systemy

automatyki

www.dtm.pl

Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

System zdalnego sterowania
radiowego
DTM433MHz

NADAJNIKI RADIOWE (PILOTY RADIOWE)
lp
.

zdjęcie

nazwa/kod

Pilot NEO 2P szary
2przyciskowy

1

cena
netto/
j.m.

opis

45,00
zł
(szt.)

Pilot o ergonomicznym
kształcie i sprawdzonym
dużym zasięgu radiowym,
szara plastikowa obudowa i
czarne gumowe przyciski;
zasięg do 150m

45,00
zł
(szt.)

Nowszy design pilota NEO
o ergonomicznym kształcie
i sprawdzonym dużym
zasięgu radiowym, szara
plastikowa obudowa z
czarnymi dodatkami i
czarnymi gumowymi
przyciskami; zasięg do
150m

45,00
zł
(szt.)

Nowszy design pilota NEO
o ergonomicznym kształcie
i sprawdzonym dużym
zasięgu radiowym, czarna
plastikowa obudowa z
chromowanymi dodatkami i
czarnymi gumowymi
przyciskami; zasięg do
150m

NEO2SZA

Pilot NEO 2P
szaro-czarny
2przyciskowy

2

NEO2SZC

Pilot NEO 2P
czarnosrebrny
2przyciskowy

3

NEO2CZS
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Pilot NEO 4-P szary
4-przyciskowy

4
5

Pilot o ergonomicznym kształcie i
sprawdzonym dużym zasięgu radiowym,
szara plastikowa obudowa i czarne
gumowe przyciski; zasięg do 150m

50,00 zł
(szt.)

Nowszy design pilota NEO o
ergonomicznym kształcie i sprawdzonym
dużym zasięgu radiowym, szara
plastikowa obudowa z czarnymi
dodatkami i czarnymi gumowymi
przyciskami; zasięg do 150m

50,00 zł
(szt.)

Nowszy design pilota NEO o
ergonomicznym kształcie i sprawdzonym
dużym zasięgu radiowym, czarna
plastikowa obudowa z chromowanymi
dodatkami i czarnymi gumowymi
przyciskami; zasięg do 150m

43,00 zł
(szt.)

Mały pilot o mniejszym zasięgu radiowym,
szara plastikowa obudowa i czarne
gumowe przyciski; zasięg do 50m.

75,00 zł
(szt.)

Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały
pilot w metalowej obudowie; zasięg do
130m.

75,00 zł
(szt.)

Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały
pilot w metalowej obudowie; zasięg do
130m.

80,00 zł
(szt.)

Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały
pilot w metalowej obudowie; zasięg do
130m.

80,00 zł
(szt.)

Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały
pilot w metalowej obudowie; zasięg do
130m.

NEO4SZC

Pilot NEO 4-P
czarno-srebrny
4-przyciskowy

6

NEO4CZS

Pilot TIP 2-P szary
2-przyciskowy

7

NEO2SZA

Pilot VICTORY
2-P czarny
2-przyciskowy

8
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50,00 zł
(szt.)

NEO4SZA

Pilot NEO 4-P
szaro-czarny
4-przyciskowy

automatyki

VIC2CZA

Pilot VICTORY
2-P szary
2-przyciskowy

9

VIC2SZA

Pilot VICTORY
4-P czarny
4-przyciskowy

10

VIC4CZA

Pilot VICTORY
4-P szary
4-przyciskowy

11

VIC4SZA
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12
13
14
15

Pilot EcoVICTORY
2-P 2-przyciskowy

Nowoczesny design, czarny plastikowy
korpus, kolor wkładki do wyboru: czarny,
czerwony, zielony, cappuccino; zasięg do
130m.

54,00 zł
(szt.)

Nowoczesny design, czarny plastikowy
korpus, kolor wkładki do wyboru: czarny,
czerwony, zielony, cappuccino; zasięg do
130m.

120,00 zł
(szt.)

Pilot dedykowany do systemów
automatyki w inteligentnych budynkach;
zasięg do 150m.

100,00 zł
(szt.)

Pilot umożliwiający sterowanie
automatyką za pomocą np. mrugnięcia
światłami, 4 kanały, wodoodporna
obudowa do wbudowania; zasięg do
150m.

ECOVICT4

Pilot MAKSTER
20-przyciskowy
MAKSTER

Pilot BLINK do
zabudowy,
4-kanałowy
BLINK

ODBIORNIKITEL:RADIOWE
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49,00 zł
(szt.)

ECOVICT2

Pilot EcoVICTORY
4-P 4-przyciskowy
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lp.

zdjęcie

nazwa/kod

cena
netto/j.m.
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opis
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Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

System zdalnego sterowania
radiowego
MULTIDTM433MHz

ODBIORNIKI RADIOWE

lp.

zdjęcie

nazwa/kod

cena
netto
/j.m.

opis

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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systemy

Karta radiowa
SPC433 do Came

11

MULTIEASYRX

Karta radiowa S-MIX
do Nice

12

SMIX

Karta radiowa S-FIX
do Faac

13

SFIX

automatyki
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100,00 zł
(szt.)

Karta radiowa z oryginalnym złączem
pasującym do sterowników Came, czyta
"obce" piloty (patrz: informacja na końcu)

100,00 zł
(szt.)

Karta radiowa z oryginalnym złączem
pasującym do sterowników Nice, czyta
"obce" piloty (patrz: informacja na końcu)

100,00 zł
(szt.)

Karta radiowa z oryginalnym złączem
pasującym do sterowników Faac, czyta
"obce" piloty (patrz: informacja na końcu)

Seria odbiorników MULTIDTM433MHz posiada identyczną funkcjonalność

jak odbiorniki z serii DTM433MHz z dodatkową możliwością czytania „obcych
pilotów”. Obce piloty to piloty innych producentów, pracujące na układach

scalonych serii HCS firmy Microchip z USA. Obsługa i zarządzanie tymi pilotami
jest niemal identyczne do naszych pilotów, jednakże należy pamiętać o kilku
ograniczeniach:

1. Obsługa pilotów innych (niezależnych) producentów ZAWSZE wiąże się ze zmniejszeniem poziomu
bezpieczeństwa używanego systemu zdalnego sterowania, choć niektórzy producenci odbiorników typu
MULTI nie informują o tym. Nadajniki innych producentów, mimo, że są zmiennokodowe, nie będą w
takim przypadku zapewniać takiego poziomu bezpieczeństwa, jak nadajniki rodzime (z serii DTM433MHz).
Pomimo kodu zmiennego (technicznie składającego się z części zmiennej i części stałej), wysyłanego przez
nadajnik, w odbiorniku analizowana jest wyłącznie część stałokodowa transmisji. W związku z tym, istnieje
możliwość nieuprawnionego sterowania, poprzez skanowanie (nagranie) i odtworzenie pojedynczej
transmisji z nadajnika (oczywiście trzeba mieć do tego odpowiednie urządzenie). Takie niebezpieczeństwo
nagrania i odtworzenia transmisji nie występuje w przypadku naszych pilotów np. NEO lub TIP. Przed
podjęciem decyzji o zastosowaniu w systemie pilotów innych producentów, należy rozważyć jaki stopień
bezpieczeństwa wymagany jest na danej instalacji.

2. Nadajniki innych producentów, dopisane do odbiornika typu MULTI, posiadają następujące ograniczenia:
a. nie mogą być używane w procedurze zdalnego dopisywania pilotów (nie ma konieczności włączania
blokady zdalnego dopisywania dla tych pilotów),

b. w następujących sytuacjach może nastąpić nieuprawnione wysterowanie odbiornika:
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jeśli do odbiornika wpisano nadajnik innego producenta A, to pilot innego producenta B,

posiadający ten sam numer w części stałokodowej, użyty w zasięgu radiowym odbiornika, będzie
widziany przez odbiornik jako pilot producenta A (dopisany do odbiornika),


jeśli zeskanowano i odtworzono transmisję,



pojedyncze sztuki pilotów danego typu, innych producentów, ze specyficzną częścią stałokodową,
mogą nie działać prawidłowo z odbiornikiem w wersji MULTI.

c. numeracja przycisków w pilotach innych producentów może być różna, w związku z tym należy
sprawdzić, które przyciski załączają które kanały i ewentualnie edytować w ustawieniach odbiornika.
Należy zwrócić uwagę na numeracje przycisków podczas używania pilota do poruszania się po menu
odbiornika,

d. należy zwrócić uwagę na fakt, iż naciskanie kombinacji klawiszy pilota, może powodować załączenie
innych kanałów odbiornika. Jest to ważne w przypadku chęci ograniczenia użytkownikowi możliwości
sterowania wybranymi kanałami. W celu ograniczenia dostępu do kanałów należy używać zawsze opcji
edycji pilota w menu odbiornika. Należy usunąć przypisania tych kanałów, które maja być niedostępne
dla użytkownika. Wyposażenie użytkownika w nadajnik 2 przyciskowy, nie jest tożsame z
zablokowaniem mu dostępu do wszystkich pozostałych kanałów. Na przykład, w przypadku pilotów
NEO, jednoczesne naciśnięcie przycisków 1 i 2 w nadajniku, spowoduje załączenie kanału 4 (o ile nie
zostało to zablokowane w menu odbiornika). Przy zastosowaniu pilotów innych producentów, mogą
to być inne kombinacje przycisków lub inne kanały odbiornika, dla tego należy mieć to na uwadze.

3. Nadajniki serii DTM433MHz używane z odbiornikiem typu MULTI, zapewniają wysoki poziom
bezpieczeństwa, tak jak w przypadku standardowych wersji odbiorników.

4. Odbiorniki w wersji MULTI, na chwile obecną, zostały sprawdzone z następującymi pilotami niezależnych
producentów:
Aprimatic

TR2 i TR4

BENINCA

seria TO.GO-WV, T.WK, T.WV, IO.2WV, LO.T2WMR, LO.T1WCV, Cupido NWV i RWV

BFT

mitto2, mitto4

Big Tor

Solo

CAME

seria SPACE (SP2, SP4)

Chamberline

54332EML

Dickert

S10-433A1K00

EL-EM
ELDRIM

2k433

Elmes Electronic
FAAC

TE4433H. XT4433RC, FIX-2, FIX-3, FIX-4

FADINI

Jubi 433, Jubi small 433

GENIUS

TE4433H

DTM System

GiBiDi

ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

kwadratowy

+48 52 340 15 83
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GORKE

(wszystkie z układem HCS)

INEL

PIL-01XT, PIL-02XT

KEY

900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R, SUB

NICE

seria Smilo (SM2, SM4)

NORMSTAHL

seria mini, EA433 2KM

Novoferm

Novotron 502, TH43-2

TOUSEK

seria RS433

automatyki
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TX-Multi
Zamel

typ P205/8

MHOUSE

MT4 Moovo

Odbiorniki w wersji MULTI nie współpracują z następującymi pilotami:
BENINCA

Rollkey Elegant, TO.GO-WP, T2WK, LO.T2WMS

BFT

Teo4 i Teo2

CAME

TOP432NA, TOP434NA, TAM432SA

Ditec

GO L4

FAAC

XT4433SLH, XT2433SLH

Genius

Amigo, AMIGOLD TX2 i TX4

Hörmann

HSE 2

LiftMaster

94335E 1A5639-7

Marantec

digital 321, 302, 304, 313

Telcoma

Tango 4 Slim

V2

Phoenix

Jeśli chcą Państwo sprawdzić, czy piloty używane przez Was są kompatybilne z odbiornikami MULTI, proszę o
podesłanie jednej sztuki, sprawdzimy i niezwłocznie odeślemy. Dzięki Państwu, lista kompatybilności może się
szybciej rozszerzyć o nowe, sprawdzone piloty innych producentów.

Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

Cennik systemu zdalnego
sterowania radiowego
DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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DTM868MHz

NADAJNIKI RADIOWE (PILOTY RADIOWE)

lp.

zdjęcie

nazwa/kod

Pilot
EcoVICTORY868 2-P
2-przyciskowy

1

cena
netto/j.m.

opis

49,00 zł
(szt.)

Nowoczesny design, czarny plastikowy
korpus, kolor wkładki do wyboru: czarny,
czerwony, zielony, cappuccino; 868MHz,
FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna
adaptacja do warunków radiowych; zasięg
do 150m.

54,00 zł
(szt.)

Nowoczesny design, czarny plastikowy
korpus, kolor wkładki do wyboru: czarny,
czerwony, zielony, cappuccino; 868MHz,
FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna
adaptacja do warunków radiowych; zasięg
do 150m.

75,00 zł
(szt.)

Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały
pilot w metalowej obudowie; 868MHz,
FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna
adaptacja do warunków radiowych; zasięg
do 150m.

75,00 zł
(szt.)

Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały
pilot w metalowej obudowie; 868MHz,
FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna
adaptacja do warunków radiowych; zasięg
do 150m.

ECOVICT2_868

Pilot
EcoVICTORY868 4-P
4-przyciskowy

2

ECOVICT4_868

Pilot VICTORY 868
2-P szary
2-przyciskowy

3

VIC2SZA_868

Pilot VICTORY 868
2-P czarny
2-przyciskowy

4

VIC2CZA_868
DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84
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Linia produktów DTM868MHz jest sukcesywnie rozwijana i w kolejnych miesiącach znajdą się w ofercie kolejne produkty
analogiczne do asortymentu linii DTM433MHz.

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl

7

systemy

automatyki

www.dtm.pl

ODBIORNIKI RADIOWE

lp.

zdjęcie

nazwa/kod

cena
netto/j.m.

opis

Linia produktów DTM868MHz jest sukcesywnie rozwijana i w kolejnych miesiącach znajdą się w ofercie kolejne produkty
analogiczne do asortymentu linii DTM433MHz.
Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

Dla stałych i hurtowych odbiorców stosujemy atrakcyjne upusty cenowe.
W przypadku zamówień elektroniki o wartości powyżej 1000,00 złotych netto, pokrywamy koszty przesyłki. Towar
dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”.

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:
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FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:
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Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

Cennik sterowników do
systemów automatyki
bramowej
lp.

zdjęcie

nazwa/kod

EASY B231-DTM6
sterownik napędu
bramy 230V

1

cena
netto/j.m.

Opis

230,00 zł
(szt.)

Wersja bez obudowy, uproszczona
obsługa (dip-switche i potencjometry),
bez wbudowanego radioodbiornika,
obsługuje jeden siłownik, dodatkowy
wolny kanał, miękki start i stop

270,00 zł
(szt.)

Wersja w obudowie natynkowej,
uproszczona obsługa (dip-switche i
potencjometry), bez wbudowanego
radioodbiornika, obsługuje jeden siłownik,
dodatkowy wolny kanał, miękki start i
stop; Dostępny tylko na zamówienie !

280,00 zł
(szt.)

Obudowa natynkowa, uproszczona
obsługa (dip-switche i potencjometry),
bez wbudowanego radioodbiornika,
obsługuje dwa siłowniki, dodatkowy
wolny kanał, miękki start i stop

220,00 zł
(szt.)

Obudowa natynkowa, wbudowany
radioodbiornik w wersji DTM433MHz,
obsługuje jeden siłownik, układ
przeciążenia

EASYB231DTM6

EASY B231-DTM6
BOX sterownik
napędu bramy 230V
w obudowie

2

EASYB231DTM6BOX

EASY B232 sterownik
napędu bramy 230V

3

EASYB232

VARIA B231
sterownik napędu
bramy 230V

4

B231

5

VARIA B232soft
sterownik napędów
bramy 230V

360,00 zł
(szt.)

B232SOFT
DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

Obudowa natynkowa, wbudowany
radioodbiornik w wersji DTM433MHz,
obsługuje dwa siłowniki, posiada
dodatkowy kanał radioodbiornika, układ
przeciążenia, dodatkowo miękki start i
stop

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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VARIA R230
sterownik napędu
rolety 230V

6

125,00 zł
(szt.)

R230
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Obudowa natynkowa, wbudowany
radioodbiornik w wersji DTM433MHz,
obsługuje jeden sterownik
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FAX:
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Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

Cennik akcesoriów do
systemów automatyki
bramowej
lp.

zdjęcie

cena
netto/j.m.

Opis

89,00 zł
(kpl.)

Fotokomórka standardowa wraz z
elementami montażowymi

109,00 zł
(kpl.)

Fotokomórka z wbudowaną lampą
sygnalizacyjną LED i z elementami
montażowymi

99,00 zł
(kpl.)

Fotokomórka w wąskiej obudowie 35mm,
regulowany kąt patrzenia

Fotokomórka
bezprzewodowa
SLIMBAT (z baterią)

189,00 zł
(kpl.)

NOWOŚĆ; Fotokomórka bezprzewodowa
w wąskiej obudowie 35mm, regulowany
kąt patrzenia, bateria nadajnika w
komplecie, zasilanie odbiornika 12/24V

Lampa
sygnalizacyjna
MONTY 230V

50,00 zł
(szt.)

Lampa z poliwęglanu z tradycyjną
żarówką 230V w komplecie z uchwytem
kątowym

nazwa/kod

Fotokomórka
natynkowa Focus
Standard 24V

1

FSTAND

Fotokomórka
natynkowa Focus
Flash 24V

2

FFLASH

Fotokomórka
natynkowa Focus
Slim II 12-24V

3

FSLIM12/24 2PK

4

FSLIMBAT

5

MONTY230

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84
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Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

Dla stałych i hurtowych odbiorców stosujemy atrakcyjne upusty cenowe.
W przypadku zamówień elektroniki o wartości powyżej 1000,00 złotych netto, pokrywamy koszty przesyłki. Towar
dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”.

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

Cennik elementów kontroli dostępu

Konwertery
lp.

zdjęcie

nazwa/kod

Konwerter DTM433Wiegand

1

cena
netto/j.m.

opis

228,00 zł
(szt.)

NOWOŚĆ; Urządzenie dokonuje
konwersji emitowanego drogą radiową
numeru nadajnika-pilota na standard
komunikacyjny Wiegand, używany w
systemach kontroli dostępu. Pozwala to
wykorzystać nadajniki-piloty jako
identyfikatory dalekiego zasięgu w tych
systemach. Przeznaczony dla klientów, dla
których zasięg typowej karty zbliżeniowej
RFID jest zbyt mały lub potrzebują innego
niestandardowego zastosowania.
Standardowo współpracuje z pilotami
serii DTM433MHz a na zamówienie
możliwe jest uzyskanie własnego kodu i
puli numerów seryjnych pilotów.

WIGO 433

Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

Dla stałych i hurtowych odbiorców stosujemy atrakcyjne upusty cenowe.
W przypadku zamówień elektroniki o wartości powyżej 1000,00 złotych netto, pokrywamy koszty przesyłki. Towar
dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”.

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

Cennik systemu parkingowego
CarKeeper wer.3
ELEMENTY SYSTEMU CARKEEPER

lp.

zdjęcie

nazwa/kod

Mikroprocesorowa
centrala kont.
dostępu systemu CK

1

cena
netto/j.m.

2800,00
zł (szt.)

W zestawie dedykowany komputer
przemysłowy z kontrolerem HDD RAID,
system operacyjny Windows 7, pamięć do
archiwum, zasilacz UPS; pozycja nie
rabatowana

200,00 zł
*1000,00
zł (szt.)

* Cena obowiązująca w sytuacji zakupu
konwertera bez dedykowanej centrali
kont. dostępu systemu CK (poz.1 cennika),
nie dotyczy to sytuacji odpłatnej podmiany
uszkodzonego konwertera na nowy;
ceny nie podlegają rabatom

450,00 zł
(szt.)

Monitor LCD, klawiatura, mysz, pozycja
nie rabatowana

240,00 zł
(szt.)

Karta wejścia-wyjścia z czytnikiem
radiowym umożliwia kontrolowanie
urządzeń na parkingu takich jak: szlabany,
sygnalizatory oraz odczytywaniem
wskazań czujników np: pętli indukcyjnych.

900,00 zł
**1,00 zł
(szt.)

** Cena przy zamówieniu z dowolnymi
pilotami powyżej 100 sztuk; ceny nie
podlegają rabatom

HP ProLiant N40L

Konwerter CK
232/485

2

CK232/485

Mikroprocesorowa
centrala - peryferia

3

IC500PER

Karta we-wy z
czytnikiem
radiowym CK6/6RX

4

CK6/6RX

5

Oprogramowanie
CarKeeper
IC500PROG

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

opis

E-MAIL:

joanna@dtm.pl

8

systemy

automatyki

www.dtm.pl

USŁUGI SERWISOWE CARKEEPER PRZEZ OKRES GWARANCJI
cena
netto/j.m.

lp.

nazwa

opis

1

Serwis na telefon (pomoc
techniczna, pomoc w instalacji i
konfiguracji)

bezpłatne
(godz.)

2

Serwis zdalny (Real VNC)

bezpłatne
(godz.)

3

Serwis u klienta ***

80,00 zł
(godz.)

Pozycja nie rabatowana

4

Dojazd do klienta

1,00 zł
(km)

Pozycja nie rabatowana

5

Koszt zakwaterowania (jeżeli
wyjazd dłuższy niż 1 dzień)

170,00 zł
(doba)

Pozycja nie rabatowana

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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USŁUGI SERWISOWE CARKEEPER POGWARANCYJNE ORAZ NIE
OBJĘTE GWARANCJĄ

cena
netto/j.m.

lp.

nazwa

1

Dojazd do klienta

2

opis

1,00 zł
(km)

Pozycja nie rabatowana

Koszt zakwaterowania (jeżeli
wyjazd dłuższy niż 1 dzień)

170,00 zł
(doba)

Pozycja nie rabatowana

3

Serwis u klienta * ***

80,00 zł
(godz.)

Pozycja nie rabatowana

4

Serwis na telefon (pomoc
techniczna)

bezpłatne
(godz.)

5

Serwis zdalny (Real VNC)*

bezpłatne
(godz.)

6

Instalacja i konfiguracja serwera
systemu + klient na serwerze ***

750,00 zł
(serwer)

Możliwość rabatu w zależności od wielkości
instalacji

7

Instalacja i konfiguracja systemu
(komputer w sieci Ethernet) ***

150,00 zł
(klient)

Pozycja nie rabatowana

8

Szkolenie pracownika*

150,00 zł
(godz.)

Pozycja nie rabatowana

OPŁATA ZA OKRESOWĄ KONSERWACJĘ SYSTEMU PRZEZ SERWIS
PRODUCENTA BEZPOŚREDNIO W MIEJSCU INSTALACJI (OPŁATA
ROCZNA, CENY ZA JEDNĄ INSTALACJĘ) ***
cena
netto/j.m.

lp.

nazwa

1

Konserwacja raz w roku ***

500,00 zł
(rok)

opis

Pozycja nie rabatowana

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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*

***

2

Konserwacja dwa razy w roku ***

900,00 zł
(rok)

Pozycja nie rabatowana

3

Konserwacja trzy razy w roku ***

1200,00
zł (rok)

Pozycja nie rabatowana

4

Konserwacja cztery razy w roku ***

1400,00
zł (rok)

Pozycja nie rabatowana

automatyki

www.dtm.pl

stawki godzinowe za każdą rozpoczętą godzinę

należy doliczyć koszty dojazdu wg stawki z cennika

Uwagi do wszystkich pozycji:
Serwis w godzinach: od 8:00 do 18:00

Serwis w pozostałych godzinach: stawka podstawowa x 2

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

Cennik automatyki
bramowej
lp.

zdjęcie

nazwa/kod

Automatyka do
bramy
dwuskrzydłowej
DTM400

1

cena
netto/j.m.

opis

1595,05
zł (kpl.)

Siłowniki DTM400/350W/230V/IV
(skrzydło do 4m, 250kg), centrala
sterująca Easy B232, karta radiowa Easy
RX, fotokomórki Focus Slim,
pilot NEO 4-P szary

1766,05
zł (kpl.)

Siłowniki DTM600/350W/230V/IV
(skrzydło do 5m, 250kg), centrala
sterująca Easy B232, karta radiowa Easy
RX, fotokomórki Focus Slim,
pilot NEO 4-P szary

1205,55
zł (kpl.)

Siłownik DTM6 (skrzydło do 600kg),
centrala sterująca Easy B231-DTM6, karta
radiowa Easy RX, fotokomórki Focus Slim,
pilot NEO 4-P szary

1281,55
zł (kpl.)

Siłownik DTM8 (skrzydło do 800kg),
centrala sterująca Easy B231-DTM6, karta
radiowa Easy RX, fotokomórki Focus Slim,
pilot NEO 4-P szary

739,00 zł
(szt.)

Napęd do bramy garażowej z szyną
2550mm, siła ciągu 550N (powierzchnia
bramy 8,25m2), podstawowa
funkcjonalność, wbudowany odbiornik
radiowy DTM433MHz, jeden pilot NEO 4P szary

EASYB232DTM400

Automatyka do
bramy
dwuskrzydłowej
DTM600

2

EASYB232DTM600

Automatyka do
bramy przesuwnej
DTM6 **

3

EASYB231DTM6

Automatyka do
bramy przesuwnej
DTM8 **

4

EASYB231DTM8

Automatyka do
bramy garażowej
DTM BM550

5

DTM_BM550

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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Automatyka do
bramy garażowej
DTM A550

6

7

DTM_A800

8

Siłownik DTM400

9

Siłownik DTM600

DTM400

DTM600

10

Siłownik DTM6

11

Siłownik DTM8

DTM6

DTM8

Listwa zębata
metalowa 8mm

12

LISTWAMETALOWA

www.dtm.pl

870,00 zł
(szt.)

Napęd do bramy garażowej z szyną
2550mm, siła ciągu 550N (powierzchnia
bramy 8,25m2), rozbudowana
funkcjonalność, wbudowany odbiornik
radiowy DTM433MHz, jeden pilot NEO 4P szary

1100,00
zł
(szt.)

Napęd do bramy garażowej z szyną
2550mm, siła ciągu 800N (powierzchnia
bramy 12,6m2), rozbudowana
funkcjonalność, wbudowany odbiornik
radiowy DTM433MHz, jeden pilot NEO 4P szary

600,00 zł
(szt.)

Siłownik DTM400/350W/230V/IV
(skrzydło do 4m, 250kg) - lewy lub prawy
w komplecie z akcesoriami montażowymi
i kondensatorem

690,00 zł
(szt.)

Siłownik DTM600/350W/230V/IV
(skrzydło do 5m, 250kg) - lewy lub prawy
w komplecie z akcesoriami montażowymi
i kondensatorem

850,00 zł
(szt.)

Siłownik DTM6 bez centrali sterującej
(skrzydło do 600kg)

930,00 zł
(szt.)

Siłownik DTM8 bez centrali sterującej
(skrzydło do 800kg);

41,00 zł
(szt.)

Listwa 8mm w metrowych odcinkach

DTM_A550

Automatyka do
bramy garażowej
DTM A800

automatyki

Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

** Zestawy do bram przesuwnych w komplecie z kartą radiową Easy RX w wersji MULTI mają wydłużony termin realizacji
zamówienia, ustalany każdorazowo indywidualnie.

DTM System

Dla stałych i hurtowych odbiorców stosujemy atrakcyjne upusty cenowe.

ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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Koszt transportu (automatyka) to 20,00 zł netto/kpl. (pobranie 25,00 zł netto/kpl.) za pośrednictwem firmy kurierskiej
„Siódemka”.

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

Cennik urządzeń
telekomunikacyjnych
lp.

zdjęcie

nazwa/kod

Centrala telefoniczna
DTM10A

1

DTM10A

Centrala telefoniczna
DTM20A

2

DTM20A

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
linii telefonicznej
ZLT-2

3

cena
netto/j.m.

opis

700,00 zł
(szt.)

Nowoczesna i multimedialna analogowa
centrala telefoniczna w atrakcyjnej
cenie, 2 linie miejskie, 8 linii
wewnętrznych

1000,00 zł
(szt.)

Nowoczesna i multimedialna analogowa
centrala telefoniczna w atrakcyjnej
cenie, 4 linie miejskie, 16 linii
wewnętrznych

25,00 zł
(szt.)

Zabezpieczenie linii telefonicznej
szczególnie wymagane do
napowietrznych, analogowych linii
miejskich

108,00 zł
(szt.)

Sterownik domofonu do współpracy z
centralami telefonicznymi DTM

130,00 zł
(szt.)

Sugerowana bramka Voip do
współpracy z centralami telefonicznymi
DTM, posiada dwa kanały rozmówne

ZLT-2

Sterownik
domofonu DCA-2

4

DCA-2

Bramka internetowa
CISCO/Linksys
SPA112

5

VOIP LINKSYS

Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

Dla stałych i hurtowych odbiorców stosujemy atrakcyjne upusty cenowe.
W przypadku zamówień elektroniki o wartości powyżej 1000,00 złotych netto, pokrywamy koszty przesyłki. Towar
dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”.
DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

Cennik zdalnego
sterowania systemami
alarmowymi
lp.

zdjęcie

nazwa/kod

Alarmowy sterownik
radiowy Securio
SR-1, 1 wyjście,
12V DC

1

cena
netto/j.m.

opis

73,00 zł
(szt.)

Sterownik radiowy dedykowany do
systemów alarmowych, jedno wyjście
NO/NC, biała obudowa do użytku
wewnętrznego z sygnalizacją optyczną
stanu wyjść, styk antysabotażowy,
dodatkowe wyjście OC, zasilanie 12V DC,
pamięć na 17 pilotów z serii dtm433MHz,
UZYSKAŁ ATEST TECHOM KLASY C

78,00 zł
(szt.)

Sterownik radiowy dedykowany do
systemów alarmowych, dwa wyjścia
NO/NC, biała obudowa do użytku
wewnętrznego z sygnalizacją optyczną
stanu wyjść, styk antysabotażowy,
dodatkowe wyjście OC, zasilanie 12V DC,
pamięć na 17 pilotów z serii dtm433MHz,
UZYSKAŁ ATEST TECHOM KLASY C

SR1

Alarmowy sterownik
radiowy Securio
SR-2, 2 wyjścia,
12V DC

2

SR2

Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

Dla odbiorców stałych i hurtowych stosujemy atrakcyjne upusty cenowe.
Koszt transportu to 20,00 zł netto/kpl. (pobranie 25,00 zł netto/kpl.) za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”.

DTM System
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

joanna@dtm.pl
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Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

Cennik systemu zdalnego
sterowania radiowego
ChipControl
lp.

zdjęcie

cena
netto/j.m.

nazwa/kod

opis

Pilot V4 to produkt kupowany przez

klientów uczestniczących w przetargach.
Produkowany jest w Polsce na liniach

technologicznych sprawdzonej polskiej

Pilot V4
4-przyciskowy

1

V4

marki DTM System. Chromowany,
43,00 zł
(szt.)

metalowy korpus obudowy; cztery
gumowe przyciski; współpracuje z

urządzeniami serii ChipControl oraz

innymi kompatybilnymi pracującymi na
częstotliwości 433,92MHz z kodem

KeeLoq® w tym DTM433MHz. Zasięg do
50m.

NOWOŚĆ; Pilot SLIDER znajdzie uznanie
wśród klientów uczestniczących w

przetargach. Produkowany jest w Polsce

na liniach technologicznych sprawdzonej
polskiej marki DTM System. Pilota

Pilot SLIDER
4-przyciskowy

2

SLIDER

49,00 zł
(szt.)

wyróżnia przesuwna pokrywa chroniąca
przyciski przed przypadkowym
wciśnięciem. Współpracuje z

urządzeniami serii ChipControl oraz

innymi kompatybilnymi pracującymi na
częstotliwości 433,92MHz z kodem

KeeLoq® w tym DTM433MHz. Zasięg do
50m.

ChipControl
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

biuro@chipcontrol.pl
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NOWOŚĆ; Miniaturowy odbiornik w

Odbiornik MULTI
NANO 150
1-kanałowy
uniwersalny 24V

3

obudowie do użytku wewnętrznego w
114,00 zł
(szt.)

sterownikach bramowych, wyjątkowo

prosta obsługa, pamięć na 150 pilotów

serii ChipControl, DTM433MHz i innych

„obcych pilotów” pracujących w systemie

MULTINANO150CC

kodowania KeeLoq ®

Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

Dopuszczalne formy płatności dla produktów ChipControl: przedpłata, gotówka, przelew do 7 dni.
Produkty ChipControl objęte są 12-miesięczną gwarancją.

W przypadku zamówień o wartości powyżej 1000,00 złotych netto, pokrywamy koszty przesyłki. Towar dostarczamy za
pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”!

ChipControl
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:

+48 52 340 15 83

FAX:

+48 52 340 15 84

E-MAIL:

biuro@chipcontrol.pl
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