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Гучний зв'язок

1-5 каналів Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Пульт гучномовного зв'язку ПГС-1-1д
Пульт ПГС-1-1д виконаний у вигляді елегантного моноблока з похилою
передньою панеллю, на якій розміщені кнопка управління, гучномовець
потужністю 1 Вт, і вбудований високочутливий мікрофон з круговою
діаграмою спрямованості. Корпус пульта виконаний з металу, забарвлений
в світло-сірий колір, що гармонує з офісною технікою. Невеликі розміри і
елегантний зовнішній вигляд забезпечують комфорт, якісну передачу і
прийом мовних повідомлень.
Кількість незалежних каналів (зон) - 1.

Базова ціна

Без БЖ, 12В
З БЖ, 12В

3487

+0
+349

2724

+0
+273

Пульт гучномовного зв'язку ПГС-1-100
Переговорний пристрій ПГС-1-100 розроблено для роботи в одноканальних
та багатоканальних системах двостороннього симплексного зв'язку типу
ПГС, а також для побудови систем зв'язку в рухомому транспорті. Це
спеціальні автомобілі газового господарства, різних ремонтних бригад, а
також реалізація зв'язку "водій-пасажир" в автобусах, електропоїздах,
поїздах метрополітену.
Кількість незалежних каналів (зон) - 1.

Базова ціна

Без БЖ, 12В
Без БЖ, 24В
З БЖ, 12В

3633

+0
+326
+349

2838

+0
+255
+273

Пульт гучномовного зв'язку ПГС-1-2д
Пульт ПГС-1-2д виконаний у вигляді елегантного моноблока з похилою
передньою панеллю, на якій розміщені дві кнопки управління, гучномовець
потужністю 1 Вт, і вбудований високочутливий мікрофон з круговою
діаграмою спрямованості. Корпус пульта виконаний з металу, забарвлений
в світло-сірий колір, що гармонує з офісною технікою. Невеликі розміри і
елегантний зовнішній вигляд забезпечують комфорт, якісну передачу і
прийом мовних повідомлень.
Кількість незалежних каналів (зон) - 2.

Базова ціна

Без БЖ, 12В
З БЖ, 12В

3560

+0
+349

2781

+0
+273

Пульт настільний ПГС-5-1д
Переговорні пристрої гучномовного зв'язку серії ПГС-5-1д призначені для роботи в одноканальних
двосторонніх симплексних системах зв'язку. Забезпечують подачу оголошень по загальній лінії зв'язку
на відстані до 25 км. ПГС-5-1д являє собою робоче місце для однорангової системи гучномовного
зв'язку.
ПГС-5-1д може використовуватися як диспетчерське місце або місце віддаленого абоненти при роботі
у складі багатоканальних пультів ПГС-5-18д, ПГС-5-6у.
Кількість незалежних каналів (зон) - 1.

5749 4491

Пульт настільний ПГС-5-1м
Переговорні пристрої гучномовного зв'язку серії ПГС-5-1м призначені для
роботи в одноканальних двосторонніх симплексних системах зв'язку.
Забезпечують подачу оголошень по загальній лінії зв'язку на відстані до 25
км. ПГС-5-1м являє собою робоче місце для однорангової системи
гучномовного зв'язку.
ПГС-5-1м може використовуватися як диспетчерське місце або місце
віддаленого абоненти при роботі у складі багатоканальних пультів
ПГС-5-18д, ПГС-5-6м.
Пульт ПГС-5-1м є модифікацією ПГС-5-1д, в якій додана можливість
використання виносної тангенти і підключення резервного живлення.
Кількість незалежних каналів (зон) - 1.

Базова ціна

Без тангенти
З виносною тангентою

5109

+0
+1014

3991

+0
+792
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Пульт гучномовного зв'язку ПГС-5-100
Пульт гучного зв'язку ПГС-5-100 призначений для роботи в одноканальних та багатоканальних
системах двостороннього гучномовного симплексного зв'язку типу ПГС. Забезпечують подачу
оголошень по загальній лінії зв'язку на відстані до 25 км.
ПГС-5-100, в залежності від виконання, може встановлюватися в приміщеннях, на відкритому просторі,
в зонах з важкими умовами експлуатації: підвищеної запиленості, в зонах сильних шумів та електричних
розрядів.
Пульти серії мають вбудований 5 Вт підсилювач потужності, вбудований або виносний мікрофон і
забезпечують якісну передачу мовних повідомлень через вбудований гучномовець потужністю 5 Вт.
Кількість незалежних каналів (зон) - 1.

4663 3643

Пульт гучномовного зв'язку ПГС-15-100
Пульт гучного зв'язку ПГС-15-100 призначений для роботи в одноканальних та багатоканальних
системах двостороннього гучномовного симплексного зв'язку типу ПГС. Забезпечують подачу
оголошень по загальній лінії зв'язку на відстані до 25 км.
ПГС-15-100, залежно від виконання, може встановлюватися в приміщеннях, на відкритому просторі, в
зонах з важкими умовами експлуатації: підвищеної запиленості, в зонах сильних шумів та електричних
розрядів.
Пульти серії мають вбудований 20 Вт трансляційний підсилювач потужності, вбудований або виносний
мікрофон і забезпечують якісну передачу мовних повідомлень через зовнішній трансляційний рупорний
гучномовець або акустичну систему одну або кілька із загальною потужністю не більше 15-20 Вт.
Кількість незалежних каналів (зон) - 1.

4768 3725

Пульт гучномовного зв'язку ПГС-15-100Ш
Пульт гучного зв'язку ПГС-15-100Ш призначений для роботи в
одноканальних та багатоканальних системах двостороннього гучномовного
симплексного зв'язку типу ПГС. Забезпечують подачу оголошень по
загальній лінії зв'язку на відстані до 25 км.
ПГС-15-100Ш, залежно від виконання, може встановлюватися в
приміщеннях, на відкритому просторі, в зонах з важкими умовами
експлуатації: підвищеної запиленості, в зонах сильних шумів та електричних
розрядів.
Головна особливість моделі ПГС-15-100Ш - робота з дротовою гарнітурою
або шоломофоном. У якості мікрофону може використовуватися
шумозахищений динамічний мікрофон або ларингофон. Також є режим
голосового управління, що дозволяє звільнити руки оператора.
Кількість незалежних каналів (зон) - 1.

Базова ціна

Без шоломофону
З шоломофоном

5473

+0
+7627

4275

+0
+5959

Пульт гучномовного зв'язку ПГС-15-120
Пульт гучного зв'язку ПГС-15-120 розроблений для роботи в одноканальних та багатоканальних
системах двостороннього гучномовного симплексного зв'язку типу ПГС з підвищеним рівнем шуму.
Забезпечують подачу оголошень по загальній лінії зв'язку на відстані до 25 км.
ПГС-15-120, залежно від виконання, може встановлюватися в приміщеннях, на відкритому просторі, в
зонах з важкими умовами експлуатації: підвищеної запиленості, в зонах сильних шумів та електричних
розрядів.
Пульти серії мають вбудований 15 Вт підсилювач потужності, вбудований або виносний мікрофон і
забезпечують якісну передачу мовних повідомлень через виносний гучномовець потужністю 15-20 Вт.
Виносний мікрофон з тангентою поставляється з електретним або віднімаючим шумозахищеним
мікрофоном.
Кількість незалежних каналів (зон) - 1.

6765 5285
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Пульт гучномовного зв'язку ПГС-5-120
Пульт гучного зв'язку ПГС-5-120 розроблений для роботи в одноканальних та багатоканальних
системах двостороннього гучномовного симплексного зв'язку типу ПГС з підвищеним рівнем шуму.
Забезпечують подачу оголошень по загальній лінії зв'язку на відстані до 25 км.
ПГС-5-120, в залежності від виконання, може встановлюватися в приміщеннях, на відкритому просторі,
в зонах з важкими умовами експлуатації: підвищеної запиленості, в зонах сильних шумів та електричних
розрядів.
Пульти серії мають вбудований 5 Вт підсилювач потужності, вбудований або виносний мікрофон і
забезпечують якісну передачу мовних повідомлень через вбудований гучномовець потужністю 5 Вт.
Виносний мікрофон з тангентою поставляється з електретним або віднімаючим шумозахищеним
мікрофоном.
Кількість незалежних каналів (зон) - 1.

6661 5204

6-50 каналів Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Пульт гучномовного зв'язку ПГС-5-600
Пульт гучного зв'язку ПГС-5-600 призначений для роботи в багатоканальних системах двостороннього
гучномовного симплексного зв'язку типу ПГС. Забезпечують подачу оголошень по 6 лініях зв'язку на
відстані до 25 км.
ПГС-5-600, в залежності від виконання, може встановлюватися в приміщеннях, на відкритому просторі,
в зонах з важкими умовами експлуатації: підвищеної запиленості, в зонах сильних шумів та електричних
розрядів.
Пульти серії мають вбудований 5 Вт підсилювач потужності, вбудований або виносний мікрофон і
забезпечують якісну передачу мовних повідомлень через вбудований гучномовець потужністю 5 Вт.
Кількість незалежних каналів (зон) - 6.

6846 5349

Пульт гучномовного зв'язку ПГС-15-600
Пульт гучного зв'язку ПГС-15-600 призначений для роботи в багатоканальних системах
двостороннього гучномовного симплексного зв'язку типу ПГС. Забезпечують подачу оголошень по 6
лініях зв'язку на відстані до 25 км.
ПГС-15-600, залежно від виконання, може встановлюватися в приміщеннях, на відкритому просторі, в
зонах з важкими умовами експлуатації: підвищеної запиленості, в зонах сильних шумів та електричних
розрядів.
Пульти серії мають вбудований 15 Вт підсилювач потужності, вбудований або виносний мікрофон і
забезпечують якісну передачу мовних повідомлень через зовнішній рупорний гучномовець потужністю
15 Вт.
Кількість незалежних каналів (зон) - 6.

7028 5491

Пульт настільний ПГС-5-6м
Пульт ПГС-5-6м призначений для використання в офісних стаціонарних системах технологічного
оперативного гучномовного зв'язку (ГМЗ) без центрального комутатора з використанням у ролі ліній
зв'язку фізичних ланцюгів і каналів. Можливе використання каналів ТЧ.
ПГС-5-6м забезпечує стійкий симплексний ГМЗ абонентів по 6-ти незалежних каналих з видачею на
запис цифрового реєстратора мови вхідної, вихідної та інформації загального фону.
ПГС-5-6м є вдосконаленим варіантом пультів ПГС-5-6А, ПГС-5-6Д та ПГС-5-6У.
Дана модифікація дозволяє переконфігурувати управління режимами передачі (швидкий вибір каналу
або електронна фіксація вибору каналу спільно з кнопкою "Передача") і зберігати налаштування в
енергонезалежній пам'яті контролера. Застосовані зносостійкі клавіші управління режимами.

7901 6173
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Пульт настільний ПГС-5-6а
Пульт ПГС-5-6а призначений для використання в офісних стаціонарних системах технологічного
оперативного гучномовного зв'язку (ГМЗ) без центрального комутатора з використанням у ролі ліній
зв'язку фізичних ланцюгів і каналів. Можливе використання каналів ТЧ. Пульт ПГС-5-6а відноситься до
лінійки приладів гучномовного технологічного зв'язку, розробленої за технічним завданням
Бориспільського аеропорту. ПГС-5-6а забезпечує стійкий симплексний ГМЗ абонентів по 6-ти
незалежних каналих з видачею на запис цифрового реєстратора мови вхідної, вихідної та інформації
загального фону.

Пульт гучномовного зв'язку ПГС-5-10А
Пульт ПГС-5-10А призначений для використання в офісних стаціонарних системах технологічного
оперативного гучномовного зв'язку (ГМЗ) без центрального комутатора з використанням у ролі ліній
зв'язку фізичних ланцюгів і каналів. Можливе використання каналів ТЧ.
ПГС-5-10А забезпечує стійкий симплексний ГМЗ абонентів по 10 незалежних каналих з видачею на
запис цифрового реєстратора вхідної та вихідної мови.
Відмінною особливістю ПГС-5-10А є миттєвий оперативний голосовий зв'язок з абонентом або групою
шляхом натискання однієї кнопки, а також вихід на запис архіватора мови фону залу.
Пульт виконаний у вигляді модулі, призначеного для вбудовування в поверхню столу (контрольної
панелі).

Пульт гучномовного зв'язку ПГС-5-12АБ
Пульт ПГС-5-12АБ призначений для використання в офісних стаціонарних системах технологічного
оперативного гучномовного зв'язку (ГМЗ) без центрального комутатора з використанням у ролі ліній
зв'язку фізичних ланцюгів і каналів. Можливе використання каналів ТЧ.
ПГС-5-12АБ забезпечує стійкий симплексний ГМЗ абонентів по 12 незалежних каналих з видачею на
запис цифрового реєстратора вхідної та вихідної мови.
Відмінною особливістю ПГС-5-12АБ є миттєвий оперативний голосовий зв'язок з абонентом або групою
шляхом натискання однієї кнопки, а також вихід на запис архіватора мови фону залу.
Пульт виконаний у вигляді роздільних функціональних модулів, що підключаються до центрального
блоку.

Пульт настільний ПГС-5-12м
Пульт ПГС-5-12м призначений для використання в офісних стаціонарних системах технологічного
оперативного гучномовного зв'язку (ГМЗ) без центрального комутатора з використанням у ролі ліній
зв'язку фізичних ланцюгів і каналів. Можливе використання каналів ТЧ.
ПГС-5-12м забезпечує стійкий симплексний ГМЗ абонентів по 12-ти незалежних каналих з видачею на
запис цифрового реєстратора мови вхідної, вихідної та інформації загального фону.
Дана модифікація дозволяє переконфігурувати управління режимами передачі (швидкий вибір каналу
або електронна фіксація вибору каналу спільно з кнопкою "Передача") і зберігати налаштування в
енергонезалежній пам'яті контролера. Застосовані зносостійкі клавіші управління режимами.

11579 9046

Пульт настільний ПГС-5-18М
Пульт ПГС-5-18м призначений для використання в офісних стаціонарних системах технологічного
оперативного гучномовного зв'язку (ГМЗ) без центрального комутатора з використанням у ролі ліній
зв'язку фізичних ланцюгів і каналів. Можливе використання каналів ТЧ.
ПГС-5-18м забезпечує стійкий симплексний ГМЗ абонентів по 18-ти незалежних каналих з видачею на
запис цифрового реєстратора мови вхідної, вихідної та інформації загального фону.
Дана модифікація дозволяє переконфігурувати управління режимами передачі (швидкий вибір каналу
або електронна фіксація вибору каналу спільно з кнопкою "Передача") і зберігати налаштування в
енергонезалежній пам'яті контролера. Застосовані зносостійкі клавіші управління режимами.

13116 10247
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Пульт настільний ПГС-5-30м
Пульт ПГС-5-30м призначений для використання в офісних стаціонарних системах технологічного
оперативного гучномовного зв'язку (ГМЗ) без центрального комутатора з використанням у ролі ліній
зв'язку фізичних ланцюгів і каналів. Можливе використання каналів ТЧ.
ПГС-5-30м забезпечує стійкий симплексний ГМЗ абонентів по 30-ти незалежних каналих з видачею на
запис цифрового реєстратора мови вхідної, вихідної та інформації загального фону.
ПГС-5-30м є вдосконаленим варіантом пультів ПГС-5-6А, ПГС-5-6Д та ПГС-5-6У. Двохблокове
виконання дозволяє значно зменшити кількість кабелів, які підводяться до настільного пульту. Окремий
блок комутації БК-30М встановлюється поблизу кросового обладнання та з'єднується з настільним
пультом одним кабелем типу UTP / FTP.

27974 21855

Пульт настільний ПГС-5-50м
Пульт ПГС-5-50м призначений для використання в офісних стаціонарних системах технологічного
оперативного гучномовного зв'язку (ГМЗ) без центрального комутатора з використанням у ролі ліній
зв'язку фізичних ланцюгів і каналів. Можливе використання каналів ТЧ.
ПГС-5-50м забезпечує стійкий симплексний ГМЗ абонентів по 50-ти незалежних каналих з видачею на
запис цифрового реєстратора мови вхідної, вихідної та інформації загального фону.
ПГС-5-50м є вдосконаленим варіантом пультів ПГС-5-6А, ПГС-5-6Д та ПГС-5-6У. Двохблокове
виконання дозволяє значно зменшити кількість кабелів, які підводяться до настільного пульту. Окремий
блок комутації БК-50М встановлюється поблизу кросового обладнання та з'єднується з настільним
пультом одним кабелем типу UTP / FTP.

46622 36424

Комплект диспетчерського зв'язку КДС-30
Комплект апаратури для організації гучномовного симплексного зв'язку КДС-30 призначений для
побудови системи дротового диспетчерського зв'язку з управлінням режимом прийому / передачі
диспетчером. Кількість каналів - 30.
Підтримуються режими віддаленого прослуховування абоненти, виклик диспетчера після натискання
кнопки абоненти, тональний виклик абоненти, світлова індикація виклику абоненти і диспетчера.

Пульт настільний ПГС-5-6д
Увага! Пульт знятий з виробництва. На зміну ПГС-5-6д випускається пульт ПГС-5-6м.
Пульт гучного зв'язку ПГС-5-6д призначений для застосування в офісних стаціонарних системах
оперативного гучномовного зв'язку (ГМЗ) без центрального комутатора з використанням у ролі ліній
зв'язку фізичних ланцюгів і каналів. Пульт може застосовуватись в металургійній, хімічній,
нафтопереробній, газо-нафтовидобувної галузях промисловості та ін., а також на залізницях.
ПГС-5-6д - це зручне робоче місце диспетчера з комутацією на 1-6 каналів гучномовного симплексного
зв'язку між виробничими об'єктами. У ролі абонентів до ПГС-5-6д можуть застосовуватися будь-які
пульти серії ПГС або аналогічні прилади інших виробників.

Пульт настільний ПГС-5-6У
Увага! Пульт знятий з виробництва. На зміну ПГС-5-6У випускається пульт ПГС-5-6м.
Пульт ПГС-5-6У призначений для використання в офісних стаціонарних системах технологічного
оперативного гучномовного зв'язку (ГМЗ) без центрального комутатора з використанням у ролі ліній
зв'язку фізичних ланцюгів і каналів. Можливе використання каналів ТЧ.
ПГС-5-6У забезпечує стійкий симплексний ГМЗ абонентів по 6-ти незалежних каналих з видачею на
запис цифрового реєстратора мови вхідної, вихідної та інформації загального фону.
ПГС-5-6У є вдосконаленим варіантом пультів ПГС-5-6А та ПГС-5-6Д.
Виробляється 2 модифікації пульта:

ПГС-5-6У (А) - 6 кнопок швидкого доступу без фіксації і 1 кнопка для режиму "Циркуляр";
ПГС-5-6У (Д) - 6 кнопок вибору каналу (з фіксацією) і 1 кнопка включення режиму "Передача".
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Пульт настільний ПГС-5-18а
Увага! Пульт знятий з виробництва. На зміну ПГС-5-18а випускається пульт ПГС-5-18М.
Пульт гучного зв'язку ПГС-5-18а призначений для застосування в офісних стаціонарних системах
оперативного гучномовного зв'язку (ГМЗ) без центрального комутатора з використанням у ролі ліній
зв'язку фізичних ланцюгів і каналів. Пульт може застосовуватись в металургійній, хімічній,
нафтопереробній, газонафтовидобувних галузях промисловості та ін., а також на залізницях.
ПГС-5-18а - це зручне робоче місце диспетчера з комутацією на 1-18 каналів гучномовного
симплексного зв'язку між виробничими об'єктами.
Відмінною особливістю ПГС-5-18а є миттєвий оперативний голосовий зв'язок з абонентом або групою
шляхом натискання однієї кнопки, а також вихід на запис архіватора мови вхідного, вихідного сигналів і
фону залу.

Пульт настільний ПГС-5-18д
Увага! Пульт знятий з виробництва. На зміну ПГС-5-18д випускається пульт ПГС-5-18М.
Пульт гучного зв'язку ПГС-5-18д призначений для застосування в офісних стаціонарних системах
оперативного гучномовного зв'язку (ГМЗ) без центрального комутатора з використанням у ролі ліній
зв'язку фізичних ланцюгів і каналів. Пульт може застосовуватись в металургійній, хімічній,
нафтопереробній, газонафтовидобувних галузях промисловості та ін., а також на залізницях.
ПГС-5-18д - це зручне робоче місце диспетчера з комутацією на 1-18 каналів гучномовного
симплексного зв'язку між виробничими об'єктами.

Ретранслятори ТЧ каналу Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Радіоретранслятор ПГС-РРТ
Радіоретранслятор ПГС-РРТ призначений для двобічної передачі сигналів ТЧ каналу по радіоканалу
в безліцензійному діапазоні 446,000 - 446,100 МГц. Використовується для об'єднання територіально
рознесених фрагментів мережі приладів серії ПГС.
Радіоретранслятор працює в напівдуплексному автоматичному режимі, виконаний в металевому
вандалозахищеному корпусі, призначеному для установки на вертикальну поверхню.
У базовій моделі у ролі модулі радіоканалу використовується радіостанція Baofeng BF-888S. На
вимогу замовника може бути встановлена інша радіостанція.

7882 6158

Ретранслятор ПГС-РТ
Ретранслятор ПГС-РТ призначений для двонаправленого посилення сигналів ТЧ в лініях з високим
загасанням, або для підвищення здатності навантаження приладів серії ПГС. ПГС-РТ працює в
напівдуплексному режимі, виконаний в пиловологозахищеному пластмасовому корпусі, призначеному
для установки на вертикальну поверхню.

4099 3202
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Система селекторного зв'язку СДС-32 Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Пульт диспетчера СДС-3-16
Пульт диспетчера СДС-3-16 є центральним пристроєм, що застосовується при організації та
проведенні селекторного зв'язку.
Основні функції пульта:

Призначення режимів роботи абонентим (виключення з селектора в тому числі);
Управління абонентими з урахуванням їх пріоритетів;
Відстеження і відображення активності абонентів (наявності їх на лінії), їх режимів роботи і
поточного стану.

Пульт диспетчера СДС-3-16 підтримує підключення до 15 абонентських пультів.
Система СДС-32 є модернізованим варіантом системи "Диалог-64". Основною перевагою нової
системи є простота і зручність експлуатації.

11396 8903

Пульт диспетчера СДС-3-32
Пульт диспетчера СДС-3-32 є центральним пристроєм, що застосовується при організації та
проведенні селекторного зв'язку.
Основні функції пульта:

Призначення режимів роботи абонентим (виключення з селектора в тому числі);
Управління абонентими з урахуванням їх пріоритетів;
Відстеження і відображення активності абонентів (наявності їх на лінії), їх режимів роботи і
поточного стану.

Пульт диспетчера СДС-3-16 підтримує підключення до 31 абонентського пульта.
Система СДС-32 є модернізованим варіантом системи "Диалог-64". Основною перевагою нової
системи є простота і зручність експлуатації.

12323 9627

Пульт абонентський СДС-1д
Пульт абонентський СДС-1д є кінцевим пристроєм, застосовуваним при організації та проведенні
селекторного зв'язку.
Система СДС-32 є модернізованим варіантом системи "Диалог-64". Основною перевагою нової
системи є простота і зручність експлуатації.

5734 4480

Пульти серії ИТС Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Пульт гучномовного вибіркового зв'язку ИТС-5-10д
Пульт гучномовного зв'язку ИТС-5-10д є абонентським комплектом систем зв'язку ИТС-32 та
ИТС-8х40 і може використовуватися у ролі:

диспетчерського місця;
віддаленого офісного абоненти;
абоненти гучномовної селекторної наради.

Кількість адресних кнопок - 10.

6179 4827
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Пульт гучномовного вибіркового зв'язку ИТС-5-20д
Пульт гучномовного зв'язку ИТС-5-20д є абонентським комплектом систем зв'язку ИТС-32 та
ИТС-8х40 і може використовуватися у ролі:

диспетчерського місця;
віддаленого офісного абоненти;
абоненти гучномовної селекторної наради.

Кількість адресних кнопок - 20.

8539 6671

Пульт гучномовного вибіркового зв'язку ИТС-5-30д
Пульт гучномовного зв'язку ИТС-5-30д є абонентським комплектом систем зв'язку ИТС-32 та
ИТС-8х40 і може використовуватися у ролі:

диспетчерського місця;
віддаленого офісного абоненти;
абоненти гучномовної селекторної наради.

Кількість адресних кнопок - 30.

11563 9034

Пульт гучномовного вибіркового зв'язку ИТС-5-40д
Пульт гучномовного зв'язку ИТС-5-40д є абонентським комплектом систем зв'язку ИТС-32 та
ИТС-8х40 і може використовуватися у ролі:

диспетчерського місця;
віддаленого офісного абоненти;
абоненти гучномовної селекторної наради.

Кількість адресних кнопок - 40.

12400 9688

Пульт гучномовного вибіркового зв'язку ИТС-5
Пульт гучномовного вибіркового зв'язку ИТС-5 призначений для роботи в системах двостороннього
вибіркового гучномовного симплексного зв'язку ИТС-32 та ИТС-8х40.
ИТС-5 використовується у ролі абонентського комплекту і в залежності від виконання, встановлюються
в приміщеннях, на відкритому просторі, в зонах з важкими умовами експлуатації: підвищеної
запиленості, в зонах сильних шумів та електричних розрядів.
Кількість адресних кнопок - 10.
Акустична система - вбудована, потужністю 5 Вт.

4917 3842

Пульт гучномовного вибіркового зв'язку ИТС-15
Пульт гучномовного вибіркового зв'язку ИТС-15 призначений для роботи в системах двостороннього
вибіркового гучномовного симплексного зв'язку ИТС-32 та ИТС-8х40.
ИТС-15 використовується у ролі абонентського комплекту і в залежності від виконання,
встановлюються в приміщеннях з високим рівнем шуму, на відкритому просторі, в зонах з важкими
умовами експлуатації: підвищеної запиленості, в зонах сильних шумів та електричних розрядів.
ИТС-15 має трансляційний вихід і працює в комплекті з рупорним гучномовцем 15-20 Вт, або з
комплектом гучномовців загальною потужністю 15-20 Вт.

5263 4112

Комутатор комплексу вибіркового зв'язку ИТС-8х10
Цифровий комутатор ИТС-8х10 є центральним ядром системи з можливістю розширення до 4-х блоків.
До кожного блоку по 4-х провідній лінії зв'язку можна підключити до 10 абонентів. Тому максимальна
кількість абонентів у системі ИТС-8х10 може бути 40. Кількість одночасних, незалежних конференцій
(розмов) в системі може бути від 1 до 8. Кількість абонентів, що беруть участь в одній конференції може
бути від 2 до 40.

11981 9360

Блок узгодження з трансляційним підсилювачем ИТС-АС
Блок узгодження з трансляційним підсилювачем ИТС-АС призначений для роботи в системах
двостороннього вибіркового гучномовного симплексного зв'язку ИТС-32 та ИТС-8х40.
ИТС-АС забезпечує адресне включення одного або декількох трансляційних підсилювачів у ролі
абонентів мережі ИТС-32 або ИТС-8х40.

3555 2777
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Комутатор ИТС-K
Плата цифрового комутатора ИТС-К є центральним процесором системи ИТС-32. Плата
встановлюється в один з пультів системи та ПЗ цифровій лінії зв'язку RS-485 забезпечує управління
маршрутизацією пультів, правилами зв'язку, пріоритетами, відбою пультів в системі ИТС-32.

1985 1551

Пульти серії Касир-Клієнт Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Переговорний комплекс "Мост"
Комплекс апаратури двостороннього гучномовного зв'язку Касир-клієнт
"МОСТ" призначений для організації переговорів між абонентом
(пасажиром) і оператором (касиром) в режимі двостороннього
симплексного зв'язку, керованого з боку оператора або голосного
акустичного зв'язку псевдодуплексного типу.

Базова ціна

Без педалі
З педаллю

4718

+0
+642

3686

+0
+502

Блок комутації "Дуэт-1"
Блок комутації "Дуэт-1" дозволяє організувати оперативний зв'язок між двома абонентими за
допомогою використання будь-яких телефонних апаратів, в тому числі і без номеронабирача. Блок
забезпечує подачу уривчастого звукового сигналу, сигналів КПВ і "Зайнято".

2806 2192

Переговорний комплекс "Мост-6Д"
Комплекс апаратури двостороннього оперативного гучномовного зв'язку
"Мост-6Д" призначений для організації переговорів між диспетчером і
шістьма абонентими.
Крім цього, спільно з трансляційними підсилювачами серії АС-ХХХ або
аналогічними "Мост-6Д" може використовуватися для озвучування об'єктів
або активного пошуку співробітників по території підприємства.

Базова ціна

1 абонент
2 абоненти
3 абоненти
4 абоненти
5 абонентів
6 абонентів

7118

+2689
+5378
+8068
+10757
+13130
+15503

5561

+2101
+4202
+6303
+8404
+10258
+12111

Переговорний комплекс "Мост-6"
Увага! Пульт знятий з виробництва. На зміну Мост-6 випускається пульт Мост-6д.
Комплекс апаратури двостороннього оперативного гучномовного зв'язку "Мост-6" призначений для
організації переговорів між диспетчером і шістьма абонентими.
Крім цього, спільно з трансляційними підсилювачами серії АС-ХХХ або аналогічними "Мост-6" може
використовуватися для озвучування об'єктів або активного пошуку співробітників по території
підприємства.

Переговорний комплекс "МОСТ-дуплекс"
Увага! Переговорний комплекс знятий з виробництва. На зміну МОСТ-дуплекс випускається 
оновлений пульт МОСТ, що має опціональний режим спикерфона.
Універсальний переговорний комплекс "МОСТ-дуплекс" призначений для організації двостороннього
гучномовного зв'язку між касиром касового блоку та покупцем, або між диспетчером і клієнтом в трьох
режимах роботи: дуплексного, квазідуплексного або симплексного зв'язку. Це дозволяє користувачеві,
в залежності від зовнішніх шумових характеристик об'єкта, найбільш оптимально підібрати необхідний
режим роботи диспетчера (касира).
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Пульти серії ПТС Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Пульт гучномовного телефонного зв'язку ПТС-5
Пульт гучномовного телефонного зв'язку ПТС-5 призначений для побудови систем гучного зв'язку на
основі існуючої телефонної мережі між приладами серії ПТС а також іншими абонентими АТС.
Додатково існує можливість роботи в мережах приладів гучного зв'язку серії ПГС.
ПТС-5, в залежності від виконання, може встановлюватися в приміщеннях, на відкритому просторі, в
зонах з важкими умовами експлуатації: підвищеної запиленості, в зонах сильних шумів та електричних
розрядів.

5134 4011

Пульт гучномовного телефонного зв'язку ПТС-15
Пульт гучномовного телефонного зв'язку ПТС-15 призначений для побудови систем гучного зв'язку на
основі існуючої телефонної мережі між приладами серії ПТС а також іншими абонентими АТС.
Додатково існує можливість роботи в мережах приладів гучного зв'язку серії ПГС.
ПТС-15, в залежності від виконання, може встановлюватися в приміщеннях, на відкритому просторі, в
зонах з важкими умовами експлуатації: підвищеної запиленості, в зонах сильних шумів та електричних
розрядів.

5236 4091

Пульти серії Диалог-64 Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Пульт диспетчера "Диалог-64"
 Пульт диспетчера "Диалог-64" є центральним пристроєм, що застосовується при організації та
проведенні селекторного зв'язку.

Абонентський пристрій СДС "Диалог-64"
 Абонентський пульт СДС "Диалог-64" є кінцевим пристроєм, застосовуваним при організації та
проведенні селекторного зв'язку.

Апаратура вартового диспетчерського зв'язку "Дозор" Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Пульт вартового КДС-1-110
Пульт вартового КДС-1-110 виконаний в металевому корпусі з двома кнопками "Виклик" та "Тривога",
електретним високочутливим мікрофоном і гучномовцем з вихідною потужністю 1 Вт. Всі пульти
КДС-1-110 підключаються до пульта диспетчера 4-парним кабелем зв'язку FTP. Окремо підводиться
лінія живлення 24 В.

5300 4141

Пульт вартового КДС-1-120
Пульт вартового КДС-1-120 виконаний в металевому корпусі з двома кнопками "Виклик" та "Тривога",
електретним високочутливим мікрофоном і гучномовцем з вихідною потужністю 1 Вт. Всі пульти
КДС-1-120 підключаються до пульта диспетчера 4-парним кабелем зв'язку FTP. Окремо підводиться
лінія живлення 24 В.
Пульт вартового КДС-1-120 відрізняється від моделі КДС-1-110 збільшеним захисним козирком.

5433 4244

Пульт вартового КДС-1д
Пульт вартового КДС-1д виконаний в металевому корпусі з двома кнопками "Виклик" та "Тривога",
електретним високочутливим мікрофоном і гучномовцем з вихідною потужністю 1 Вт. Всі пульти
КДС-1д підключаються до пульта диспетчера 4-парним кабелем зв'язку FTP.

0 0
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Пульт диспетчера КДС-16
Пульт диспетчера КДС-16 конструктивно виконаний у вигляді моноблока,
пофарбованого порошковою фарбою, має вбудований гучномовець
потужністю 5 Вт.
На передній похилій панелі пульта може бути встановлений внутрішній
високочутливий мікрофон або виносний мікрофон на гнучкій шийці. Пульт
має 16 кнопок виклику прямих абонентів КДС-1, кнопки оповіщення та
управління тривогою. Біля кожної адресноЇ кнопки встановлені світлодіодні
індикатори "Виклик" та "Тривога".

Базова ціна

Без тангенти
З виносною тангентою

Вбудований мікрофон
Гнучка стійка

12279

+0
+994

+0
+663

9593

+0
+776

+0
+518

Пульт диспетчера КДС-32
Пульт диспетчера КДС-32 конструктивно виконаний у вигляді моноблока,
пофарбованого порошковою фарбою, має вбудований гучномовець
потужністю 5 Вт.
На передній похилій панелі пульта може бути встановлений внутрішній
високочутливий мікрофон або виносний мікрофон на гнучкій шийці. Пульт
має 32 кнопки виклику прямих абонентів КДС-1, кнопки оповіщення та
управління тривогою. Біля кожної адресноЇ кнопки встановлені світлодіодні
індикатори "Виклик" та "Тривога".

Базова ціна

Без тангенти
З виносною тангентою

Вбудований мікрофон
Гнучка стійка

13814

+0
+994

+0
+663

10792

+0
+776

+0
+518

Пульт диспетчера КДС-48
Пульт диспетчера КДС-48 конструктивно виконаний у вигляді моноблока,
пофарбованого порошковою фарбою, має вбудований гучномовець
потужністю 5 Вт.
На передній похилій панелі пульта може бути встановлений внутрішній
високочутливий мікрофон або виносний мікрофон на гнучкій шийці. Пульт
має 48 кнопок виклику прямих абонентів КДС-1, кнопки оповіщення та
управління тривогою. Біля кожної адресноЇ кнопки встановлені світлодіодні
індикатори "Виклик" та "Тривога".

Базова ціна

Без тангенти
З виносною тангентою

Вбудований мікрофон
Гнучка стійка

15349

+0
+994

+0
+663

11991

+0
+776

+0
+518

Ретранслятор лінійний цифро-аналоговий РЛЦА-1-1
Ретранслятор лінійний цифро-аналоговий РЛЦА-1-1 призначений для двобічної ретрансляції і
відновлення цифрового і аналогового сигналу в лініях зв'язку апаратури вартової диспетчерського
зв'язку "Дозор".

3578 2795

Система оперативного двостороннього зв'язку СГС-100 Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Мікрофонна консоль МК-35
Мікрофонна консоль МК-35 призначена для використання в якості абонентського пристрою в системі
оперативного двостороннього гучного зв'язку СГС-100.
МК-35 має мікрофонний підсилювач з вихідним каскадом, призначеним для підключення до блоку
комутації БК-35. Також передбачена комутація (вимкнення) трансляційних гучномовців на час
проведення оповіщення для запобігання зворотнього акустичного зв'язку.
Консоль може бути використана при побудові мереж двостороннього гучного зв'язку в місцях, де
недоступне мережеве або резервне живлення.

1958 1529

Блок комутації БК-35
Блок комутації БК-35 призначений для маршрутизації сигналів з мікрофонних консолей МК-35
учасників системи оперативного двостороннього зв'язку СГС-100 в лінійний вхід зовнішнього
трансляційного підсилювача. Підтримує віддалене живлення консолей МК-35.

3020 2359
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Аксесуари Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Кросовий комплект на 10 пар
Кросовий комплект на 10 пар призначений для зручного підключення абонентських ліній до приладів 
серії ПГС.
Кількість під'єднуваних ліній - 10.
Комплект виконаний на базі настінного пластикового корпусу. На панелі змонтований 10-парний набір
безгвинтових клемників, що дозволяють здійснювати швидке підключення і відключення будь-якої
кількості абонентських пар.

0 0

Кросовий комплект на 30 пар
Кросовий комплект на 30 пар призначений для зручного підключення абонентських ліній до приладів 
серії ПГС.
Кількість під'єднуваних ліній - 30.
Комплект виконаний на базі настінної металевої шафи, пофарбованої порошковою фарбою. На з'ємній
панелі змонтовані 10-парні набори безгвинтових клемників, які дозволяють здійснювати швидке
підключення і відключення будь-якої кількості абонентських пар.

3334 2605

Джерело безперебійного живлення ИБП-XX
Джерело безперебійного живлення призначене для забезпечення
безперервної роботи системи КДС "Дозор" та інших пристроїв.
Залежно від модифікації, ДБЖ забезпечує вихідну напругу 12 або 24 В
постійного струму, доступний вибір потужності модулі живлення та
наявності акумуляторної батареї.
Джерело виконане на базі настінної металевої шафи, пофарбованої
порошковою фарбою. На знімній панелі змонтований модуль живлення, а
на дні шафи - акумулятори. Ступінь захисту - IP54.

ИБП-60В-24А
БП-65В-24

10790
9254

8430
7230

Джерело безперебійного живлення FrimeCom VP-600
Джерело безперебійного живлення VP-600 призначене для забезпечення безперервної роботи
систем гучного зв'язку та інших пристроїв.
Максимальна вихідна потужність - 360 Вт.
Ємність акумулятора - 84 Вт·год.

0 0
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