
MODUS
Cenník  produktov výrobcu platný pre zmluvných partnerov

(všetky ceny sú uvedené bez DPH)

Platí od:  7.3.2023 - Akciový cenník (do vypredania zásob).

Aktuálnu cenovú ponuku si vyžiadajte u dodávateľa.

Položka - komponent

MC.01 - modul ústredne 16 zón, 4 programovateľné výstupy s ochranou proti preťaženiu nad 1.5A, 

deliteľná na 8 samostatných skupín, ovládanie s max. 4 externé LCD klávesnice (4x2=8 zón), max. 24 

užívateľov, pamäť pre max. 192 udalosti, zabudovaný komunikačný SW pre hlasovú a dátovu telefónnu 

komunikáciu, zabudovaný SW pre: Rádio, GSM, GPRS, Nadhovor systému PCO DUNAJ, riadenie 

dobíjania akumulátora, m_load.exe : externé programovanie pomocou PC (miestne a diaľkové). 89,00 € 99,00 €
MC.04 - modul komunikátor 16 zón, 4 programovateľné výstupy s ochranou proti preťaženiu nad 1.5A, 

deliteľný na 8 samostatných skupín, ovládanie s max. 4 externé LCD klávesnice (4x2=8 zón), max. 24 

užívateľov, pamäť pre max. 192 udalosti, zabudovaný komunikačný SW pre hlasovú a dátovu telefónnu 

komunikáciu, zabudovaný SW pre: Rádio, GSM, GPRS, Nadhovor systému PCO DUNAJ, m_load.exe : 

programovanie pomocou PC 76,00 € 90,00 €
MG.06 - GPRS, GSM modem (SAGEM) pre komunikátor MC.04 76,00 € 90,00 €
MP.3A - Modul zdroja ~16V/=12V 3A, s dobijaním akumulátora pre MC.04 26,00 € 29,00 €
MB.01 - Skrinka s transformátorom 40W, s priestorom pre 17 Ah akumulátor 27,00 € 29,00 €
MK.01-GR - klávesnica, veľký LCD (zelené podsvietenie) + 2 (4) zóny 73,00 € 89,00 €
MK.01-BL - klávesnica, veľký LCD (modré podsvietenie) + 2 (4) zóny 76,00 € 97,00 €
EC.01+ME.01 - Modul IP komunikátora pre ústredňu MODUS 89,00 € 98,00 €
Zostava Ústredňa MODUS: MC.04 + MP.3A + MK.01 + MB.01 + Zľava
(Zľava je poskytnutá iba pri zakúpení kompletnej zostavy) 200,00 € 225,00 €
Zostava Ústredňa MODUS - GPRS: MC.04 + MP.3A + MK.01 + MB.01 + MG.06 + antena + Zľava
(Zľava je poskytnutá iba pri zakúpení kompletnej zostavy - anténa GSM základná) 280,00 € 326,00 €
Zostava GPRS komunikátor MODUS: MC.04 + MG.06 + anténa + Zľava
(Zľava je poskytnutá iba pri zakúpení kompletnej zostavy) 155,00 € 171,00 €

PRÍSLUŠENSTVO
TK.01 - Telefónny komunikátor pre AC.424 21,00 € 25,00 €

VS.16, VS.20 - Hlasový syntezátor pre ATV 18,00 € 20,00 €

eLock - elektronický zámok (k čítačkam s rozhraním WIEGAND, TM Dallas) 52,00 € 61,00 €

Čítačka UNIQUE TRD-HOT COMBO 75,00 € 92,00 €

Karta 2,20 € 2,50 €

ATV tester telefónnych komunikačných protokolov (pulzné X/Y, CID protokoly) 132,00 € 159,00 €

GPRS, GSM anténa (magnetická) 10,50 € 12,00 €

GPRS, GSM anténa (základná) 9,00 € 11,00 €

PK.232 -  programovací kábel k ústredni MODUS 16,00 € 18,00 €

mLoad - programovací software k ústredni MODUS (download: www.fanit.sk) 0,00 € 0,00 €
Prečiarknuté položky predstavujú starší - výbehový typ zariadení (dodávané na objednávku).

Ceny sú uvádzané bez DPH !

Spôsob dodania tovaru:  - po úhrade za tovar

Spôsob úhrady:  - dobierkou

 - zálohovou (proforma) faktúrou

Zmena cien vyhradená - Zľavy na tovar sú poskytované podľa aktuálne platného cenníka !

Podrobnejšie informácie k výrobku vrátane kompletného návodu nájdete na našej stránke : www.fanit.sk

Predaj pre 

zmluvných 

partnerov

Odporúčaná 

koncová cena

Výrobca si vyhradzuje právo distribúcie vlastných výrobkov a systémov iba s inštaláciou systémov a to prostredníctvom vlastnej 

obchodnej siete alebo siete oprávnených zmluvných partnerov.

Všetky výrobky podliehajú výstupnej výrobnej kontrole funkčnosti. Záruku na funkčnosť celého systému poskytuje výrobca iba v prípade, 

ak prípadný servis realizuje výrobcom autorizované pracovisko.

V prípade úhrady tovaru na zálohovú faktúru, bude tovar na sklade rezervovaný jeden týždeň od dátumu vystavenia zálohovej faktúry

Objednávky na tovar budú realizované iba v prípade, že všetky predošlé záväzky voči fy FANIT s.r.o. sú vysporiadané.

Vývoj, výroba, predaj a inštalácia 
bezpečnostných systémov

FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55

851 10     Bratislava

www.fanit.sk
fanit@fanit.sk

Telefón:   +421 905 403 180
+421 903 150 603


