, 1s lub 1min), Bistabilny,
TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), Monostabilny przerywany,
Bistabilny przerywany
250
4 (4 przekaźnikowe)

Pin 4 Din

ODBIORNIK Pin 4 Din

t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjścia PK1/PK2:
Wyjścia 3/4
Tryby kanałów:

t Ilość przycisków :
t Ilość kanałów :
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t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście nr 1 i 2:
Wyjście nr3 +STryby kanałów:

t Ilość przycisków :
t Ilość kanałów :

117,00zł netto

12V-24V DC/AC, Napięcie stałe lub zmienne
15mA, Przekaźniki wyłączone
24V -1A , NO i NC
OC 1A DC, Zabezp. przed zwarciem
Monostabilny,(1-255) x (0,1s, 1s lub 1min), Bistabilny,
TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), Monostabilny przerywany,
Bistabilny przerywany
250
4 (2 przekaźnikowe , 2 tranzystorowe)

SPIS TREŚCI

ODBIORNIK outMASTER

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście nr 1 i 2:
Wyjście nr3 +STryby kanałów:

t Ilość przycisków :
t Ilość kanałów :

www.proxima.pl
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119,00zł netto

12V-24V DC/AC, Napięcie stałe lub zmienne
15mA,
24V -1A , NO i NC
OC 1A DC, Zabezp. przed zwarciem
Monostabilny,(1-255) x (0,1s, 1s lub 1min), Bistabilny,
TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), Monostabilny przerywany,
Bistabilny przerywany
30
3 ( 2 przekaźnikowe , 1 tranzystorowy)

ODBIORNIK outMASTER 250

t
t
t
t
t

99,00zł netto

outMASTER 250

t
t
t
t
t

99,00zł netto

outMASTER

Pin4

ODBIORNIK Pin4 HCS

12V-24V DC/AC, Napięcie stałe lub zmienne
15mA,
24V -1A , NO i NC
OC 1A DC, Zabezp. przed zwarciem
Monostabilny,(1-255) x (0,1s, 1s lub 1min), Bistabilny,
Monostabilny przerywany,
Bistabilny przerywany
250
3 (2 przekaźnikowe , 1 tranzystorowy)
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t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście PK:
Częstotliwość:

12 lub 24V,
max 10 mA,
24V -1A,
433 MHz

DC/AC
Przekaźnik włączony
Przekaźniki NO
Modulacja ASK

POMOC CONTROL

ODBIORNIK POMOC CONTROL

t Zasilanie:
t Pobór prądu:
t Wyjście POMOC:
t Wyjście Z:
t Częstotliwość:
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75,00zł netto

12 lub 24V,
max 60 mA,
24V-1A,
Zagłuszanie
868 MHz

ODBIORNIK NW CONTROL

t
t
t
t
t
t

Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście PK:
Wyjście T:
Wejście :
Częstotliwość:

12 lub 24V,
max 60 mA,
24V-1A,
100mA/24V,
IN 0-30V,
868 MHz

150,00zł netto

NW CONTROL

POMOC STANDARD

ODBIORNIK POMOC STANDARD

DC/AC
Przekaźnik włączony
Przekaźniki NO/NC
Tranzystor OC
max 3mA
Modulacja ASK

150,00zł netto

stałe lub zmienne
Przekaźnik włączony
Przekaźniki NO/NC
100mA/24V tranzystor OC
Modulacja FSK

SPIS TREŚCI
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45,00zł netto

ANTENA 433 MHz

45,00zł netto

ANTENA 868 MHz

ANTENA 433 MHz

AKCESORIA

Zewnętrzna antena łamana zwiększająca zasięg działania pilota, z przewodem o długości 3m.
t
t
t
t
t
t

zysk energetyczny
częstotliwość pracy
polaryzacja
impedancja
temperatura pracy
rodzaj złącza

3dBi,
433,92 MHz,
pionowa
50 Ohm
-10, +60 stopni
SMA-M

ANTENA 868 MHz

Zewnętrzna antena łamana zwiększająca zasięg działania pilota, z przewodem o długości 3m.
t
t
t
t
t
t

zysk energetyczny
częstotliwość pracy
polaryzacja
impedancja
temperatura pracy
rodzaj złącza

www.proxima.pl

2.3dBi,
868 MHz,
pionowa
50 Ohm
-10, +60 stopni
SMA-M

SPIS TREŚCI
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t rodzaj złącza
t dwuzakresowa antena
t temperatura pracy

ANTENA MAGNETYCZNA

43,75zł netto

Antena GSM z magnetyczną podstawą i przewodem 2.5m . Standardowa antena GSM z magnetyczną podsta-wą, do
do montażu na metalowej powierzchni (obudowie). Antena przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
t rodzaj złącza
SMA-M
t dwuzakresowa antena GSM 900/1800
t temperatura pracy
-10, +60 stopni

60
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124,00zł netto

Uchwyt przeznaczony do anten:
t 433MHz
t 868MHz
t 900

SMA-M
GSM 900/1800
-10, +60 stopni

ANTENA MAGNETYCZNA

10,00zł netto

ZASILACZ BUFOROWY

Antena GSM dookólna do użytku wewnętrznego.

UCHWYT ANTENY

UCHWYT ANTENY

ANTENA 900

31,25zł netto

ANTENA 900

www.proxima.pl

ZASILACZ BUFOROWY

Zasilacz buforowy 12V w obudowie ARC z akumulatorem 0,8Ah 12V.
FUNKCJE:
t Sygnalizacja zasilania z akumulatora (brak 230V),
t Zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem.

www.proxima.pl
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ZESTAW PROGRAMUJĄCY

ZESTAW PROGRAMUJĄCY

32,50zł netto

Przewód do programowania dialerów 300D za pomocą komputera PC z Windows Vista lub Windows XP,Win
dows 7. Przewód pozwala połączyć moduł GSM (złącze RJ11) z PC (RS232). Do zaprogramowania ustawień
potrzebne jest oprogramowanie, które wchodzi w skład zestawu programującego. Dla PC nie posiadającego
wejscia RS232 niezbędne jest użycie przejsciówki USB/RS232 (nie wchodzi w skład zestawu).

RETRANSMITER

RETRANSMITER LNPR

148,34zł netto

LNPR retransmiter i przekaźnik radiowy, powtarza radiowo odebrane przez sterownik polecenie z pilota zmiennokodowego
t KANAŁ RETRANSMISYJNY powtarza radiowo odebrane przez sterownik polecenie z pilota z kodem zmiennym użytkownika, po programowanym czasie opóźnienia retransmisji: od 1s do 10s,
t dwa tryby retransmisji:
- przekazywane są tylko odebrane polecenia zarejestrowanych pilotów w kanale retransmisyjnym,
- przekazywane są wszystkie odebrane polecenia pilotów,
t wejście SR - wysyła sygnał testujący jakość połączenia z ewentualnymi pozostałymi RETRANSMITERAMI,
t
t
t
t
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Zasilanie:
Pobór prądu:
Wyjście:
Ilość pilotów:

230VAC 				
t Ilość kanałów:
18 mA/0.8W przekaźnik wyłączony
t Tryby kanałów:
1 x 3A/230AC przekaźnik NO
819
t Wymiary:
t Waga:

SPIS TREŚCI

1 (kanał przekaźnikowy)
Monostabilny (1-999) x 1s
Bistabilny
36x42x21mm
35g
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Sebastian Włodarski

doradca instalatorsko - handlowy
tel. 56 660 2000 (wew. 209)
kom. 600-351-951
sebastian@proxima.pl

Grzegorz Jabłoński

1.2016

serwis
tel. 56 660 2000 (wew. 302)
kom. 608-080-787
grzegorz@proxima.pl

Proxima Sp.j.
ul. Polna 23A
87-100 Toruń
tel. 56 660 2000
www.proxima.pl

