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№ Модел Описание Снимка Цена  

ПАНЕЛИ: 

1. Optima 255 

Цифров домофонен панел, вандалозащитен с 
модул за адрес, 2-проводна връзка, до 255 
абоната, клавиатура с метални бутони за 
позвъняване на абонат, специален ключ за 
отключване на бутониерата и елегантен дизайн. 
Графичен LCD дисплей със синя подсветка. 
Размери: 100x231x30mm. Цвят: графит или светло 
сиво.  

 

331.10 

2. Optima 255R 

Цифров домофонен панел, вандалозащитен с 
електронен четец, 2-проводна връзка, до 255 
абоната, клавиатура с метални бутони за 
позвъняване на абонат, специален ключ за 
отключване на бутониерата и елегантен дизайн.  
Графичен LCD дисплей със синя подсветка. 
Капацитет за карти: до 5116 бр. Размери: 
100x231x30mm. Цвят: графит или светло сиво. 

 

364.25 

3. Optima SL255 

Панел, позволяващ изграждането на мулти-вход 
система (до 4 входа в една линия). Графичен LCD 
дисплей със синя подсветка. Цвят: графит или 
светло сиво. 
 
 
  

357.65 

4. Optima SL255R 

Панел с електронен четец, позволяващ 
изграждането на мулти-вход система (до 4 входа в 
една линия). Графичен LCD дисплей със синя 
подсветка. Цвят: графит или светло сиво. 
 
 
  

390.80 

5. Optima SL255RC 

Панел, позволяващ изграждането на видео- 
домофонна инсталация в единична или мулти-
вход система. С вградена CCD камера с 
резолюция от 600 TVL. Благодарение на ИЧ 
осветление, осигурява видимост през нощта. 
Графичен LCD дисплей със синя подсветка. При 
мулти-вход система, панелът работи с модул за 
разпространение на видео OP-VP4 
 
 
 
 

 

591.20 



 

 

Допълнителни модули 

1. OP-LP 

Списък с абонатите. Панел с възможност за 
въвеждане на имена и номера на абонатите. LED 
подсветка. Може да се монтира вляво или вдясно 
на панела. Захранване 12-15V AC. Работи с 
всички панели Optima. Цвят: графит или св. сиво. 

 

94.90 

2. OP-LPM 

Списък на абонатите. Модул, в който се поставя 
списък (на хартия) с абонатите. Може да се 
монтира и от двете страни на панелите. LED 
подсветка (бяла). Захранване: 12-15V. Включен 
адаптер. Работи с всички панели Optima.  

78.95 

3. OP-EL 

Електронен списък на абонатите. Голям LCD 
дисплей. Може да се монтира и от двете страни на 
панелите. Захранване 12-15V. Включен адаптер.  
Работи с панели Optima255V2, Optima255RV2, 
OptimaSL255 и OptimaSL255R  

191.75 

4. OP-J4 

Модул за бързо позвъняване. Набиране с едно 
докосване. Един модул поддържа 4 абонати. 
Възможност за свързване до 3 модула (до 12 
абонати). Захранване: AC 12-15V. Включен 
адаптер. Работи с панели Optima255V2, 
Optima255RV2, OptimaSL255 и OptimaSL255R. 

 

112.20 

АКСЕСОАРИ: 

1.  OP-H4 

Комуникационен модул. Захранване: 12-15VAC 
или 9-18V DC. Брой канали: 4. Размери: 89,6 х 
119,2 х 38,2 мм. Предвижда инсталирането на 3 
или 4 панела. Позволява комуникация между 
панелите, инсталирани в системата. Използване на 
модула е необходимо при бъдещото разширяване 
на мулти-абонатни OPTIMA панели, работещи с 
помощта на Master Slave или ако системата се 
разширява, за да се включи електронен модул 
(OP-EL) със списък на наемателите или модул с 
едно докосване(OP-J4). 

 

83.00 

2.  OP-VP4 

Видео превключвател. Захранване: 12-15VAC или 
12-18VDC. Брой на вх. канали: 4 +1 (вход 
MASTER). Брой на изх. канали: 2. Размери: 132 х 
82 х 34 мм.  
Необходим само при многоабонатни системи. 
Приема до 4 видео сигнала и осигурява изход с 
адекватен образ на всеки панел. Осигурява добро 
предаване на видео, дори на дълги разстояния. 
Работата му изисква и комуникационен модул OP-
H4. 
 

 

85.60 



 

 

3.  OP-VR4 

Дистрибутор.Захранване: 15V DC.  
Брой на входните канали: 1. 
Брой на изходните канали: 4. 
Размери: 132 х 82 х 34 мм.  
 
Необходим за разпространение на аудио и видео 
сигнали за всеки допълнителни 4 монитора.  
Може да захрани 4 монитора. Дава възможност да 
се коригира и подобри видео сигнала. Осигурява 
добро качество дори на големи разстояния.  

 

65.70 

4.  AC-20 
Захранващ блок за системата. Захранване: Вход: 
230VAC 50Hz; Изход: 14VAC 1.5 А.  
Мощност: 21VA. 

 

38.50 5.  AC-40 

Захранващ блок за системата. Захранване: Вход: 
230VAC 50Hz; Изход: 14VAC 2.5 А.  
Мощност: 35VA. 
Подходящ за захранване на видеодомоф. системи  

32.75 

6.  DR-60-15 
Импулсно захранване DIN (ширина 35 мм), DC 
15V/4A за видео системи (като централно 
захранване за OP-VR4 + OP-VM) 

 

65.70 

7.
 

 EA 1015C-2E 
Импулсно захранване (за включване), DC 12V / 
1,25 A за видео системи (като локално захранване 
за OP-VR4) 

 

16.60 8.

 

 BRELOK RFID  RFID таг 
 

3.25 9.

 

 KLUCZ-KW Специален ключ за отваряне на панелите. 

 

4.20 10. 

 OP-ON1 
Кутия за повърхностен монтаж на панелите. 
Размери: 100x234x60/50 мм. Цвят: графит или 
светло сиво. 

 

32.60 
11. 

 OP-PC 1.1 
Софтуер за програмиране на абонати чрез 
компютър 
 

 0.00 12.

 

 OP-PR2 

Програматор, необходим за подобряване и 
конфигуриране на Optima 255 и Optima255V2 чрез 
компютър (включен кабел). 
  

45.80 13. 

 OP-PR 

Програматор, необходим за подобряване и 
конфигуриране на Optima SL255 чрез компютър 
(включен кабел). 
 
 

 

46.30 

DR-30-15 

Импулсно захранване DIN (ширина 35 мм), DC 
15V/2A за видео системи (като централно 
захранване за OP-VR4 + OP-VM) 

54.40 

14.



 

 

ВЪТРЕШНИ УСТРОЙСТВА: 

1.  OP-VM7 7 " LCD монитор за видеодомофонна система.  

 

463.80 

4.  TK-7 
Цифрова адресируема домофонна слушалка 
Цвят: бял и бежав 

 

25.85 

 
 
 

 
 

2.

3.

OP-VM4 

OP-VM2 

321.00

198.40

4 " LCD монитор за видеодомофонна система.  

Цвят: бял.

Цвят: бял или черен.

2.4 " LCD монитор за видеодомофонна система.  

Цвят: бял.


