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Звукове оповіщення

Трансляційні підсилювачі Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Блок підсилювача ПГС-15-120У
Комплект обладнання оповіщення ПГС-15-120У призначений для оперативного управління
диспетчером потоку транспорту на автостоянці, заправці, зерносховище. Управлінням персоналом в
технологічному процесі в умовах підвищеного рівня шуму.
До складу комплекту входить настінний блок підсилювача ПГС-15-120У із вбудованим трансляційним
підсилювачем і виносним мікрофоном у вигляді тангенти.  До виходу ПГС-15-120У може підключатися
будь-який рупорний гучномовець або трансляційні гучномовці, сумарною потужністю не більше 20 Вт.

6106 4771

Підсилювач трансляційний АС-30Д
Призначений для організації місцевого радіомовлення (оповіщення) на промислових підприємствах,
об'єктах торгівлі, освіти, охорони здоров'я і т. д. Відмінною особливістю є простота в управлінні,
наявність захисту від короткого замикання і перевантаження.
Вихідний каскад працює в режимі "D", чим досягається високий ККД. Використовується пасивне
охолодження, відсутність вентилятора позитивно позначається на надійності пристрою. Є вбудована
електронна сирена, управління якою можливо як віддалено, так і за допомогою кнопки на передній
панелі. У ролі резервного живлення може використовуватися джерело постійного струму напругою 24
В.
Є ідеальним вибором для невеликих виробничих підприємств, магазинів, АЗС тощо.
Номінальна вихідна потужність - 30 Вт.
3 входи: 1-й - мікрофонний, 2-й - симетричний лінійний, 3-й - несиметричний лінійний.
3 виходи: 30 В (1 фідер), 100 В (1 фідер), 120 В (1 фідер).

6979 5453

Підсилювач трансляційний АС-50
Трансляційний микшуючий підсилювач АС-50 універсального призначення. Є ідеальним вибором для
озвучування невеликих автовокзалів, автопарків, об'єктів торгівлі, освіти, охорони здоров'я і т. д.
Відмінною особливістю є простота в управлінні, наявність захисту від короткого замикання і
перевантаження. Вентилятор охолодження з адаптивною частотою обертання.
Номінальна вихідна потужність - 50 Вт.
3 входи: 1-й - мікрофонний, 2-й - мікрофонний / універсальний, 3-й - лінійний.
4 виходи: лінійний, 30 В (1 фідер), 100 В (1 фідер), 120 В (1 фідер).

7586 5927

Підсилювач трансляційний АС-60Д
Призначений для організації місцевого радіомовлення (оповіщення) на промислових підприємствах,
об'єктах торгівлі, освіти, охорони здоров'я і т. д. Відмінною особливістю є простота в управлінні,
наявність захисту від короткого замикання і перевантаження.
Вихідний каскад працює в режимі "D", чим досягається високий ККД. Використовується пасивне
охолодження, відсутність вентилятора позитивно позначається на надійності пристрою. Є вбудована
електронна сирена, управління якою можливо як віддалено, так і за допомогою кнопки на передній
панелі. У ролі резервного живлення може використовуватися джерело постійного струму напругою
24-32 В.
Є ідеальним вибором для невеликих виробничих підприємств, магазинів, АЗС тощо.
Номінальна вихідна потужність - 60 Вт.
3 входи: 1-й - мікрофонний, 2-й - симетричний лінійний, 3-й - несиметричний лінійний.
3 виходи: 30 В (1 фідер), 100 В (1 фідер), 120 В (1 фідер).

9103 7112
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Підсилювач трансляційний АС-100
Призначений для організації місцевого радіомовлення (оповіщення) на промислових підприємствах,
об'єктах торгівлі, освіти, охорони здоров'я і т. д. Відмінною особливістю є простота в управлінні,
наявність захисту від короткого замикання і перевантаження. Вентилятор охолодження з адаптивною
частотою обертання. Є ідеальним вибором для невеликих виробничих підприємств, магазинів, АЗС
тощо.
Номінальна вихідна потужність - 100 Вт.
4 входи: 1-й і 2-й - мікрофонні, 3-й - мікрофонний / універсальний, 4-й - лінійний.
4 виходи: лінійний, 30 В (1 фідер), 100 В (1 фідер), 120 В (1 фідер).

10119 7905

Підсилювач трансляційний АС-210
Професійний трансляційний підсилювач АС-210 призначений для організації місцевого радіомовлення
(оповіщення) на промислових підприємствах, об'єктах торгівлі, освіти, охорони здоров'я і т.п.
Відмінною особливістю є простота в управлінні, наявність 4-канального мікшера, захисту від короткого
замикання і перевантаження. Універсальні силові виходи для підключення гучномовців з напругою
30/100/120В. Вентилятор охолодження з адаптивною частотою обертання.
Номінальна вихідна потужність - 210 Вт.
4 входи: 1-й і 2-й - мікрофонні, 3-й - мікрофонний / універсальний, 4-й - лінійний.
4 виходи: лінійний, 30 В (1 фідер), 100 В (1 фідер), 120 В (1 фідер).

11248 8787

Підсилювач трансляційний АС-210PRM
Професійний трансляційний підсилювач АС-210PRM призначений для організації місцевого
радіомовлення (оповіщення) на промислових підприємствах, об'єктах торгівлі, освіти, охорони здоров'я і
т.п.
Відмінною особливістю є вбудований 5-зонний комутатор навантажень, універсальна MP3 / USB / FM /
Bluetooth панель, 4-канальний мікшер з 2-рівневим пріоритетом входів.
Силові виходи для підключення гучномовців за замовчуванням мають вихідну напругу 100 В.
Вентилятор охолодження з адаптивною частотою обертання.
Номінальна вихідна потужність - 210 Вт.
4 входи: 1-й і 2-й - мікрофонні, 3-й - мікрофонний / універсальний, 4-й - лінійний.

12914 10089

Підсилювач трансляційний PA-9336
Професійний трансляційний підсилювач PA-9336 призначений для організації місцевого
радіомовлення (оповіщення) на промислових підприємствах, об'єктах торгівлі, освіти, охорони здоров'я і
т.п.
Номінальна вихідна потужність - 360 Вт.

0
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Підсилювач трансляційний АС-400
Професійний трансляційний підсилювач АС-400 призначений для організації місцевого радіомовлення
(оповіщення) на промислових підприємствах, об'єктах торгівлі, освіти, охорони здоров'я і т.п.
Відмінною особливістю є простота в управлінні, наявність 4-канального мікшера, захисту від короткого
замикання і перевантаження. АС-400 має вихід фідери для підключення гучномовців з напругою
30/100/120В і загальною потужністю не більше 400 Вт. Вентилятор охолодження з адаптивною
частотою обертання.
Номінальна вихідна потужність - 400 Вт.
4 входи: 1-й і 2-й - мікрофонні, 3-й - мікрофонний / універсальний, 4-й - лінійний.
3 виходи: лінійний, 100 В (1 фідер), 120 В (1 фідер);

14633 11432
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Підсилювач трансляційний АС-600
Професійний трансляційний підсилювач АС-600 призначений для організації місцевого радіомовлення
(оповіщення) на промислових підприємствах, об'єктах торгівлі, освіти, охорони здоров'я і т.п.
Відмінною особливістю є простота в управлінні, наявність 4-канального мікшера, захисту від короткого
замикання і перевантаження. АС-600 має один вихідний фідер для підключення гучномовців з
напругою 100 (120/240) В і загальною потужністю не більше 600 Вт. Вентилятор охолодження з
адаптивною частотою обертання.
Номінальна вихідна потужність - Потужність 600 Вт.
4 входи: 1-й і 2-й - мікрофонні, 3-й - мікрофонний / універсальний, 4-й - лінійний.
3 виходи: лінійний, 100 В (1 фідер), 120 В (1 фідер);

17906 13989

Підсилювач трансляційний АС-600М
Професійний трансляційний кінцевий підсилювач АС-600М призначений для організації місцевого
радіомовлення (оповіщення) на промислових підприємствах, об'єктах торгівлі, освіти, охорони здоров'я і
т.п.
Відмінною особливістю є простота в управлінні, наявність захисту від короткого замикання і
перевантаження. АС-600М має один вихідний фідер для підключення гучномовців з напругою 120 В і
загальною потужністю не більше 600 Вт. Вентилятор охолодження з адаптивною частотою обертання.
Підсилювач застосовується в схемах з каскадування і резервуванням блоків підсилювачів потужності.
Номінальна вихідна потужність - Потужність 600 Вт.
2 входи: 1-й трансформаторний, 2-й - лінійний симетричний;
2 виходи: лінійний, 120В (1 фідер);

16906 13208

Мікрофони Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Мікрофон виносний МВ / МВ-Ш
Мікрофон виносний МВ / МВ-Ш призначений для використання у складі
систем гучного зв'язку і оповіщення. Залежно від модифікації, може
містити різні мікрофонні капсулі і роз'єми для підключення. Мікрофон має
кнопку включення без фіксації і магнітне кріплення.

МВ
МВ-Ш (Шумозахищений)

1551
2116

1212
1653

Мікрофонна консоль МК-012
Мікрофонна консоль МК-012 призначена для використання у ролі робочого місця оператора системи
аварійного оповіщення, озвучування або трансляції. Електретний високочутливий мікрофон забезпечує
відмінну чутливість на відстані 30-70см від мікрофона, а вбудований симетричний підсилювач
забезпечує живлення мікрофонної консолі по штатному мікрофонному кабелю з можливістю видалення
від підсилювача на відстань до 100-300м.
Наявність сигналу привернення уваги, що вимикається, "Дін-Дон" робить застосування МК-012
ідеальним рішенням для залізниці і автовокзалів, об'єктів торгівлі та ін.

1682 1314

Мікрофонна консоль МК-014
Мікрофонна консоль МК-014 призначена для використання у ролі робочого місця оператора системи
аварійного оповіщення, озвучування або трансляції. Електретний високочутливий мікрофон забезпечує
відмінну чутливість на відстані 30-70см від мікрофона, а вбудований симетричний підсилювач
забезпечує живлення мікрофонної консолі по штатному мікрофонному кабелю з можливістю видалення
від підсилювача на відстань до 100-300м.
Головна особливість консолі МК-014 - вбудована електронна сирена, що активується натисканням
окремої кнопки.

2413 1885
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Мікрофонна консоль МК-022
Мікрофонна консоль МК-022 призначена для використання у ролі робочого місця оператора системи
аварійного оповіщення, озвучування або трансляції. Електретний високочутливий мікрофон забезпечує
відмінну чутливість на відстані 30-70см від мікрофона, а вбудований симетричний підсилювач
забезпечує живлення мікрофонної консолі по штатному мікрофонному кабелю з можливістю видалення
від підсилювача на відстань до 100-300м. Наявність сигналу привернення уваги, що вимикається, "Дін-
Дон" робить застосування МК-022 ідеальним рішенням для залізниці і автовокзалів, об'єктів торгівлі та
ін.

2691 2103

Мікрофонна консоль Shure SM-390
Мікрофонна консоль Shure SM-390 призначена для використання у ролі робочого місця оператора
системи аварійного оповіщення, озвучування або трансляції, робочого місця учасника конференц-
систем. Конденсаторний високочутливий мікрофон з суперкардіоїдною діаграмою чутливості
забезпечує відмінну чутливість на відстані 30-70см від мікрофона, а вбудований симетричний
підсилювач забезпечує живлення мікрофонної консолі по штатному мікрофонному кабелю з
можливістю видалення від підсилювача на відстань до 100-300м.

2016 1575

Мікрофонна консоль Inter-M RM-01
Мікрофонна консоль Inter-M RM-01 призначена для використання у ролі робочого місця оператора
системи аварійного оповіщення, озвучування або трансляції, робочого місця учасника конференц-
систем.
Динамічний мікрофон з суперкардіоїдною діаграмою чутливості, має кнопку включення без фіксації, а
також кнопку "гонг".

4506 3520

Мікрофон DM-524
Мікрофон на гнучкій стійці DM-524 призначений для використання в системах озвучування і
трансляції мовних повідомлень.

5761 4501

Мікрофонна консоль EM-D18
Мікрофонна консоль EM-D18 призначена для використання у ролі робочого місця оператора системи
аварійного оповіщення, озвучування або трансляції. Електретний високочутливий мікрофон забезпечує
відмінну чутливість на відстані 30-70см від мікрофона. Використовується батарейне живлення.

Мікрофон Yamaha DM-200S
Бюджетний мікрофон Yamaha DM-200S призначений для караоке, вокалу і систем озвучування.
Динамічний мікрофон з суперкардіоїдною діаграмою чутливості, має зсувну кнопку включення на
корпусі.

1193 932

Мікрофонна консоль МК-33
Мікрофонна консоль МК-33 призначена для використання у ролі мікрофонного підсилювача і
формувача голосового сигналу для подачі його на підсилювач потужності.
МК-33 має мікрофонний підсилювач з трансформаторним виходом і може бути використана при
побудові мереж проводового мовлення, гучного зв'язку, систем оповіщення населених пунктів,
промислових підприємств, торговельних комплексів та ін. організацій.

2371 1853

Мікрофонна консоль АК-3211
Мікрофонна консоль АК-3211 призначена для використання у ролі мікрофонного підсилювача і
формувача голосового сигналу для подачі його на підсилювач потужності.
МК-33 має в одному корпусі два вбудованих мікрофона і два незалежних мікрофонних підсилювача з
трансформаторним виходом, і може бути використана при побудові мереж проводового мовлення,
гучного зв'язку, систем оповіщення населених пунктів, промислових підприємств, торговельних
комплексів та ін. організацій.
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Мікрофонна консоль МК-011
Увага! Мікрофонна консоль знята з виробництва. На зміну МК-011 випускається оновлена консоль
МК-012.
Мікрофонна консоль МК-011 призначена для використання у ролі робочого місця оператора системи
аварійного оповіщення, озвучування або трансляції. Електретний високочутливий мікрофон забезпечує
відмінну чутливість на відстані 30-70см від мікрофона, а вбудований симетричний підсилювач
забезпечує живлення мікрофонної консолі по штатному мікрофонному кабелю з можливістю видалення
від підсилювача на відстань до 100-300м.

Мікрофонні підсилювачі Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Мікрофонний підсилювач ПРМ-11
Високоякісний мікрофонний підсилювач ПРМ-11 забезпечує підключення мікрофонних консолей 
МК-011, МК-012, МК-022 або аналогічних до стандартного лінійного входу трансляційного
підсилювача.
ПРМ-11 виконаний в пластмасовому корпусі із вбудованими роз'ємами для підключення мікрофонної
консолі і трансляційного підсилювача за допомогою стандартного мікрофонного кабелю з роз'ємом
Jack 6,3 мм. На корпусі ПРМ-11 також розташований роз'єм для підключення зовнішнього блоку
живлення.

Радіоприймачі Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Радіоприймач микшуючий РПМ-85
Радіоприймач мікшуючий РПМ-85 конструктивно виконаний в металевому 19" корпусі. Призначений для
роботи у складі систем озвучування й аварійного оповіщення. Підтримує прийом в двох стандартах
діапазону УКХ - OIRT і CCIR, а також в діапазонах СХ і ДХ.
РПМ-85 має 3 входи з регулюванням чутливості для підключення джерел сигналу - 1 мікрофонний, 1
універсальний і 1 лінійний.

5930 4633

Сирени електронні Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Блок сирени електронний БС-1
Блок сирени БС-1 конструктивно виконаний у вигляді настінного пульта і призначений для
використання у ролі додаткового пристрою в системі оповіщення. БС-1 використовує фантомне
живлення 12-48 В від підсилювача або мікшера, яке подається по штатному екранованому кабелю.
Сигнал оповіщення вмикається та вимикається кнопкою на передній панелі пристрою.
Тип сигналу оповіщення (період повторення, мінімальна/максимальна частота) встановлюється на етапі
передпродажної підготовки і узгоджується з замовником.

1666 1302
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Адаптери телефонної лінії Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Оповіщувач звуковий телефонного виклику ОПЗ-01ПВ
Оповіщувач звуковий телефонного виклику ОПЗ-01ПВ використовується у виробничих приміщеннях з
підвищеним рівнем шуму для звукової та світлової сигналізації про надходження дзвінка.
Приставка дублювання телефонного виклику може бути використана, якщо телефонний апарат
знаходиться поза зоною чутності телефонного дзвінка, тобто в іншому звукоізольованому приміщенні.
Пристрій має потужний п'єзоелектричний звуковий випромінювач, світлодіодну індикацію і не потребує
додаткового джерела живлення.
Оповіщувач ОПЗ-01ПВ виконаний у корпусі зі ступенем захисту IP54.

724 566

Блок узгодження з телефонною лінією БСТЛ-1-2
БСТЛ-1-2 дозволяє реалізувати віддалене оповіщення та управління іншими віддаленими пристроями
за допомогою використання АТС та інших телефонних апаратів.
Кількість зон оповіщення - 1. Кількість груп комутації навантаження - 2.

3282 2564

Блок узгодження з телефонною лінією БСТЛ-7-2
БСТЛ-7-2 дозволяє реалізувати віддалене оповіщення та управління іншими віддаленими пристроями
за допомогою використання АТС та інших телефонних апаратів.
БСТЛ конструктивно виконаний у вигляді корпусу для установки в 19-ти дюймову стійку.
Кількість зон оповіщення - 7. Кількість груп комутації навантаження - 2.

6049 4726

Приставка ЗГБ 220/12-М
Приставка ЗГБ 220/12-М використовується у виробничих приміщеннях з підвищеним рівнем шуму для
звукової та (або) світлової сигналізації про надходження дзвінка.
Також пристрій може бути використано, якщо телефонний апарат знаходиться поза зоною чутності
телефонного дзвінка, тобто в іншому звукоізольованому приміщенні.
У якості навантаження з приставкою ЗГБ можуть бути використані світловий оповіщувач ОС-220,
звуковий оповіщувач МЗМ-1, а також електронна сирена ЕС-12.

2414 1886

Приставка ЗГБ 220/12-ПВ
Приставка ЗГБ 220/12-ПВ використовується у виробничих приміщеннях з підвищеним рівнем шуму для
звукової та (або) світлової сигналізації про надходження дзвінка.
Також пристрій може бути використано, якщо телефонний апарат знаходиться поза зоною чутності
телефонного дзвінка, тобто в іншому звукоізольованому приміщенні.
Основною відмінністю моделі ЗГБ 220/12-ПВ від ЗГБ 220/12-М є пило- та вологозахищений корпус.
У якості навантаження з приставкою ЗГБ можуть бути використані світловий оповіщувач ОС-220,
звуковий оповіщувач МЗМ-1, а також електронна сирена ЕС-12.

2232 1744

Мікшери Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Пульт мікшерний ПМ-8
Пульт мікшерний ПМ-8 конструктивно виконаний в металевому 19" корпусі, призначений для
організації систем "Круглий стіл".
ПМ-8 забезпечує підключення до 8 виносних мікрофонів (або інших джерел сигналу), зовнішньої
апаратури обробки звуку, а також навушників.

8127 6349
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Трансляційні гучномовці Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Настінний гучномовець L-Frank Audio HWR114T
Настінний гучномовець HWR114T призначений для використання всередині приміщень, має сучасний
елегантний вигляд.
Номінальна потужність гучномовця - 6 Вт.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів.
Має широкий діапазон відтворення звукових частот, що дозволяє його використання для високоякісної
трансляції музики.

Рупорний гучномовець ITC Audio T-710K
Потужний рупорний гучномовець T-710K призначений для використання всередині приміщень і на
відкритих майданчиках.
Номінальна потужність гучномовця - 50 Вт.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів, передбачений вибір вихідної потужності.
Відмінною особливістю є здвоєний гучномовець, високий ККД і широкий діапазон відтворюваних
частот.

Звукова колона Younasi Y-615
Звукова колона Younasi Y-615 призначена для використання всередині приміщень і на відкритих
майданчиках.
Номінальна потужність гучномовця - 20 Вт.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів.
Має широкий діапазон відтворення звукових частот, що дозволяє його використання для високоякісної
трансляції музики.

Стельовий гучномовець LBC 3951/11
Стельовий гучномовець LBC 3951/11 призначений для використання всередині приміщень.
Номінальна потужність гучномовця - 6 Вт.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів. Має вологозахищений корпус і водонепроникний
дифузор, передбачений вибір потужності при монтажі гучномовця.
Має широкий діапазон відтворення звукових частот, що дозволяє його використання для високоякісної
трансляції музики.

1468
Уточнюй
те

1147
Уточнюй
те

Настінний гучномовець АС-25
Настінний гучномовець АС-25 призначений для використання всередині приміщень.
Номінальна потужність гучномовця - 25 Вт.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів.
Має широкий діапазон відтворення звукових частот, що дозволяє його використання для високоякісної
трансляції музики.
У комплекті поставляються навісні металеві петлі.

1255 981

Настінний гучномовець HBP-103T
Настінний гучномовець HBP-103T призначений для використання всередині приміщень.
Номінальна потужність гучномовця - 6 Вт.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів.
Має широкий діапазон відтворення звукових частот, що дозволяє його використання для високоякісної
трансляції музики.
Ключовою особливістю є наявність регулятора гучності гучномовця, що забезпечує оперативне
підстроювання гучності в різних точках залу при виникненні зворотнього акустичного зв'язку.

1060
Уточнюй
те

828
Уточнюй
те
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Настінний гучномовець 10АС-100
Настінний гучномовець 10АС-100 призначений для використання всередині приміщень.
Номінальна потужність гучномовця - 10 Вт.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів.
Має широкий діапазон відтворення звукових частот, що дозволяє його використання для високоякісної
трансляції музики.
Ключовою особливістю є наявність регулятора гучності гучномовця, що забезпечує оперативне
підстроювання гучності в різних точках залу при виникненні зворотнього акустичного зв'язку.

1276 997

Звукова колона CU-410 / CU-420 / CU-430 /
CU-440
Звукова колона CU-410 / CU-420 / CU-430 / CU-440 призначена для
використання всередині приміщень і на відкритих майданчиках.
Номінальна потужність гучномовця - 10/20/30/40 Вт відповідно.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів, передбачений вибір
потужності при монтажі гучномовця.
Має широкий діапазон відтворення звукових частот, що дозволяє його
використання для високоякісної трансляції музики.

CU-410
CU-420
CU-430
CU-440

3189
3806
4218
4691

2492
2974
3295
3665

Звукова колона 10АСП100П / 20АСП100П /
30АСП100П / 40АСП100П
Звукова колона 10АСП100П / 20АСП100П / 30АСП100П / 40АСП100П
призначена для використання всередині приміщень і на відкритих
майданчиках.
Номінальна потужність гучномовця - 10/20/30/40 Вт відповідно.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів.
Має широкий діапазон відтворення звукових частот, що дозволяє його
використання для високоякісної трансляції музики.

10АСП100П
20АСП100П
30АСП100П
40АСП100П

2037
2988
3518
4321

Уточнюй
те

1591
2334
2749
3376

Уточнюй
те

Настінний гучномовець 15АС100ПН
Настінний гучномовець 15АС100ПН призначений для використання всередині приміщень.
Номінальна потужність гучномовця - 15 Вт.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів, передбачений вибір потужності при монтажі
гучномовця.
Має широкий діапазон відтворення звукових частот, що дозволяє його використання для високоякісної
трансляції музики.

1510
Уточнюй
те

1180
Уточнюй
те

Настінний гучномовець 3АС100ПН / 6АС100ПН
Настінний гучномовець 3АС100ПН / 6АС100ПН призначений для використання всередині приміщень.
Номінальна потужність гучномовця - 3/6 Вт відповідно.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів, передбачений вибір потужності при монтажі
гучномовця.

Уточнюй
те

Уточнюй
те

Рупорний гучномовець HS-20 / HS-30 / HS-50
Високоефективний рупорний гучномовець HS-20 / HS-30 / HS-50
призначений для використання всередині приміщень і на відкритих
майданчиках.
Номінальна потужність гучномовця - 20 / 30 / 50 Вт відповідно.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів, передбачений вибір
вхідної напруги і безпосереднє підключення без трансформатора.
Відмінною особливістю є вузька діаграма спрямованості і високий ККД.

HS-20
HS-30
HS-50

3798
4546
5059

Уточнюй
те

2967
3552
3952

Уточнюй
те
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Рупорний гучномовець SC-615M / SC-630M
Високоефективний рупорний гучномовець SC-615M / SC-630M
призначений для використання всередині приміщень і на відкритих
майданчиках.
Номінальна потужність гучномовця - 15/30 Вт відповідно.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів, передбачений зручний
вибір вхідної напруги при монтажі гучномовця.
Відмінною особливістю є більш широкий діапазон відтворення звукових
частот, що дозволяє використовувати їх не тільки для мовних повідомлень а
й для трансляції музики.

SC-615M
SC-630M

3684
5329

Уточнюй
те

2878
4163

Уточнюй
те

Рупорний гучномовець IPS-H10P / IPS-H15P /
IPS-H30P / IPS-H50AL
Високоефективний рупорний гучномовець IPS-H10P / IPS-H15P / IPS-
H30P / IPS-H50AL призначений для використання всередині приміщень і
на відкритих майданчиках.
Номінальна потужність гучномовця - 10 / 15 / 30 / 50 Вт відповідно.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів.

IPS-H10P
IPS-H15P
IPS-H30P
IPS-H50AL

0
2089
4184
6822

Уточнюй
те

0
1632
3268
5330

Уточнюй
те

Рупорний гучномовець 15ГР-001
Високоефективний рупорний гучномовець 15ГР-001 призначений для використання всередині
приміщень і на відкритих майданчиках.
Номінальна потужність гучномовця - 15 Вт.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів, передбачений вибір вхідної напруги при монтажі
гучномовця.

Настінний гучномовець Донбасс-АГ-306
Настінний гучномовець Донбасс-АГ-306 призначений для використання всередині приміщень.
Номінальна потужність гучномовця - 5 Вт.
Застосовується в системах оповіщення всіх типів, на передній панелі є регулятор гучності.

302 236

Комутатори Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Мікрофонна консоль МК-025-5
Мікрофонна консоль МК-025-5 призначена для віддаленого управління комутаторами КСЛ-2х5 та 
КСГ-10 і подачею сигналу як з вбудованого мікрофона, так і з зовнішнього мікрофона або лінійного
входу.
МК-025-5 виготовляється у варіанті з 5 кнопками включення зон.

3354 2620

Мікрофонна консоль МК-025-10
Мікрофонна консоль МК-025-10 призначена для віддаленого управління комутаторами КСЛ-2х5 та 
КСГ-10 і подачею сигналу як з вбудованого мікрофона, так і з зовнішнього мікрофона або лінійного
входу.
МК-025-10 виготовляється у варіанті з 10 кнопками включення зон.

4859 3796

Комутатор сигнальний КСГ-10
Комутатор сигнальний КСГ-10 призначений для використання в офісних стаціонарних системах
оперативного оповіщення та трансляції. Конструктивно виконаний у вигляді корпусу для установки в
19-ти дюймову стійку.
Комутатор забезпечує керовану комутацію сигналу з лінійного входу на обрані лінійні виходи, як з
лицьової панелі, так і з віддалених мікрофонних консолей МК-025-5 та МК-025-10.
Кількість лінійних виходів - 10, з можливістю розширення до 40.

5910 4617
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Комутатор силовий КСЛ-2х5
Комутатор силовий КСЛ-2х5 призначений для використання в офісних стаціонарних системах
оперативного оповіщення та трансляції. Конструктивно виконаний у вигляді корпусу для установки в
19-ти дюймову стійку.
Комутатор забезпечує керовану комутацію зовнішнього сигналу на вибрані лінії, як з лицьової панелі,
так і з віддалених мікрофонних консолей МК-025-5 та МК-025-10.
КСЛ-2х5 є вдосконаленим варіантом комутатора КМ-2х5.
Кількість силових виходів - 10, з можливістю розширення до 40.

7531 5883

Комутатор PS-6116
Селектор зон PS-6116 призначений для розподілу сигналів від трансляційних підсилювачів по зонах
оповіщення.
Максимальна кількість обираних зон - 16.

0
Уточнюй
те

0
Уточнюй
те

Аксесуари Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Кнопка KD-2 з фіксацією та індикацією
Кнопка KD-2 призначена для комутації ланцюгів сигналізації, живлення та управління з номінальною
напругою змінного струму 250В, силою струму до 3А і комутованої потужності до 750 Вт.
Контактна група - перемикаюча.
Кількість контактних груп - 2.

66 51

Блок узгодження з підсилювачем потужності БСУ-1
 Блок узгодження БСУ-1 призначений для підключення мережі приладів ПГС до лінійного входу 
трансляційного підсилювача. Пристрій містить симетруючий трансформатор і сумісний з балансним і
небалансним лінійним входом, який має гніздо Jack 1/4".

780 610

Роз'єм XLR розетка на кабель
Роз'єм XLR призначений для з'єднання джерел сигналу, апаратури обробки і посилення звуку.
Тип роз'єму - розетка на кабель.
Кількість контактів - 3.

93 72

Роз'єм XLR вилка на кабель
Роз'єм XLR призначений для з'єднання джерел сигналу, апаратури обробки і посилення звуку.
Тип роз'єму - вилка на кабель.
Кількість контактів - 3.

93 72

Роз'єм Jack 1/4" вилка на кабель
Роз'єм Jack 1/4" призначений для з'єднання джерел сигналу, апаратури обробки і посилення звуку.
Тип роз'єму - вилка на кабель.
Кількість контактів - 3.

72 56

Сирена електронна ЭС-12
Сирена електронна ЕС-12 призначена для подачі звукових сигналів, що забезпечують хорошу чутність
на значній відстані. Застосовується в системах сигналізації та оповіщення.
Номінальна напруга живлення - 12 В (постійний струм).

Оповіщувач світловий ОС-220
Оповіщувач світловий ОС-220 призначений для подачі світлових сигналів, що забезпечують хорошу
видимість на значній відстані. Застосовується в системах сигналізації та оповіщення.
Живлення - 220 В 50 Гц. Споживана потужність - не більше 100 Вт.
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Оповіщувач звуковий МЗМ-1
Оповіщувач звуковий МЗМ-1 призначений для подачі потужних звукових сигналів, які відрізняються
від виробничих шумів та забезпечують хорошу чутність на значній відстані. Застосовується в системах
сигналізації та оповіщення.
Живлення - 220 В 50 Гц. Споживана потужність - не більше 30 Вт.

935 730

Кабель з'єднувальний Jack 1/4"- XLR-M балансний
Кабель Jack 1/4"- XLR-M призначений для з'єднання джерел сигналу, апаратури обробки і посилення
звуку.
Довжина кабелю - 2 м.

216 169

Кабель з'єднувальний Jack 1/4"- XLR-F балансний
Кабель Jack 1/4"- XLR-F призначений для з'єднання джерел сигналу, апаратури обробки і посилення
звуку.
Довжина кабелю - 2 м.

216 169

Кабель з'єднувальний XLR-M - XLR-F балансний
Кабель XLR-M - XLR-F призначений для з'єднання джерел сигналу, апаратури обробки і посилення
звуку, а також для подовження будь-якого іншого XLR кабелю.
Довжина кабелю - 3 м.

247 193

Кабель з'єднувальний Jack 1/4"- mini-Jack 3.5 мм
Кабель Jack 1/4"- mini-Jack 3.5 мм призначений для з'єднання аудіокарти ПК та інших джерел
сигналу, що мають роз'єм mini-Jack 3.5 мм, з апаратурою обробки і посилення звуку.
Довжина кабелю - 3 м.

267 209

Кабель з'єднувальний Jack 1/4"- Jack 1/4" балансний
Кабель Jack 1/4"- Jack 1/4" призначений для з'єднання джерел сигналу, апаратури обробки і
посилення звуку.
Довжина кабелю - 2 м.

195 153

Комплекти грозозахисту Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Грозозахисний комплект ГЗК-01
Грозозахисний комплект ГЗК-01 призначений для захисту радіоелектронної апаратури від впливу
великих струмів, високих напруг (перенапруг) грозового або індустріального походження, що
наводяться в зовнішніх повітряних, підвісних і підземних кабельних лініях зв'язку.
Кількість захищених фідерів - 1.

720 563

Грозозахисний комплект ГЗК-05
Грозозахисний комплект ГЗК-05 призначений для захисту радіоелектронної апаратури від впливу
великих струмів, високих напруг (перенапруг) грозового або індустріального походження, що
наводяться в зовнішніх повітряних, підвісних і підземних кабельних лініях зв'язку.
Кількість захищених фідерів - 5.

3045 2379
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Автоінформатори Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

Блок оповіщення БО-ЛС-1
Блок оповіщення БО-ЛС-1 призначений для автоматизованої подачі команд управління електричною
сиреною та відтворення аудіоповідомлень "Повітряна тривога". Підтримуються оповіщення всіх
основних видів тривог та їх відбої, а також комбінації декількох тривог.
Вбудований мікрофонний підсилювач дозволяє здійснювати голосові оповіщення з пріоритетом, що
настроюється щодо сигналів тривог.
Додатково, як джерело для подачі повідомлень, можуть використовуватися 2 входи типу "сухий
контакт".
Усі налаштування оповіщень, включаючи номер зони відстеження, здійснюються віддалено через веб-
інтерфейс.
Інформацію про тривоги БО-ЛС-1 бере із сервера https://www.ukrainealarm.com/ у форматі JSON.

Автоінформатор зупинок ARS-3.3
Автоінформатор ARS-3.3 - пристрій для автоматичного оповіщення
пасажирів про поточну та наступну зупинку маршруту слідування, а також
донесення іншої службової та рекламної інформації від перевізника.
Система автоматично визначає місце розташування транспортного засобу і
заздалегідь оголошує в салоні назву зупинок.
Головною перевагою "Автоінформатора ARS-3.3" є робота з використанням
системи супутникової навігації GPS, у повністю автоматичному режимі.
Система дозволяє підвищити безпеку пасажирських перевезень, їх
сервіс, автоматизуючи роботу по оголошенню зупинок, знявши цю задачу з
водія або кондуктора, як це практикується на пасажирських маршрутах
міста.

Базова ціна

Без выносного
микрофона
С выносным микрофоном

7708

+0
+1208

6022

+0
+944

Автоінформатор АИ-3-19
Автоматизована система звукового оповіщення та управління персоналом з "АИ-3-19" покликана
забезпечити мовне інформування співробітників заводів, офісів, фабрик про початок/кінець робочого
дня, перерви, а також правила поведінки і техніки безпеки на підприємстві, привітання зі святами,
ювілярів, з трудовими досягненнями.

7921 6189

Автоінформатор зупинок АИ-3
Внимание! Автоінформатор знятий з виробництва. На зміну АИ-3 випускається Автоінформатор
зупинок ARS-3.3.
Автоінформатор АИ-3 - пристрій для автоматичного оповіщення пасажирів про поточну та наступну
зупинці маршруту слідування, а також іншої службової та рекламної інформації від перевізника.
Система автоматично визначає місце розташування транспортного засобу і заздалегідь оголошує в
салоні назву зупинок.
Головним достоїнством "Автоінформатора АИ-3" є робота з використанням системи супутникової
навігації GPS, повністю в автоматичному режимі. Система дозволяє підвищити безпеку
пасажирських перевезень, їх сервіс, автоматизуючи роботу по оголошенню зупинок, знявши цю
задачу з водія або кондуктора, як це практикується на пасажирських маршрутах міста.

Автоінформатор АИ-256М
Увага! Автоінформатор знятий з виробництва. На зміну АИ-256М випускається автоінформатор
АИ-3-19.
 Автоінформатор АИ-256М призначений для видачі на лінійних вихід заздалегідь записаних фонограм.
Порядок видачі може визначатися як ручним вибором оператора, так і командою з зовнішнього 
електронного планувальника.

Автоінформатор АИ-1-1
Автоінформатор АИ-1-1 призначений для оповіщення про аварійні ситуації шляхом видачі на лінійний
вихід заздалегідь підготовленої фрази в автоматичному режимі. Активація пристрою відбувається по
сигналу від зовнішнього датчика (сухий контакт).
Функціонально автоінформатор підключається в розрив лінії між мікрофонним підсилювачем та
трансляційним підсилювачем потужності.

2428 1897
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Автоінформатор АИ-1-4
Автоінформатор АИ-1-4 призначений для оповіщення про аварійні ситуації шляхом видачі на лінійний
вихід заздалегідь підготовлених фраз (до 4 шт.) в автоматичному режимі. Активація пристрою
відбувається по сигналу від зовнішнього датчика (сухий контакт). Допускається підключення до 4
зовнішніх датчиків.
Функціонально автоінформатор підключається в розрив лінії між мікрофонним підсилювачем та
трансляційним підсилювачем потужності.
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