Ceník výrobků pro koncového zákazníka
ASITA spol. s r.o. – 2022-celý rok

POUZE „doporučená“ cena ….
pro montážní a distribuční firmy pošleme ceník na vyžádání

Magnetické kontakty, tísňový hlásič pro zabezpečovací poplachové systémy
Typ

MAS-TH tísň.hlásič, vys.riz.-4.st., PT

dopor.konc. cena (za 1ks bez DPH) :

820,-

MAS 303 stř. až vysoká rizika – 3.st., T
383,MAS 353 zápustný,stř. až vys.rizi.-3.st. T
383,MAS 333 zápustný, níz.až stř.riz.-2.st., D
210,MAS 203 nízká až střední rizika -2.st., D
210,MAS 273 nízká až střední rizika -2.st., D
254,- pozn.1)
MAS 283 zápustný, níz.až stř. rizika -2.st., D
254,- pozn.1)
Vložka MAS6, MAS8 – pro zápustné magn.kontakty do feromagn.materiálu - cena za 1ks
Podložka MAS (pro 203,303,273) – vyrovnávací podložka (v originál balení jsou 4ks)
Magnet Neodym samostatný (pro všechny MAS a MASR stejný), diam.6x22mm

12,7,33,-

Cena je pro MAS s 3m kabelem, na zakázku i delší kabel +19,-Kč/á1m kabelu navíc a MAS273, 283...+22-Kč/á1m
Pozn.1) – magn. kontakty se dvěma prac. jazýčky (druhý např. CCTV, regul. systémy řízení budov, klimatizace ap.)

Rozvodné krabice pro zabezpečovací poplachové systémy
Typ

dopor.konc. cena (za 1ks bez DPH) :

RKZ 111(121) letovací - 8 svorek
RKZ 211(221) letovací - 16 svorek
RKZ 113(123) šroubovací -10 svorek
RKZ 213(223) šroubovací -20 svorek

284,306,284,306,-

RK1S 20P letovací -20 sv. do KO68
RK1S 18S šroub. -18 sv. do KO68

247,254,-

Pozn.: Řada RKZ xxx a RK1S xxx… střední až vysoká rizika – 3.st. dle ČSN EN 50131-1., NBÚ
***

Magnetické kontakty pro regulační systémy řízení budov (topení,klima ap.)
Typ

dopor.konc. cena (za 1ks bez DPH) :

MASR 103 a MASR 133 (1 spínací, kabel 2žíly)
191,MASR 143 a MASR 153 (1 přepínací, kabel 3žíly)
210,Vložka MAS6, MAS8 – pro zápustné magn.kontakty do feromagn.materiálu - cena za 1ks
Podložka MAS (pro 103,143) – vyrovnávací podložka (v originál balení jsou 4ks)

12,7,-

Pozn. : MASR 103 a 143 – povrchový, MASR 133 – zápustný Ø 6mm, MASR 153 zápustný Ø 8mm.
Cena je pro MASR s 3m kabelem, na zakázku jakákoli délka, k ceně připočítat 13 ,-Kč/á 1m kabelu navíc.
***
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