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Обладнання VoIP

VoIP-обладнання серії ИТС-ЛС Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

VoIP пульт гучномовного вибіркового зв'язку
ИТС-ЛС-5-1д
Пульт гучномовного зв'язку ИТС-ЛС-5-1д є абонентським комплектом
системи зв'язку ИТС-ЛС і може використовуватися у ролі:

віддаленого офісного абоненти;
абоненти гучномовної селекторної наради.

Кількість адресних кнопок - 1.
В системі ИТС-ЛС сигнал та керуючі команди передаються в цифровому
вигляді по локальних мережах або через Інтернет.
Система ИТС-ЛС завдяки гнучким налаштуванням дозволяє
організовувати:

технологічний оперативний зв'язок;
директорський зв'язок;
селекторні наради.

Базова ціна

220 В
220/12 В

9631

+0
+475

7524

+0
+371

VoIP пульт гучномовного вибіркового зв'язку
ИТС-ЛС-5-10д
Пульт гучномовного зв'язку ИТС-ЛС-5-10д є абонентським комплектом
системи зв'язку ИТС-ЛС і може використовуватися у ролі:

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

Кількість адресних кнопок - 10.
В системі ИТС-ЛС сигнал та керуючі команди передаються в цифровому
вигляді по локальних мережах або через Інтернет.
Система ИТС-ЛС завдяки гнучким налаштуванням дозволяє
організовувати:

технологічний оперативний зв'язок;
директорський зв'язок;
селекторні наради.

Базова ціна

220 В
220/12 В

10194

+0
+475

7964

+0
+371

VoIP пульт гучномовного вибіркового зв'язку ИТС-ЛС-5-20д
Пульт гучномовного зв'язку ИТС-ЛС-5-20д є абонентським комплектом системи зв'язку ИТС-ЛС і може
використовуватися у ролі:

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

Кількість адресних кнопок - 20.
В системі ИТС-ЛС сигнал та керуючі команди передаються в цифровому вигляді по локальних
мережах або через Інтернет.
Система ИТС-ЛС завдяки гнучким налаштуванням дозволяє організовувати:

технологічний оперативний зв'язок;
директорський зв'язок;
селекторні наради.

13846 10817
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VoIP пульт гучномовного вибіркового зв'язку ИТС-ЛС-5-30д
Пульт гучномовного зв'язку ИТС-ЛС-5-30д є абонентським комплектом системи зв'язку ИТС-ЛС і може
використовуватися у ролі:

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

Кількість адресних кнопок - 30.
В системі ИТС-ЛС сигнал та керуючі команди передаються в цифровому вигляді по локальних
мережах або через Інтернет.
Система ИТС-ЛС завдяки гнучким налаштуванням дозволяє організовувати:

технологічний оперативний зв'язок;
директорський зв'язок;
селекторні наради.

17502 13673

VoIP пульт гучномовного вибіркового зв'язку ИТС-ЛС-5-40д
Пульт гучномовного зв'язку ИТС-ЛС-5-40д є абонентським комплектом системи зв'язку ИТС-ЛС і може
використовуватися у ролі:

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

Кількість адресних кнопок - 40.
В системі ИТС-ЛС сигнал та керуючі команди передаються в цифровому вигляді по локальних
мережах або через Інтернет.
Система ИТС-ЛС завдяки гнучким налаштуванням дозволяє організовувати:

технологічний оперативний зв'язок;
директорський зв'язок;
селекторні наради.

21158 16529

VoIP пульт гучномовного вибіркового зв'язку
ИТС-ЛС-5
Пульт гучномовного зв'язку ИТС-ЛС-5 є абонентським комплектом системи
зв'язку ИТС-ЛС і може використовуватися у ролі абоненти гучномовної
селекторної наради.
Кількість адресних кнопок - 10.
В системі ИТС-ЛС сигнал та керуючі команди передаються в цифровому
вигляді по локальних мережах або через Інтернет.
Система ИТС-ЛС завдяки гнучким налаштуванням дозволяє
організовувати:

технологічний оперативний зв'язок;
директорський зв'язок;
селекторні наради.

Базова ціна

220 В
220 В / PoE

10419

+0
+1582

8140

+0
+1236
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VoIP пульт гучномовного вибіркового зв'язку ИТС-ЛС-15
Пульт гучномовного зв'язку ИТС-ЛС-15 є абонентським комплектом системи зв'язку ИТС-ЛС і може
використовуватися у ролі абоненти гучномовної селекторної наради.
Кількість адресних кнопок - 10.
В системі ИТС-ЛС сигнал та керуючі команди передаються в цифровому вигляді по локальних
мережах або через Інтернет.
Система ИТС-ЛС завдяки гнучким налаштуванням дозволяє організовувати:

технологічний оперативний зв'язок;
директорський зв'язок;
селекторні наради.

ИТС-15 має трансляційний вихід і працює в комплекті з рупорним гучномовцем 15 Вт.

10817 8451

VoIP сервер зв'язку (центральний контролер)
ИТС-ЛС-С
VoIP сервер зв'язку ІТС-ЛС-С є центральним контролером системи зв'язку
ИТС-ЛС.
В системі ІТС-ЛС сигнал і керуючі команди передаються в цифровому
вигляді по локальних мережах або через Інтернет.

ИТС-ЛС-С-32
ИТС-ЛС-С-100

5077
7537

3967
5888

VoIP конвертер ИТС-ЛС-К-1
 Конвертер ИТС-ЛС-К-1 є абонентським комплектом системи зв'язку ИТС-ЛС.
ИТС-ЛС-К-1 забезпечує адресне включення одного або декількох трансляційних підсилювачів в якості
абонентів мережі ІТС-ЛС.
В системі ИТС-ЛС сигнал та керуючі команди передаються в цифровому вигляді по локальних
мережах або через Інтернет.
Система ИТС-ЛС завдяки гнучким налаштуванням дозволяє організовувати:

технологічний оперативний зв'язок;
директорський зв'язок;
селекторні наради.

4337 3388

VoIP міст ИТС-ЛС-М-1
 Міст ИТС-ЛС-М-1 є абонентським комплектом системи зв'язку ИТС-ЛС.
ИТС-ЛС-М-1 забезпечує гнучке узгодження різних аудіосистем а також систем гучного зв'язку з
мережею пристроїв серії ІТС-ЛС.
В системі ИТС-ЛС сигнал та керуючі команди передаються в цифровому вигляді по локальних
мережах або через Інтернет.
Система ИТС-ЛС завдяки гнучким налаштуванням дозволяє організовувати:

технологічний оперативний зв'язок;
директорський зв'язок;
селекторні наради.

6848 5350
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Підсилювач трансляційний АС-LS-100D 
Призначений для організації місцевого радіомовлення (оповіщення) на промислових підприємствах,
об'єктах торгівлі, освіти, охорони здоров'я і т. д. Відмінною особливістю є вбудований конвертер
системи ИТС-ЛС, що дозволяє мінімізувати обсяг обладнання для створення системи оповіщення, а
також підвищити її рівень надійності і економічності.
Вихідний каскад працює в режимі "D", чим досягається високий ККД. Використовується пасивне
охолодження, відсутність вентилятора позитивно позначається на надійності пристрою. Застосовано
імпульсне джерело живлення, що дозволило значно скоротити габарити і вагу підсилювача. У ролі
резервного живлення може використовуватися джерело постійного струму напругою 24 В.
Є ідеальним вибором для великих виробничих підприємств, парків та інших об'єктів, на яких актуально
гнучке розподілене оповіщення.
Номінальна вихідна потужність - 100 Вт.
3 входи: 1-й - мікрофонний, 2-й - мікрофонний/симетричний лінійний, 3-й - вбудований конвертер ИТС-
ЛС.
3 виходи: 30 В (1 фідер), 100 В (1 фідер), 120 В (1 фідер).

14174 11074

VoIP настінний гучномовець ИТС-ЛС-АС-10 
Настінний гучномовець ИТС-ЛС-АС-10 є абонентським комплектом
системи зв'язку ИТС-ЛС і може використовуватися у ролі абоненти
гучномовної селекторної наради.
В системі ИТС-ЛС сигнал та керуючі команди передаються в цифровому
вигляді по локальних мережах або через Інтернет.
Система ИТС-ЛС завдяки гнучким налаштуванням дозволяє
організовувати:

технологічний оперативний зв'язок;
директорський зв'язок;
селекторні наради.

Базова ціна

220 В
220В / PoE

7002

+0
+949

5470

+0
+742

Аксесуари Ціна в
грн. (З
ПДВ)

Ціна в
грн.
(Без
ПДВ)

PoE сплітер ONV-PD3202-at
PoE спліттер ONV-PD3202-at стандарту POE IEEE 802.3at. Дозволяє отримати живлення 12 В для будь-
якого зовнішнього пристрою від мережі Ethernet з підтримкою стандарту передачі живлення POE+.
Сумісний з активними PoE інжекторами стандарту IEEE 802.3at.

Уточнюй
те

Уточнюй
те

PoE інжектор 2E-PSE801
PoE інжектор 2E-PSE801 стандарту POE IEEE 802.3af / 802.3at. Призначений для передачі живлення
по мережі Ethernet до пристроїв з підтримкою стандарту передачі живлення POE і POE+.

Уточнюй
те

Уточнюй
те

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.

Уточнюй
те

Уточнюй
те
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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.

Уточнюй
те

Уточнюй
те

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.

Уточнюй
те

Уточнюй
те

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

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
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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

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
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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
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