ЦЕНОВА ЛИСТА HIKVISION
ДОМОФОННИ СИСТЕМИ
В ЛЕВА С ДДС
ВАЛИДНА ОТ 01.03.2019 г.
Код

ЕАN

Описание

Изображение

Цена

060501

HIKVISION - DS-KH8301-WT - 7" Touch-Screen монитор,
вграден Wi-Fi 802.11b/g/n модул и вградена камера (640x480),
интерком / възможност за връзка (повикване) с други мониторни
панели / дистанционно отваряне на врата / запис на гласови
съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not disturb",
микрофон и говорител, слот за micro SD карта (до 32GB), 8
алармени входа/2 изхода с отворен колектор, планка за стенен
монтаж, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери
217x142x26 mm. Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86

481,14

060502

HIKVISION - DS-KH8300-Т - 7" Touch-Screen монитор с
резолюция 1024x600. Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт,
Функции: интерком/възможност за връзка (повикване) с други
мониторни панели / дистанционно отваряне на врата / запис на
гласови съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not
disturb", микрофон и говорител, слот за micro SD карта (до 32GB),
8 алармени входа/2 изхода с отворен колектор, планка за стенен
монтаж, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери
217x142x26 mm. Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86. Без
вградена камера.

366,12

060503

HIKVISION - DS-KH6310-W - 7" Touch-Screen монитор, вграден
Wi-Fi 802.11b/g/n модул, Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт и
вграден Wi-Fi 802.11b/g/n модул, Функции: интерком/възможност
за връзка (повикване) с други мониторни панели / дистанционно
отваряне на врата / запис на гласови съобщения / автоматичен
отговор и режим "Do not disturb", микрофон и говорител, 8
алармени входа/1 изход с отворен колектор, планка за стенен
монтаж, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери
217×142×26 mm. Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86

288,68

060504

HIKVISION - DS-KH6310 - 7" Touch-Screen монитор с резолюция
800x480. Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт, Функции:
интерком/възможност за връзка (повикване) с други мониторни
панели / дистанционно отваряне на врата / запис на гласови
съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not disturb",
микрофон и говорител, 8 алармени входа/1 изход с отворен
колектор, планка за стенен монтаж, захранване 12 Vdc/10W или 24
Vdc Passive PoE, размери 217×142×26 mm. Възможност за
вкопаване с кутия DS-KAB86

272,26

060505

HIKVISION - DS-KV8102-IM - Лицев панел с 1 бутон, вградена
камера 1.3 Мегапиксела, широкоъгълен обектив 120°, вградено IR
осветление за нощна работа

337,97

060506

HIKVISION - DS-KV8202-IM - Лицев панел с 2 бутона, вградена
камера 1.3 Мегапиксела, широкоъгълен обектив 120°, вградено IR
осветление за нощна работа

366,13

060507

HIKVISION - DS-KV8402-IM - Лицев панел с 4 бутона, вградена
камера 1.3 Мегапиксела, широкоъгълен обектив 120°, вградено IR
осветление за нощна работа

394,30

060508

HIKVISION - DS-KAB01 - Кутия за повърхностен монтаж за
всички метални модели DSKV8x02-IM от 1 до 4 поста. Изработена
от неръждаема стомана.

86,84

060509

060510

060511

060512

060513

060514

060515

060516

060517

HIKVISION - DS-KV8102-IP - Лицев панел с 1 бутон, вградена
камера 1.3 Мегапиксела, широкоъгълен обектив 120°, вградено IR
осветление за нощна работа
HIKVISION - DS-KAB86 - Кутия за повърхностен монтаж на
еднопостов лицев панел DSKV8102-IP. Изработена от неръждаема
стомана.
HIKVISION - DS-KAD606 - Мрежов захранващ PoE суич, 8 x
100Mbps порта (6 х LAN порта с Passive PoE захранване + 2 х
каскадни In/Out LAN порта), VLAN функция, подходящ за
вътрешен монтаж, размери 275.2х92х102.2 mm, 230Vac вход
HIKVISION - DS-KAW150- 2N - захранващ блок за DS-KAD606.
8-портов суич, 24V 150W. Може да захранва до два суича.
Размери 200х98х38 mm
HIKVISION - DS-KAW50- 1N - захранващ блок видеодомофонни системи. Защита от късо съединение, защита от
претоварване и от високо напрежение. LED индикация,
двуполюсен автоматичен предпазител, размери 98х97х38 mm, 12
Vdc/4.2A / 50W
HIKVISION - DS-KAD606-N - Мрежов захранващ PoE суич, 8 x
100Mbps порта (6 х LAN порта с Passive PoE захранване + 2 х
каскадни In/Out LAN порта). Малък размер, подходящ за
вътрешен монтаж. Размери 275х142х51 mm. Захранване 24 VDC
от DS-KAW150-2N
HIKVISION - DS-KB8112-IM - Вандалоустойчив еднопостов
лицев панел с вградена камера с HD резолюция (1280x720@25
кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 120°, вгр IR осветление за
нощна работа, вгр микрофон и говорител, 1 алар. вход/1 релеен
изход NO/NC, 1 бутон за повикване на абонат, 10/100Mbps
Ethernet порт, IP66, метален корпус. Детекция на присъствие и
автоматично заснемане. Захранване 12 Vdc/12W или 48 Vdc
стандартно PoE, размери 161.9×74.1×53.2 mm. За повърх монтаж.
Съвместимост с безплатната cloud-базирана услуга Hik-Connect и
възможност за директно позвъняване към мобилен телефон. Възм.
за хоризонтално завъртане на тялото.
HIKVISION - DS-KH6210-L - 7" Touch-Screen монитор. 7“ цветен
дисплей и бутони за управление разположени под екрана.
Резолюция 800x480, Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт,
Функции: интерком/възможност за връзка (повикване) с други
мониторни панели / дистанционно отваряне на врата / запис на
гласови съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not
disturb", микрофон и говорител, 2 алармени входа/1 изход с
отворен колектор, планка за стенен монтаж, захранване 12
Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 217×142×26 mm.
Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86
HIKVISION - DS-KAB21-H - Стойка за бюро за видеодомофон
DS-KH83/63

255,83

7,04

199,50

157,25

75,10

70,40

241,74

176,03

44,59

060518

060519

060520

HIKVISION - DS-KAB03-V - Кутия за повърх. монтаж на
еднопостов панел DS8102-IP. Изработена от неръжд. стомана.
HIKVISION - DS-KB6403-WIP - Wi-Fi звънец с Full HD резол.;
Широк динамичен обхват (WDR); широкоъгълен обектив 180°;
вградено IR осветление за нощна работа (обхват до 5м.); вградени
микрофон и говорител; 1 бутон за повикване на абонат; Wi-Fi
връзка; IP54; пластмасов корпус. Детекция на движение и
автоматично заснемане, възможност за алармена push нотифиация.
Слот за SDXC карта (до 128GB); Захранване 12 Vdc/0.6А; размери
122.4×45.9×28.1 mm. За повърхностен монтаж. Съвместимост с
безплатната cloud-базирана услуга Hik-Connect (www.hikconnect.com) и възможност за директно позвъняване към мобилен
телефон.
HIKVISION - DS-KD8102-V - Многоабонатен лицев панел,
вградена камера 1.3 Мегапиксела (1280x720@25 кад/сек), WDR,
широкоъгълен обектив 120°, с вградена видима бяла подсветка,
вграден 3.5'' цветен LCD екран (480x320), touch-pad клавиатура,
вградени микрофон и говорител, вграден сензор за близост, 4
алармени входа/ 4 алармени изхода/ 2 релейни изхода (NO/NC) /4
входа за сензори (магнитен контакт, exit бутон) , вграден четец за
карти (Mifare 13,56 Mhz), поддръжка на външен четец (Wiegand
26/34), 10/100/1000Mbps Ethernet порт, RS-485, USB 2.0, IP65 (40°C to +70°C), пластмасов корпус, захранване 12 Vdc/15W, не
поддържа PoE, размери 418x145x61 mm. Само за вкопаване, с
включена монтажна кутия.

131,44

302,76

699,40

060521

HIKVISION - DS-KAB10-D - Кутия за повърхностен монтаж за
панел DS-KD8102-V. Изработена от неръждаема стомана.

164,29

060522

HIKVISION - DS-KD8002-VM - Многоабонатен лицев
панел,вградена камера 1.3 Мегапиксела (1280x720@25 кад/сек),
WDR, широкоъгълен обектив 120°, с вградена видима бяла
подсветка, вграден 3.5'' цветен LCD екран (480x320), клавиатура,
вградени микрофон и говорител, 4 алармени входа/ 4 алармени
изхода/ 2 релейни изхода (NO/NC) /4 входа за сензори (магнитен
контакт, exit бутон) , вграден четец за карти (Mifare 13,56 Mhz),
поддръжка на външен четец (Wiegand 26/34), 10/100/1000Mbps
Ethernet порт, RS-485, USB 2.0, IP65 (-40°C to +70°C), алуминиев
корпус, захранване 12 Vdc/15W, не поддържа PoE, размери
418x145x61 mm. Само за вкопаване, с вкл монтажна кутия.

920,00

060523

HIKVISION - DS-KAB11-D - Кутия за повърхностен монтаж за
панел DS-KD8002-VM. Изработена от неръждаема стомана.

173,68

060524

HIKVISION - DS-KV8103-IME2 - Лицев панел, вградена камера
2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек), WDR, широкоъгълен
fisheye обектив 155°, вградено омнидирекционално IR осветление
за нощна работа, вградени микрофон и говорител, 2 алармени
входа (за МУК и Exit бутон), до 2 релейни входа (с допълнителен
модул)/1 релеен изход за управление на врата, 1 бутон за
повикване на абонат, вграден тампер, RS-485, IP65,
вандалозащитен корпус от неръждаема стомана, захранване 24
Vdc, размери 169x110x44 mm. За вкопаване, с включена монт.
кутия. Детекция на движение. Вграден изход 12Vdc/200mA за ел.
брава. Съвместимост с безплатната cloud-базирана услуга HikConnect (www.hik-connect.com) и възможност за директно
позвъняване към мобилен телефон. Възможност за запис на
видеото в NVR Hikvision.

471,75

060525

HIKVISION - DS-KH8340-ТCE2 - 7" Touch-Screen монитор с
резолюция 1024x600. Функции: интерком/възможност за връзка
(повикване) с други мониторни панели / дистанционно отваряне на
врата / запис на гласови съобщения /автомат. отговор и режим "Do
not disturb", микрофон и говорител, 1 изход с отворен колектор,
вход за звънец, вграден слот за SD карта (до 32GB) за снимки и
гласови съобщения. Планка за стенен монтаж, захр. 24 Vdc/60W,
размери 112.2×111×66 mm

347,36

060526

HIKVISION - DS-KAD709 - Захранващ модул / IP дистрибутор,
10/100MbpsEthernet порт, 9 изхода за вътрешни монитори.
Включен адаптор 24Vdc за 1 лицев панел и до 4 монитора.

150,21

060527

060528

060529

060530

060531

060532

060533

HIKVISION - DS-KAB8103-IMEX - Кутия за повърхностен
монтаж съвместима с модел KV8103. Изработена от неръждаема
стомана.
HIKVISION - DS-KIS203 - Комплект 4-проводна
видеодомофонна система, включваща панел DS-KB2421-IM и
монитор DS-KH2220. Компактен вандалоустойчив лицев панел с
вградена камера 1/4" CMOS (720×576@25 кад/сек). IR осветление
за нощна работа до 2м, вграден говорител, 1 релеен изход, 1
четирижилен изход (1 видео, 1 аудио вход/изход).Mониторен
панел, 7“ цветен дисплей с резолюция 800x480, преден панел с
бутони. Микрофон и говорител, 1 видео изход, 1 аудио вход/изход,
планка за стенен монтаж
HIKVISION - DS-KH2220 - 7" Монитор с резолюция 800x480,
преден панел с бутони. Микрофон и говорител, 1 видео изход, 1
аудио вход/изход, планка за стенен монтаж, захранване 12
Vdc/5W, размери 195.8×132.8×18.39 mm
HIKVISION - DS-KAD612 - Мрежов захранващ PoE суич, 16 x
100Mbps порта (12 х LAN порта с Passive PoE захранване + 4 х
каскадни In/Out LAN порта), VLAN функция, подходящ за
вътрешен монтаж, размери 275.2х92х102.2 mm, 230Vac вход
HIKVISION - DS-KM8301 - Портиерно разговорно устройство с
вграден 7" Touch screen дисплей с резолюция 1280x720, вгр
камера (640x480), голяма механична бутониера, слушалка, вграден
високоговорител и микрофон. 10/100/1000 Mbps Ethernet порт. 4
алармени входа/4 алармени изхода, RS-485, USB 2.0. Приема и
отправя повиквания от лицевия панел и от/към абонатите.
Мониторинг в реално време на външните панели и камери в
системата. Възможност за отключване на вратите към лицевите
панели, видео интерком функция, получаване на аларми от
абонатите и лицевите панели. За монтаж на стена или бюро.
Захранване 12 Vdc/10W с включен адаптор
HIKVISION - DS-KIS204 - Комплект 4-проводна
видеодомофонна система, включваща панел DS-KB2411-IM и
монитор DS-KH2220, захр.модул и кутия за повърх.монтаж
HIKVISION - DS-KIS701 - Комплект 2-проводна
видеодомофонна система, включваща панел DS-KV8103-IME2,
монитор DS-KH8340-TCE2, захр.модул и кутия за повърх.монтаж

56,33

269,90

145,51

328,58

1661,68

298,07

917,68

