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ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 
 

 

ЦЕНОВА ЛИСТА 
ДАТЧИЦИ  

 
 

 

Датчици за ДВИЖЕНИЕ  

No. Код Наименование на стоките Изображение 
Продажна 

цена 
без ДДС 

1 C311-101 
Датчик за движение PIR, за открит монтаж на таван, 360°, 
обхват D6m @ h=2.5m, IP20, цвят Бял 

 

  16.13 лв.  

2 C311-102 
Датчик за движение PIR, за открит монтаж на таван, 360°, 
обхват D6m @ h=2.5m, IP20, цвят Черен 

 

  16.13 лв.  

3 C310-101 
Датчик за движение PIR, за открит монтаж на стена, 180°, 
обхват 12m @ h=2.3m, IP44, цвят Бял 

 

  17.29 лв.  

4 C310-102 
Датчик за движение PIR, за открит монтаж на стена, 180°, 
обхват 12m @ h=2.3m, IP44, цвят Черен 

 

  17.29 лв.  

5 C310-103 
Датчик за движение PIR, за открит монтаж на стена, 180°, 
обхват 12m @ h=2.3m, IP44, цвят Сив 

 

  18.69 лв.  

6 C311-105 
Датчик за движение PIR, за открит монтаж на таван, 360°, 
обхват D6m @ h=2.5m, IP20, Slim, цвят Бял 

 
  18.64 лв.  

7 C311-151 
Датчик за движение PIR, за открит монтаж на таван, 360°, 
обхват D12m @ h=2.5m, IP20, цвят Бял 

 

  22.29 лв.  

8 C311-201 
Датчик за движение PIR, за вграждане в таван, 360°,  

обхват D6m @ h=2.5m, IP20, цвят Бял 
 

  18.44 лв.  

9 C312-101 
Датчик за движение PIR, за вграждане в стена, 160°,  

обхват 9m @ h=1.1m, IP20, цвят Бял 

 

  26.15 лв.  
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10 C313-101 
Датчик за движение MW, за монтаж над окачен таван, 360°, 
обхват 9m @ h=1.1m, IP20, цвят Бял 

 

  22.68 лв.  

 

Датчик за ОСВЕТЕНОСТ 

No. Код Наименование на стоките Изображение 
Продажна 

цена 
без ДДС 

1 C314-201 Датчик за осветеност 10A 5-50 lux IP44 230V  

 

    9.28 лв.  

 
 
 

Пасивни инфрачервени сензори (PIR) – Отчитат промяна на топлинния фон.  
Зоните на детекция се определят посредством сегментирани лещи. Подходящи са за малки помещения и паркинги. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
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