
 

KM Dunaj

(verzia KM8)

 Pôvodná cena

99,00 €

Pôvodná cena

95,00 €

Pôvodná cena

125,00 €

72,00 € 68,00 € 96,00 €

23,00 € 22,00 € 25,00 €

89,00 € 85,00 € 98,00 €
GPRS, 

Radio, 

GSM

Koncové zariadenie - komunikátor alebo ústredňa pre systém 

"Dunaj3" a "Dunaj PRO"

*   Pre tento typ výrobku je cena určená počtom odobratých kusov KM (Minimálne odberové množstvo pre príslušnú kategóriu musí byť dodržané) .

Záruka:

Spôsob dodania tovaru:  - po úhrade za tovar

Spôsob úhrady:  - dobierkou

 - zálohovou (proforma) faktúrou

V prípade úhrady tovaru na proforma faktúru, bude tovar na sklade rezervovaný jeden týždeň od dátumu vystavenia proforma faktúry. 

Objednávky na ďalší tovar budú realizované iba v prípade, že všetky predošlé záväzky voči fy FANIT s.r.o. sú vysporiadané.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH !

Zmena cien vyhradená, aktuálny platný cenník je dostupný u dodávateľa. 

Akciový cenník je platný pre špecifikované obdobie alebo do vypredania zásob.

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Odd: Sro, Vložka: 55379/B

IP_Com           

Dunaj PRO

Ethernet komunikátor - IP prenos údajov v systéme 

"Dunaj PRO"

Rozhranie, :

1x Ethernet, Napájanie =12V, 1x SET, 1x Tamper, max. 8x Zóna (plne 

programovateľná funkcia 24hod./DisArm), 1x AP rozhranie, 1x Výstup LED, 2x 

Programovateľný výstup 100 mA, Podpora prepojenia s ústredňou MODUS, 

Implementovaný komunikačný protokol: systém " Dunaj PRO "

Konfigurácia pomocou programového vybavenia (lokálne alebo diaľkovo)

Koncová cena bez DPH Cena za 1 ks

bez DPH

Kusová cena bez DPH 

pri jednorazovom 

odbere 5+

Jednotková cena pre  montážne firmy

Popis

Všetky výrobky podliehajú výstupnej výrobnej kontrole funkčnosti. Záruku na 

funkčnosť celého systému poskytuje výrobca iba v prípade, ak sú v celom 

systému inštalované výrobcom odporúčané zariadenia a používaný pôvodný 

software PCO typu KASHTAN, Dunaj v.2, Dunaj v.3 alebo Dunaj_PRO.

AP modul *
Adaptér protokolov - 4/2 pre KM 

(Handshake 1400Hz/ 2300Hz, Data 1800Hz)

Produkt

pozri cenník systému "MODUS"

Linkový komunikátor - koncové, objektové zariadenie 

určene pre nadhovorový prenos údajov v systéme PCO 
(podporované systémy s komunikačnými protokolmi: DunajPRO, 

Dunaj3, Dunaj2, KASHTAN)

Rozhranie pre EZS a linkovú komunikáciu:

1x Tlf. Linka, 1x Telefón, Napájanie =12V, 1x SET, 1x Tamper, 8x Zóna (všetky 24 

hod.), 1x AP rozhranie pre pulzné formáty 4/2, Výstup LED, Implementovaný 

nadhovorový komunikačný protokol

Cenník komunikátorov
Akciový cenník platný: 1.10.2021

Objektové komunikátory pre: "DunajPRO" , "Dunaj3", "Dunaj2", KASHTAN"

FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55
851 10   Bratislava

tel.:  +421 903 150  603
www.fanit.sk
fanit@fanit.sk


