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Cennik detaliczny 
obowiązujący od 05.05.2011r do czasu kolejnej aktualizacji

Lp Indeks Opis Cena netto PLN

UNIFONY

1 SD720AR4 Unifon cyfrowy 
(2 przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny) 34,00

2 INS-UP

Unifon cyfrowy INSPIRO 
(magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa
regulacja głośności dzwonienia, 2 przyciski - otwieranie,
dodatkowy funkcyjny)

49,00

3 INS-UA

 Unifon analogowy INSPIRO 
(magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa
regulacja głośności dzwonienia, 2 przyciski - otwieranie,
dodatkowy funkcyjny)

49,00

4 INS-UC

Unifon cyfral/bartar INSPIRO
(magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa
regulacja głośności dzwonienia, 2 przyciski - otwieranie,
dodatkowy funkcyjny)

49,00

WIDEOMONITORY

5 CDNVM
Monitor kolorowy  cyfrowy 4“ do systemu CDNV
( regulacja głośności dzwonienia, 3 przyciski -
otwieranie, podgląd, dodatkowy funkcyjny)

549,00

6 INS-MP 3,5”

Monitor INSPIRO  – Monitor kolorowy cyfrowy
do systemu CDNV 3,5” (magnetyczne odkładanie
słuchawki, 3 stopniowa regulacja głośności
dzwonienia, 3 przyciski - otwieranie, podgląd,
dodatkowy funkcyjny)

649,00

7 INS-MP 4”

Monitor INSPIRO  – Monitor kolorowy cyfrowy
do systemu CDNV 4” (magnetyczne odkładanie
słuchawki, 3 stopniowa regulacja głośności
dzwonienia, 3 przyciski - otwieranie, podgląd,
dodatkowy funkcyjny)

699,00

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
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8 INS-MA 3,5”

Monitor INSPIRO  – Monitor kolorowy analogowy
do systemu CDNV 3,5” (magnetyczne odkładanie
słuchawki, 3 stopniowa regulacja głośności
dzwonienia, 3 przyciski - otwieranie, podgląd,
dodatkowy funkcyjny)

649,00

9 INS-MA 4”

Monitor INSPIRO  – Monitor kolorowy analogowy
do systemu CDNV 4” (magnetyczne odkładanie
słuchawki, 3 stopniowa regulacja głośności
dzwonienia, 3 przyciski - otwieranie, podgląd,
dodatkowy funkcyjny)

699,00

CENTRALE CDNA bez ramki montażowej ( panel cyfrowy - instalacja analogowa )

10 CDNA Centrala domofonowa do instalacji analogowych,
(bez modułów dzwonienia ) 399,00

11 CDNA16
Centrala domofonowa do instalacji analogowych,
do 16 lokali 
(komplet centrala CDNA + moduł dzwonienia)

439,00

12 CDNA32
Centrala domofonowa do instalacji analogowych,
do 32 lokali
(komplet centrala CDNA + moduły dzwonienia)

455,00

13 CDNA64
Centrala domofonowa do instalacji analogowych,
do 64 lokali 
(komplet centrala CDNA + moduły dzwonienia

489,00

CENTRALE CDNC bez ramki montażowej ( panel cyfrowy - instalacja Cyfral / Bartar )

14 CDNC Centrala domofonowa do instalacji „CYFRAL”,
(bez modułów dzwonienia ) 399,00

15 CDNC16
Centrala domofonowa do instalacji „CYFRAL”, 
do 16 lokali
(komplet centrala CDNC + moduł dzwonienia)

439,00

16 CDNC32
Centrala domofonowa do instalacji „CYFRAL”, 
do 32 lokali
(komplet centrala CDNC + moduły dzwonienia)

455,00

17 CDNC64
Centrala domofonowa do instalacji „CYFRAL”, 
do 64 lokali
(komplet centrala CDNC + moduły dzwonienia)

489,00

CENTRALE CDNP bez ramki montażowej ( panel cyfrowy instalacja 2 żyłowa )

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
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18 CDNP5
Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych do
255 lokali,do systemu wielu central, niebieskie
podświetlenie, wyświetlacz LCD

419,00

19 CDNP5 Slave 
Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych do
255 lokali,do systemu wielu central, niebieskie
podświetlenie, wyświetlacz LCD

439,00

CENTRALE CDNWS bez ramki montażowej 
( panel cyfrowy – system wielostrefowy – instalacja 4 żyłowa )

20 CDNWS Centrala wielostrefowa, do instalacji cyfrowych do 990
lokali, niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD 469,00

MODUŁY DO SYSTEMU CDNWS ( CDNP/INSPIRO )

21 CDNWS-T Moduł transmisyjny, do komunikacji centrali CDNWS z
pozostałymi modułami 529,00

22 CDNWS-WZ Moduł wyjściowy z zasilaczem do systemu CDNWS 139,00
23 CDNWS-R Moduł rozszerzeń do systemu CDNWS 139,00
24 CDNWS-W Moduł wyjściowy do CDNWS 139,00

MODUŁY DODATKOWE bez ramki montażowej ( CDNA/CDNC/CDNP )

25 230E Elektroniczny spis lokatorów (wyświetlacz LCD) 189,00
26 ACC Czytnik kart oraz breloków zbliżeniowych 149,00
27 5N Podświetlany panel listy lokatorów (ok. 5 wpisów) 85,00
28 6N Podświetlany panel listy lokatorów (ok. 10 wpisów) 95,00
29 17N Podświetlany panel listy lokatorów (ok. 17 wpisów) 105,00
30 2NP Podświetlany panel listy lokatorów z 2 przyciskami 119,00
31 6NP Podświetlany panel listy lokatorów z 6 przyciskami 149,00
32 10NP Podświetlany panel listy lokatorów z 10 przyciskami 199,00

33 5NACC
Podświetlany panel listy lokatorów (ok. 5 wpisów) 
z wbudowanym czytnikiem kart i breloków
zbliżeniowych

149,00

34 6NACC
Podświetlany panel listy lokatorów (ok. 10 wpisów) 
z wbudowanym czytnikiem kart i breloków
zbliżeniowych

169,00

35 17NACC
Podświetlany panel listy lokatorów (ok. 17 wpisów) 
z wbudowanym czytnikiem kart i breloków
zbliżeniowych

189,00

MODUŁY DO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO CDNV ( CDNP/INSPIRO )

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
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36 CDNVK Moduł kamery kolorowej do systemu CDNV 
z oświetlaczem IR 299,00

37 CDNVS Sumator do systemu CDNV 249,00
38 CDNVSbk Sumator do centrali bez kamery do systemu CDNV 199,00
39 CDNVSp Sumator pośredni Slave do systemu CDNV 299,00
40 CDNVRp Rozgałęźnik pasywny, przelotowy, 4 wyjściowy 70,00
41 CDNVRk Rozgałęźnik pasywny, końcowy, 4 wyjściowy 70,00
42 CDNVRa2 Rozgałęźnik aktywny, przelotowy, 2 wyjściowy 149,00
43 CDNVRa4 Rozgałęźnik aktywny, przelotowy, 4 wyjściowy 189,00
44 CDNVRak2 Rozgałęźnik aktywny, końcowy, 2 wyjściowy 149,00
45 CDNVRak4 Rozgałęźnik aktywny, końcowy, 4 wyjściowy 189,00

MODUŁY SPECJALNE ( CDNA/CDNP/INSPIRO )

46 MSI Moduł Master - Slave z interkomem do CDNA 219,00

47 CDN I/O Moduł przekaźnikowy dodatkowych wejść i wyjść 
do CDNP lub INSPIRO 149,00

48 CDNU
Moduł sygnalizacyjny z funkcją automatycznego
otwierania drzwi bez konieczności podnoszenia
słuchawki – do CDNP lub INSPIRO

149,00

49 CYF-AN
Moduł przejściowy z systemu cyfrowego na analogowy
( możliwość podłączenia do centrali cyfrowej CDNP lub
INSPIRO analogowych unifonów )

149,00

50 CDN-PK

Uniwersalny moduł przekaźnika umożliwiający
podłączenie m.in. zwory elektromagnetycznej,
elektrozaczepu rewersyjnego itp.
( styki przekaźnikowe 5A NO/NC, 250VAC )

59,00

MODUŁY DZWONIENIA ( do instalacji CDNA i CDNC )

51 MODUŁ
CDNA3S-16

Moduł dzwonienia do centrali CDNA, do instalacji
analogowej, obsługuje max do 16 abonentów 59,00

52 MODUŁ
CDNA3S-32 kpl

Komplet modułów dzwonienia do centrali CDNA, 
do instalacji analogowej, obsługuje max do 32
abonentów

106,00

53 MODUŁ
CDNA3S-64 kpl

Komplet modułów dzwonienia do centrali CDNA, 
do instalacji analogowej, obsługuje max do 64
abonentów

199,00

54 MODUŁ
CDN-MD64

Moduł rozszerzeń do modułów dzwonienia, 
do centrali CDNA do 64 mieszkań 59,00

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
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55 MODUŁ
CDNC16

Moduł dzwonienia do centrali CDNC, do instalacji typu
cyfral/bartar, obsługuje max do 16 abonentów 59,00

56 MODUŁ
CDNC32 kpl

Komplet modułów dzwonienia do centrali CDNC, 
do instalacji typu cyfral/bartar, obsługuje max do 32
abonentów

106,00

57 MODUŁ
CDNC64 kpl

Komplet modułów dzwonienia do centrali CDNC, 
do instalacji typu cyfral/bartar, obsługuje max do 64
abonentów

199,00

58 MODUŁ
CDN-MD64

Moduł rozszerzeń do modułów dzwonienia, 
do centrali CDNC do 64 mieszkań 59,00

CENTRALE INSPIRO ( panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej – instalacja 2 żyłowa )

59 INSPIRO 1 Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali,
białe podświetlenie, wyświetlacz LCD 899,00

60 INSPIRO 1S Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, białe
podświetlenie, wyświetlacz LCD 929,00

61 INSPIRO 2
Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, z
wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole

1149,00

62 INSPIRO 2S
Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali,
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, z
wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole

1179,00

63 INSPIRO 3

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali,
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, z
wbudowanym elektronicznym spisem lokatorów na
górze

1249,00

64 INSPIRO 3S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali,
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, z
wbudowanym elektronicznym spisem lokatorów na
górze

1279,00

65 INSPIRO 4
Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255lokali, 
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, z
wbudowanym modułem kamery kolorowej na górze

1299,00

66 INSPIRO 4S
Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali,   
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, z
wbudowanym modułem kamery kolorowej na górze

1329,00

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
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67 INSPIRO 5

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255lokali, 
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, z
wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz elektronicznym spisem lokatorów na górze

1499,00

68 INSPIRO 5S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali,   
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, z
wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz elektronicznym spisem lokatorów na górze

1529,00

69 INSPIRO 6

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali,
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, z
wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz modułem kamery kolorowej na górze

1549,00

70 INSPIRO 6S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali,   
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, z
wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz modułem kamery kolorowej na górze

1579,00

71 INSPIRO 7

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali,
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, z
wbudowanym modułem kamery kolorowej i
elektronicznym spisem lokatorów na górze

1649,00

72 INSPIRO 7S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali,
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, z
wbudowanym modułem kamery kolorowej i
elektronicznym spisem lokatorów na górze

1679,00

73 INSPIRO 8

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali,
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz modułem kamery kolorowej i elektronicznym
spisem lokatorów na górze

1889,00

74 INSPIRO 8S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali,
z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz modułem kamery kolorowej i elektronicznym
spisem lokatorów na górze

1929,00

75 INSPIRO 9

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym małym podświetlanym spisem
lokatorów na górze

1079,00

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
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76 INSPIRO 9S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym małym podświetlanym spisem
lokatorów na górze

1109,00

77 INSPIRO 10

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym średnim podświetlanym spisem
lokatorów na górze

1119,00

78 INSPIRO 10S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym średnim podświetlanym spisem
lokatorów na górze

1149,00

79 INSPIRO 11

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym modułem kamery kolorowej i małym
podświetlanym spisem lokatorów na górze

1479,00

80 INSPIRO 11S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym modułem kamery kolorowej i małym
podświetlanym spisem lokatorów na górze

1509,00

81 INSPIRO 12

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz małym podświetlanym spisem lokatorów na górze

1329,00

82 INSPIRO 12S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz małym podświetlanym spisem lokatorów na górze

1359,00

83 INSPIRO 13

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz średnim podświetlanym spisem lokatorów na górze

1369,00

84 INSPIRO 13S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz średnim podświetlanym spisem lokatorów na górze

1399,00

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
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85 INSPIRO 14

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz elektronicznym spisem lokatorów i małym
podświetlanym spisem lokatorów na górze

1679,00

86 INSPIRO 14S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz elektronicznym spisem lokatorów i małym
podświetlanym spisem lokatorów na górze

1709,00

87 INSPIRO 15

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz modułem kamery kolorowej i małym
podświetlanym spisem lokatorów na górze

1729,00

88 INSPIRO 15S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz modułem kamery kolorowej i małym
podświetlanym spisem lokatorów na górze

1759,00

89 INSPIRO 16

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym modułem kamery kolorowej i średnim
podświetlanym spisem lokatorów na górze

1519,00

90 INSPIRO 16S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym modułem kamery kolorowej i średnim
podświetlanym spisem lokatorów na górze

1549,00

91 INSPIRO 17

Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym dużym podświetlanym spisem
lokatorów po prawej stronie

1249,00

92 INSPIRO 17S

Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 255 lokali, z
wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym dużym podświetlanym spisem
lokatorów po prawej stronie

1279,00

CENTRALE CDNWS INSPIRO 
( panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej – system wielostrefowy – instalacja 4 żyłowa )

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
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93 INSPIRO 1WS Centrala wielostrefowa, do instalacji cyfrowych do 990
lokali,białe podświetlenie, wyświetlacz LCD, 1049,00

94 INSPIRO 2WS
Centrala wielostrefowa, do instalacji cyfrowych do 990
lokali, z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole

1299,00

95 INSPIRO 9WS

Centrala wielostrefowa, do instalacji cyfrowych do 990
lokali, z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym małym podświetlanym spisem
lokatorów na górze

1229,00

96 INSPIRO 10WS

Centrala wielostrefowa, do instalacji cyfrowych do 990
lokali, z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym średnim podświetlanym spisem
lokatorów na górze

1269,00

97 INSPIRO 12WS

Centrala wielostrefowa, do instalacji cyfrowych do 990
lokali, z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz małym podświetlanym spisem lokatorów na górze

1479,00

98 INSPIRO 13WS

Centrala wielostrefowa, do instalacji cyfrowych do 990
lokali, z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym zbliżeniowym czytnikiem kart na dole
oraz średnim podświetlanym spisem lokatorów na górze

1519,00

99 INSPIRO 17WS

Centrala wielostrefowa, do instalacji cyfrowych do 990
lokali, z wyświetlaczem LCD, białe podświetlenie, 
z wbudowanym dużym podświetlanym spisem
lokatorów po prawej stronie

1399,00

TRANSFORMATORY / ZASILACZE

100 TR 12V 0,8A Transformator do centrali CDN i INSPIRO 12V 0,8A 26,00

101 TR DIN 12V 0,8A Transformator do centrali CDN i INSPIRO 
na szynę DIN 12V 0,8A 34,00

102 AWT 053 Transformator 20VA/12v/14V do central CDN i
INSPIRO 43,00

103 DR-45-15 CDNV Zasilacz DIN 15-17V, 2,8A do CDNV i INSPIRO 99,00

AKCESORIA DO SYSTEMÓW CDNP / INSPIRO

104 Karta zbliżeniowa Karta zbliżeniowa UNIQUE do systemu 
CDN i INSPIRO 3,40

105 TR-10 Brelok zbliżeniowy UNIQUE do systemu 
CDN i INSPIRO 5,00

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
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106 CDN-TROJNIK
Rozgałęźnik do modułów ( zalecany w momencie gdy
podłączamy do centrali więcej niż jeden moduł
dodatkowy ) do systemu CDN

10,00

107 INS-U-PODST
Podstawa unifonu INSPIRO ( zalecana w momencie
korzystania z funkcji automatycznego otwierania drzwi
do odwieszania słuchawki )

19,00

108 CDN-USB Kabel USB do programowania systemów 
CDNP i INSPIRO 67,00

ELEMENTY MONTAŻOWE

109 Ramka ABS Ramka podtynkowa mała, tworzywo ABS 16,00
110 T02812-05 Ramka podtynkowa mała CDN, stal kwasoodporna 40,00
111 T02812-03 Ramka podtynkowa średnia CDN, stal kwasoodporna 50,00
112 T02812-04 Ramka podtynkowa duża CDN, stal kwasoodporna 50,00

113 T02812-14
Ramka podtynkowa CDN „specjalna”, stal
kwasoodporna, do montażu modułów dodatkowych
obok lub nad centralą

79,00

114 T02792-01 Blacha montażowa natynkowa mała CDN, stal
kwasoodporna, tylko w komplecie z centralą CDN 40,00

115 T02812-08 Ramka natynkowa mała CDN, stal kwasoodporna 89,00
116 T02812-06 Ramka natynkowa średnia CDN, stal kwasoodporna 99,00
117 T02812-07 Ramka natynkowa duża CDN, stal kwasoodporna 99,00

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.


