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№ Mодел Описание Цена
ЕДНОАБОНАТНИ ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ - РАНИНА

1 RN-1000C 120

2 RN-1100C 140

3 RN-2000C 255

RN-912 - Аудио/видео домофонна система: до 4 камери и до 5 монитора, 4-проводна връзка [ТЧП(3х0,5), РК 75-3-341А]

4 RN-2000HC 3.5" цветен "hаnds-free" видеомонитор с електронен звънец и захранващ aдаптер, DC15/18V 115

5 RN-912MC 4" цветен LCD видеомонитор с интерком и електронен звънец, DC15/18V 115

6 RN-912 M2C 4" цветен LCD видеомонитор с интерком и ел. звънец, варианти на DC15/18V или AC220V 98

7 RN-912C-C 1/3" цветна CCD видеокамера с разговорно устройство, пластмаса 54

8 RN-912C1-C Скрита 1/3" цветна CCD видеокамера с разговорно устройство, бронирана 185

9 RN-912TC03 1/3" цветна метална видеокамера с разговорно устройство 66

10 RN-912C-A Външно разговорно устройство, пластмаса 25

11 RN-912C1-A Външно разговорно устройство, бронирано 65

12 RN-912M3 Аудиодомофон с електронен звънец и интерком, DC15/18V 31

13 RN-912A Захранващ адаптер, DC15V/1.0A 19

14 RN-912Bell Електронен звънец, две различни мелодии 18

15 RN-912MX2 24

16 RN-912MX4 63

АКСЕСОАРИ

17 AME-1000 Видео-памет, съхранява до 21 кадъра, включва се към всички видеодомофони 80

18 VISITPHONE Устройство, пренасочващо повикването от разговорно устройство с видео камера 55

19 RN-ST/1740 36

20 RN-ST/1730 34

21 RN-ST/1720 33

22 RN-ST/1710 32

23 RN-ACT Брониран шлаух за кабели (метална пружина за защита на кабелни трасета преминаващи през отваряща се врата) 38

24 RN-1022VY 43

25 RN-2022VY 49

26 RN-405A 122

27 PH-TR Трансформатор за захранване на електромагнитна брава, AC220V/DC12V/1.0A 9

28 PH-D Датчик за състоянието на вратата 4

29 ACC6/4.5 Акумулаторна батерия за захранващ блок, 6V/4.5Ah 9

МНОГОАБОНАТНИ ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ – РАНИНА

RN-255 - Aудио/видео домофонна система: от 2 до 255 абоната, шестпроводна връзка [ТЧП (4х0,5), 2хПВА2(1х0,75), РК 75-3-341А]

30 RN-255MsP Портиерски пулт, с възможност за повикване на всеки от другите абонати  с интерком и електронен звънец 215

          RN-1000 - Икономичен комплект: един видеомонитор и една камера, 4-проводна връзка [комбиниран кабел: miniRG59+2x0,5+2x0,22].        
         Може да се използва и комплект кабели като RN-912

Видеодомофонен комплект от 1/3" цветна пластмасова CCD видеокамера с разговорно устройство, осветители за 
нощно виждане и цветен видеомонитор с електронен звънец и вграден захранващ блок, AC220V
Видеодомофонен комплект от 1/3" цветна метална CCD видеокамера с разговорно устройство, осветители за нощно 
виждане и цветен видеомонитор с електронен звънец и вграден захранващ блок, AC220V
Видеодомофонен комплект от 1/3" цветна бронирана, вандалоустойчива CCD видеокамера с IR-осветители, 
разговорно устройство и 3.5" цветен "hаnds-free" видеомонитор с електронен звънец и захр. адаптер DC15/18V

Камерен комутатор за включване на 2 броя видеокамери и разговорни устройства и управление на 2 броя 
електромагнитни брави 
Камерен комутатор за включване на 4 броя видеокамери или разговорни устройства и управление на до 4 броя 
електромагнитни брави 

Електромагнитeн насрещник за врата, с памет и лост за ръчно отключване/заключване, регулиране на езика, късо тяло 
с дължина 67mm, дълга челна планка 250x25mm, Fail secure, Сив цвят
Електромагнитeн насрещник за врата, с памет, регулиране на езика, късо тяло с дължина 67mm, дълга челна планка 
250x25mm, Fail secure, Сив цвят
Електромагнитeн насрещник за врата, лост за ръчно отключване/заключване, регулиране на езика, късо тяло с 
дължина 67mm, дълга челна планка 250x25mm, Fail secure, Сив цвят
Електромагнитeн насрещник за врата, регулиране на езика, късо тяло с дължина 67mm, дълга челна планка 
250x25mm, Fail secure, Сив цвят

Автомат за врата, стандартно рамо, за врати с размер до 1000мм и до 60кг., отделно регулиране на скороста на 
затваряне и крайната скорост на затваряне, до -40°C, пожароустойчив
Автомат за врата, стандартно рамо, за врати с размер до 1100мм и до 80кг., отделно регулиране на скороста на 
затваряне и крайната скорост на затваряне, до -40°C, пожароустойчив
Автомат за врата за външен монтаж, стандартно рамо, за врати с размер до 1250мм и до 100кг., регулиране на 
скороста на затваряне, крайната скорост на затваряне и сила на затваряне, до -40°C, пожароустойчив

ВИДЕО И АУДИОДОМОФОННИ СИСТЕМИ
Валидна от 01.01.2012г. Всички цени са в щатски долари и включват ДДС.
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31 RN-255HC 3.5" цветен LCD адресируем видеомонитор, “hands free”, с електронен звънец 145

32 RN-255M2C 4" цветен LCD адресируем видеомонитор, с интерком и електронен звънец 115

33 RN-255MC 4" цветен LCD адресируем видеомонитор с интерком и електронен звънец 130

34 RN-255M3 Аудиодомофон с електронен звънец и интерком 36

35 RN-255M2A 35

36 RN-255C5-V5C Външна цветна видеокамера с разговорно устройство до 5 абоната, алуминиев корпус, светещ 222

37 RN-255C5-A5 Външно разговорно устройство до 5 абоната, алуминиев корпус, светещ 148

38 RN-255C5-V10C Външна цветна видеокамера с разговорно устройство до 10 абоната, алуминиев корпус, светещ 278

39 RN-255C5-A10 Външно разговорно устройство до 10 абоната, алуминиев корпус, светещ 182

40 RN-255C5-V30C Външна цветна видеокамера с разговорно устройство до 30 абоната, алуминиев корпус, светещ 371

41 RN-255C5-A30 Външно разговорно устройство до 30 абоната, алуминиев корпус, светещ 275

42 RN-255C5-V50C Външна цветна видеокамера разговорно устройство до 50 абоната, алуминиев корпус, светещ 464

43 RN-255C5-A50 Външно разговорно устройство до 50 абоната, алуминиев корпус, светещ 367

44 RN-255 C3-C 1/3" цветна CCD вътрешна видеокамера с разговорно устройство, пластмаса 67

45 RN-255C3 A Вътрешно разговорно устройство, пластмаса, цвят крем 32

46 RN-255con Конвертор на сигнали от камери RN-912Cx към RN-255Cx 25

47 RN-255CS Камерен комутатор за включване на 2 броя видеокамери  RN-255 C5 37

48 RN-255BT Звънчев бутон, пластмаса, цвят бял 1

ЦВЕТНИ МНОГОАБОНАТНИ ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ – KANRICH
49 PH-855M 4" цветен LCD видеомонитор с интерком и електронен звънец, цвят – бял 185

50 PH-855C7 410

51 PH-855C8 480

ДРУГИ УСТРОЙСТВА ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ РАНИНА
52 REMICON-2 Устройство за телеуправление на два броя електрически консуматори до 1000W/6A по телефонна линия 65

53 ATN-20 TP1 42

55 SP-03-RN 39

56 RN-MIC Микрофонен усилвател - миниатюрен(15х44х10мм), изнесен кабелен микрофон 12V/15mA, кабелна връзка 9

57 RN-2DT Таймер за едновременно отключване на 2 електромагнитни насрещника 13

58 RN-912VB Видео усилвател, платков 9

59 RN-912VD2 9

60 RN-VB Видеоусилвател - миниатюрен, подходящ за буфериране и усилване на видеосигнала 36

61 RN-255/912P15 Захранващ блок за домофонна системи, без акумулатори, DC15V/3A+AC12V/1.0A, до 10 абоната 58

62 RN-255/912PM18 Захранващ блок за домофонни системи, без акумулатори,  DC18V/3.0A+AC12V/1.0A /с възможност за акумулатори/ 69

63 RN-255/912PM18 86

66 IR-EXT Удължител за IR дистанционни управления 50

   * "Ранина" ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008. Всички продукти на компанията притежават CE маркировка.
   * Всички цени са в щатски долари и включват ДДС. "Ранина" ООД си запазва правото да променя цените.
   * Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз (само в сервиза на "Ранина" ООД).

Аудиодомофон с ел. звънец и интерком, с възможност за последваща преработка във видеодомофон

Външна 1/3" цветна CCD видеокамера с разговорно у-во, алуминиев корпус, клавиатура, инфрачервени осветители за 
нощно наблюдение, 500 пароли за отваряне на вратата, запаметяване имена
Външна 1/3" цветна CCD видеокамера с разговорно устройство, алуминиев корпус, клавиатура, инфрачервени 
осветители, 500 пароли за отваряне на вратата, запаметяване имена,  картов четец за до 5000 карти

Автоматичен телефонен известител (дайлър) с тонално и импулсно номеронабиране  и едно 20 секундно речево 
съобщение, запаметява до 9 (девет) шестнадесет цифрени  телефонни номера
Симплексна високоговоряща разговорна система. Посоката на говорене се управлява  с бутон. Включва управляващ 
модул с бутон, високоговорител и микрофон

2-канален активен видео разклонител, платков. Произвеждат се до 10-канални (+9USD за всеки доп. канал) за 
видеодомофонни системи. На склад се поддържат 2-канални, за повече канали – предварителна заявка.

Захранващ блок за домофонна системи с акумулатори, DC18V/3.0A+AC12V/1.0A +акумулатори (3х6V/4.5A)  
включени в цената

Утвърдил: …...............................................
                  /инж. Емил Маринов/
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