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ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 
 

 

ЦЕНОВА ЛИСТА 
ДАТЧИЦИ ЗА ПРИСЪСТВИЕ 

 

 

 

Датчици за ПРИСЪСТВИЕ 

No. Код Наименование на стоките Изображение 
Продажна 

цена 
без ДДС 

1 CP130038 
Датчик за присъствие PIR, за вграждане в таван, 360°, 
обхват D7m @ h=2,8m, IP40 

 

120.00 лв. 

2 CP120002 
Датчик за присъствие PIR, за открит монтаж на таван, 360°, 
обхват D7m @ h=2,8m, IP40 

 

150.00 лв. 

3 CP110000 
Датчик за присъствие PIR, за вграждане в таван, 360°, 
обхват D15m @ h=2,8m, IP40 

 

160.00 лв. 

4 CP111000 
Датчик за присъствие PIR, за вграждане в таван, 90°, обхват 
24m @ h=2,8m, IP40 

 

210.00 лв. 

5 CP100032 
Датчик за присъствие PIR, за вграждане в таван, 360°, 
обхват D40m @ h=15m, IP40 

 

260.00 лв. 

6 CP360005 
Датчик за присъствие MW, за вграждане в таван, 360°, 
обхват D16m @ h=2,8m, IP40 

 

270.00 лв. 

7 CP360018 
Датчик за присъствие MW, за открит монтаж на таван, 360°, 
обхват D16m @ h=2,8m, IP40 

 

270.00 лв. 

8 CP320012 
Датчик за присъствие MW, за открит монтаж на стена, 90°, 
обхват 25m @ h=1,5m, IP66 

 

380.00 лв. 
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9 CP460004 Дистанционно управление инженерно 

 

50.00 лв. 

10 CP460009 Дистанционно управление инженерно професионално 

 

440.00 лв. 

 

* Параметрите на датчика се настройват чрез инженерно дистанционно управление.  

**Посредством модел UNLCDHS се дава възможност за създаване на продуктов профил и индивидуална 

настройка на всеки параметър.  

***Посредством модел UHS5 се дава избор от предварително фиксирани параметри. 

 

Датчици за ПРИСЪСТВИЕ с DALI 

No. Код Наименование на стоките Изображение 
Продажна 

цена 
без ДДС 

1 CP130018 
Датчик за присъствие PIR, за вграждане в таван, 360°, 
обхват D7m @ h=2,8m, IP40, DALI 

 

170.00 лв. 

2 CP120001 
Датчик за присъствие PIR, за открит монтаж на таван, 360°, 
обхват D7m @ h=2,8m, IP40, DALI 

 

170.00 лв. 

3 CP110001 
Датчик за присъствие PIR, за вграждане в таван, 360°, 
обхват D15m @ h=2,8m, IP40, DALI 

 

190.00 лв. 

4 CP111001 
Датчик за присъствие PIR, за вграждане в таван, 90°, обхват 
24m @ h=2,8m, IP40, DALI 

 

200.00 лв. 

5 CP100012 
Датчик за присъствие PIR, за вграждане в таван, 360°, 
обхват D40m @ h=15m, IP40, DALI 

 

290.00 лв. 

6 CP360001 
Датчик за присъствие MW, за вграждане в таван, 360°, 
обхват D16m @ h=2,8m, IP40, DALI 

 

290.00 лв. 

7 CP360016 
Датчик за присъствие MW, за открит монтаж на таван, 360°, 
обхват D16m @ h=2,8m, IP40, DALI 

 

290.00 лв. 

8 CP460004 Дистанционно управление инженерно 

 

50.00 лв. 

9 CP460009 Дистанционно управление инженерно професионално 

 

440.00 лв. 
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* Параметрите на датчика се настройват чрез инженерно дистанционно управление.  

**Посредством модел UNLCDHS се дава възможност за създаване на продуктов профил и индивидуална 

настройка на всеки параметър.  

***Посредством модел UHS5 се дава избор от предварително фиксирани параметри. 

 

 
Пасивни инфрачервени сензори (PIR) – Отчитат промяна на топлинния фон.  

Зоните на детекция се определят посредством сегментирани лещи.  
С универсално приложение в офиси и индустриални обекти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микровълнови сензори (MW) – Отчитат промяна на честота и дължина на вълната (5.8GHz, доплеров ефект).  

Зоната на детекция преминава отвъд тънки прегради – окачени тавани, прозорци, тънки стени.  

Подходящи са за санитарни помещения и стълбищни клетки. 

 

 

 

 

 

 

 
 

За повече информация и въпроси сме на разположение. 


