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Elektrozaczepy

Elektrozaczepy-Elektrozaczepy standardowe

SCOT ES-S12AC/DC Elektrozaczep symetryczny
standardowy - NC, zasilanie 8-12V AC/DC, regulacja 

języka, listwa mocująca 100mm w zestawie
76,00 zł 93,48 zł

SCOT ES-S12AC/DC-B
Elektrozaczep symetryczny z 

blokadą

standardowy - NC, funkcja blokady, zasilanie 8-12V 

AC/DC, regulacja języka, listwa mocująca 100mm w 

zestawie

82,00 zł 100,86 zł

SCOT
ES-S12AC/DC-

BS

Elektrozaczep symetryczny z 

blokadą i sygnalizacją

standardowy - NC, funkcja blokady i sygnalizacji - 

styk NO/NC, zasilanie 8-12V AC/DC, regulacja 

języka, listwa mocująca 250mm w zestawie

129,00 zł 158,67 zł

SCOT ES-S12AC/DC-M
Elektrozaczep symetryczny z 

pamięcią

standardowy - NC, funkcja pamięci, zasilanie 8-12V 

AC/DC, regulacja języka, listwa mocująca 100mm w 

zestawie

82,00 zł 100,86 zł

SCOT
ES-S12AC/DC-

MB

Elektrozaczep symetryczny z 

pamięcią i blokadą

standardowy - NC, funkcje pamięci i blokady, 

zasilanie 8-12V AC/DC, regulacja języka, listwa 

mocująca 100mm w zestawie

87,00 zł 107,01 zł

SCOT
ES-S12AC/DC-

MBS

Elektrozaczep symetryczny z 

pamięcią, blokadą i 

sygnalizacją

standardowy - NC, funkcje pamięci, blokady i 

sygnalizacji - styk NO/NC, zasilanie 8-12V AC/DC, 

regulacja języka, listwa mocująca 250mm w zestawie

134,00 zł 164,82 zł

SCOT ES-S12DCN
Elektrozaczep symetryczny 

niskoprądowy

standardowy - NC, zasilanie 12V DC, regulacja 

języka, listwa mocująca 100mm w zestawie
85,00 zł 104,55 zł

SCOT ES-S12DCN-B
Elektrozaczep symetryczny 

niskoprądowy z blokadą

standardowy - NC, funkcja blokady, zasilanie 12V 

DC, regulacja języka, listwa mocująca 100mm w 

zestawie

100,00 zł 123,00 zł

SCOT ES-S12DCN-BS

Elektrozaczep symetryczny 

niskoprądowy z blokadą i 

sygnalizacją

standardowy - NC, funkcje blokady i sygnalizacji - 

styk NO/NC, zasilanie 12V DC, regulacja języka, 

listwa mocująca 250mm w zestawie

129,00 zł 158,67 zł

SCOT ES-S12DCN-M
Elektrozaczep symetryczny 

niskoprądowy z pamięcią

standardowy - NC, funkcja pamięci, zasilanie 12V 

DC, regulacja języka, listwa mocująca 100mm w 

zestawie

100,00 zł 123,00 zł

SCOT ES-S12DCN-MB

Elektrozaczep symetryczny 

niskoprądowy z pamięcią i 

blokadą

standardowy - NC, funkcje pamięci i blokady, 

zasilanie 12V DC, regulacja języka, listwa mocująca 

100mm w zestawie

112,00 zł 137,76 zł

SCOT
ES-S12DCN-

MBS

Elektrozaczep symetryczny 

niskoprądowy z pamięcią, 

blokadą i sygnalizacją

standardowy - NC, funkcje pamięci, blokady i 

sygnalizacji - styk NO/NC, zasilanie 12V DC, 

regulacja języka, listwa mocująca 250mm w zestawie

134,00 zł 164,82 zł

SCOT ES-S12DC-R
Elektrozaczep symetryczny 

rewersyjny

rewersyjny - NO, zasilanie 12V DC, regulacja języka, 

listwa mocująca 100mm w zestawie
99,00 zł 121,77 zł

http://www.gde.pl/es-s12ac-dc?utm_source=ES-S12AC/DC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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SCOT ES-S12DC-RS
Elektrozaczep symetryczny 

rewersyjny z sygnalizacją

rewersyjny - NO, funkcja sygnalizacji - styk NO/NC, 

zasilanie 12V DC, regulacja języka, listwa mocująca 

250mm w zestawie

170,00 zł 209,10 zł

SCOT ES-S24AC/DC Elektrozaczep symetryczny
standardowy - NC, zasilanie 24V AC/DC, regulacja 

języka, listwa mocująca 100mm w zestawie
86,00 zł 105,78 zł

SCOT ES-S24DC-R
Elektrozaczep symetryczny 

rewersyjny

rewersyjny - NO, zasilanie 21V DC, regulacja języka, 

listwa mocująca 100mm w zestawie
99,00 zł 121,77 zł

SCOT ES-S24DC-RS
Elektrozaczep symetryczny 

rewersyjny z sygnalizacją

rewersyjny - NO, funkcja sygnalizacji - styk NO/NC, 

zasilanie 24V DC, regulacja języka, listwa mocująca 

250mm w zestawie

193,00 zł 237,39 zł

Elektrozaczepy-Elektrozaczepy wąskie

SCOT BS16-100F-O

Blacha płaska 

elektrozaczepu wąskiego 100 

mm

listwa mocująca do elektrozaczepów wąskich SCOT 10,50 zł 12,92 zł

SCOT BS16-245-O

Blacha płaska 

elektrozaczepu wąskiego 245 

mm

listwa mocująca do elektrozaczepów wąskich z 

sygnalizacją SCOT
12,00 zł 14,76 zł

SCOT ES16-S1124
Elektrozaczep symetryczny 

wąski

standardowy - NC, szerokość 16mm, zasilanie 11-

24V AC/DC, regulacja języka
77,00 zł 94,71 zł

SCOT ES16-S1124-B
Elektrozaczep symetryczny 

wąski z blokadą

standardowy - NC, szerokość 16mm, funkcja blokady, 

zasilanie 11-24V AC/DC, regulacja języka
88,00 zł 108,24 zł

SCOT ES16-S1124-M
Elektrozaczep symetryczny 

wąski z pamięcią

standardowy - NC, szerokość 16mm, funkcja pamięci, 

zasilanie 11-24V AC/DC, regulacja języka
88,00 zł 108,24 zł

SCOT ES16-S1124-S
Elektrozaczep symetryczny 

wąski z sygnalizacją

standardowy - NC, szerokość 16mm, funkcja 

sygnalizacji - styk NO/NC, zasilanie 11-24V AC/DC, 

regulacja języka

99,00 zł 121,77 zł

SCOT ES16-S12-MB
Elektrozaczep symetryczny 

wąski z pamięcią i blokadą

standardowy - NC, szerokość 16mm, funkcje pamięci 

i blokady, zasilanie 8-12V AC/DC, regulacja języka
95,00 zł 116,85 zł

SCOT ES16-S12-MBS

Elektrozaczep symetryczny 

wąski z pamięcią, blokadą i 

sygnalizacją

standardowy - NC, szerokość 16mm, funkcje pamięci, 

blokady i sygnalizacji - styk NO/NC, zasilanie 8-12V 

AC/DC, regulacja języka

119,00 zł 146,37 zł

SCOT ES16-S12-R
Elektrozaczep symetryczny 

wąski rewersyjny

rewersyjny - NO, szerokość 16mm, zasilanie 12V DC, 

regulacja języka
92,00 zł 113,16 zł
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SCOT ES16-S12-RS

Elektrozaczep symetryczny 

wąski rewersyjny z 

sygnalizacją

rewersyjny - NO, szerokość 16mm, funkcja 

sygnalizacji - styk NO/NC, zasilanie 12V DC, 

regulacja języka

110,00 zł 135,30 zł

SCOT ES16-S24-R
Elektrozaczep symetryczny 

wąski rewersyjny

rewersyjny - NO, szerokość 16mm, zasilanie 24V DC, 

regulacja języka
97,00 zł 119,31 zł

SCOT ES16-S24-RS

Elektrozaczep symetryczny 

wąski rewersyjny z 

sygnalizacją

rewersyjny - NO, szerokość 16mm, funkcja 

sygnalizacji - styk NO/NC, zasilanie 24V DC, 

regulacja języka

115,00 zł 141,45 zł

http://www.gde.pl/es16-s12-rs?utm_source=ES16-S12-RS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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http://www.gde.pl/es16-s24-rs?utm_source=ES16-S24-RS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/cae72c0972a217912e1bf6c08a60f789.jpg?utm_source=ES16-S24-RS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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Zwory elektromagnetyczne

SCOT EL-120
Zwora elektromagnetyczna 

70kg

montaż nawierzchniowy, uchwyt typu "L" w zestawie, 

zasilanie 12V DC
99,00 zł 121,77 zł

SCOT EL-1200BSL

Zwora elektromagnetyczna 

540kg z sygnalizacją i 

powiadomieniem 

dźwiękowym

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 

dioda informacyjna LED, powiadomienie dźwiękowe o 

niezamkniętych drzwiach, zasilanie 12V / 24V DC

405,00 zł 498,15 zł

SCOT EL-1200DSL
Zwora elektromagnetyczna 2 

x 540kg z sygnalizacją

zwora podwójna, montaż nawierzchniowy, 

sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED, 

zasilanie 12V / 24V DC

780,00 zł 959,40 zł

SCOT EL-1200MS

Zwora elektromagnetyczna 

wpuszczana 540kg z 

sygnalizacją

montaż wewnątrz ościeżnicy, sygnalizacja - styk 

NO/NC, zasilanie 12V / 24V DC
380,00 zł 467,40 zł

SCOT EL-1200SL
Zwora elektromagnetyczna 

540kg z sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 

dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC
390,00 zł 479,70 zł

SCOT EL-1200TSL

Zwora elektromagnetyczna 

540kg z sygnalizacją i zwłoką 

czasową

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 

dioda informacyjna LED, regulowany czas załączenia 

po podaniu napięcia, zasilanie 12V / 24V DC

405,00 zł 498,15 zł

SCOT EL-1200WS

Zwora elektromagnetyczna 

zewnętrzna 540kg z 

sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, do pracy na zewnątrz - IP68, 

sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED, 

zasilanie 12V / 24V DC

480,00 zł 590,40 zł

SCOT EL-140
Zwora elektromagnetyczna 

70kg

montaż nawierzchniowy, uchwyt typu "L" w zestawie, 

zasilanie 12V / 24V DC
115,00 zł 141,45 zł

SCOT EL-1500DSL
Zwora elektromagnetyczna 2 

x 750kg z sygnalizacją

zwora podwójna, montaż nawierzchniowy, 

sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED, 

zasilanie 12V / 24V DC

1 040,00 zł 1 279,20 zł

SCOT EL-1500SL
Zwora elektromagnetyczna 

750kg z sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 

dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC
520,00 zł 639,60 zł

SCOT EL-2400TS

Zwora elektromagnetyczna 

wpuszczana 1200kg z 

sygnalizacją i zwłoką 

czasową

montaż wewnątrz ościeżnicy, trzpienie blokujące - 

zabezpieczenie mechaniczne, sygnalizacja - styk 

NO/NC,  regulowany czas załączenia po podaniu 

napięcia, zasilanie 12V DC

599,00 zł 736,77 zł

SCOT EL-350
Zwora elektromagnetyczna 

180kg
montaż nawierzchniowy, zasilanie 12V / 24V DC 165,00 zł 202,95 zł

SCOT EL-350MS

Zwora elektromagnetyczna 

wpuszczana 180kg z 

sygnalizacją

montaż wewnątrz ościeżnicy, sygnalizacja - styk 

NO/NC, zasilanie 12V / 24V DC
178,00 zł 218,94 zł

http://www.gde.pl/el-120?utm_source=EL-120&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-1200bsl?utm_source=EL-1200BSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-1200dsl?utm_source=EL-1200DSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-1200ms?utm_source=EL-1200MS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-1200sl?utm_source=EL-1200SL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-1200tsl?utm_source=EL-1200TSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-1200ws?utm_source=EL-1200WS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-140?utm_source=EL-140&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-1500dsl?utm_source=EL-1500DSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-1500sl?utm_source=EL-1500SL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-2400ts?utm_source=EL-2400TS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-350?utm_source=EL-350&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-350ms?utm_source=EL-350MS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1c7aefc6bdf304d4d40ecbf01903ce30.jpg?utm_source=EL-120&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/34a73659820b5934c788731c2f96678d.jpg?utm_source=EL-1200BSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/75b40a2088e059bd28d9ce1a91187473.jpg?utm_source=EL-1200DSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/da768ac91f02ff997a51b8103c08d525.jpg?utm_source=EL-1200MS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e7eb9e173ba4c44e0682adb1ec47b32c.jpg?utm_source=EL-1200SL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e7eb9e173ba4c44e0682adb1ec47b32c.jpg?utm_source=EL-1200TSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e21fcf966f14715ba3e688b2da907cbe.jpg?utm_source=EL-1200WS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1c7aefc6bdf304d4d40ecbf01903ce30.jpg?utm_source=EL-140&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2913d75c608cb90ec91e7ff639fa0623.jpg?utm_source=EL-1500DSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4345b1ea08b96ff2e35725acc75a79d5.jpg?utm_source=EL-1500SL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5c47d7beb83ff8c07b18f4b0e1374628.jpg?utm_source=EL-2400TS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/930a603de37d233aa69e0981a022caf9.jpg?utm_source=EL-350&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/69d041ee92026bfe8d20275552e7be56.jpg?utm_source=EL-350MS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

SCOT EL-350S
Zwora elektromagnetyczna 

180kg z sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 

zasilanie 12V / 24V DC
175,00 zł 215,25 zł

SCOT EL-350WS

Zwora elektromagnetyczna 

zewnętrzna 180kg z 

sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, do pracy na zewnątrz - IP68, 

sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED, 

zasilanie 12V / 24V DC

256,00 zł 314,88 zł

SCOT EL-600DSL
Zwora elektromagnetyczna 2 

x 280kg z sygnalizacją

zwora podwójna, montaż nawierzchniowy, 

sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED, 

zasilanie 12V / 24V DC

440,00 zł 541,20 zł

SCOT EL-600MS

Zwora elektromagnetyczna 

wpuszczana 280kg z 

sygnalizacją

montaż wewnątrz ościeżnicy, sygnalizacja - styk 

NO/NC, zasilanie 12V / 24V DC
230,00 zł 282,90 zł

SCOT EL-600SL
Zwora elektromagnetyczna 

280kg z sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 

dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC
220,00 zł 270,60 zł

SCOT EL-600TSL

Zwora elektromagnetyczna 

280kg z sygnalizacją i zwłoką 

czasową

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 

dioda informacyjna LED, regulowany czas załączenia 

po podaniu napięcia, zasilanie 12V / 24V DC

235,00 zł 289,05 zł

SCOT EL-600WS

Zwora elektromagnetyczna 

zewnętrzna 280kg z 

sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, do pracy na zewnątrz - IP68, 

sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED, 

zasilanie 12V / 24V DC

315,00 zł 387,45 zł

SCOT EL-800BSL

Zwora elektromagnetyczna 

350kg z sygnalizacją i 

powiadomieniem 

dźwiękowym

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 

dioda informacyjna LED, powiadomienie dźwiękowe o 

niezamkniętych drzwiach, zasilanie 12V / 24V DC

320,00 zł 393,60 zł

SCOT EL-800DSL
Zwora elektromagnetyczna 2 

x 350kg z sygnalizacją

zwora podwójna, montaż nawierzchniowy, 

sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED, 

zasilanie 12V / 24V DC

610,00 zł 750,30 zł

SCOT EL-800MS

Zwora elektromagnetyczna 

wpuszczana 350kg z 

sygnalizacją

montaż wewnątrz ościeżnicy, sygnalizacja - styk 

NO/NC, zasilanie 12V / 24V DC
350,00 zł 430,50 zł

SCOT EL-800SL
Zwora elektromagnetyczna 

350kg z sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 

dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC
305,00 zł 375,15 zł

SCOT EL-800SL2
Zwora elektromagnetyczna 

350kg z sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 

dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC
305,00 zł 375,15 zł

SCOT EL-800TSL

Zwora elektromagnetyczna 

350kg z sygnalizacją i zwłoką 

czasową

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 

dioda informacyjna LED, regulowany czas załączenia 

po podaniu napięcia, zasilanie 12V / 24V DC

320,00 zł 393,60 zł

http://www.gde.pl/el-350s?utm_source=EL-350S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-350ws?utm_source=EL-350WS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-600dsl?utm_source=EL-600DSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-600ms?utm_source=EL-600MS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-600sl?utm_source=EL-600SL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-600tsl?utm_source=EL-600TSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-600ws?utm_source=EL-600WS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-800bsl?utm_source=EL-800BSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-800dsl?utm_source=EL-800DSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-800ms?utm_source=EL-800MS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-800sl?utm_source=EL-800SL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-800sl2?utm_source=EL-800SL2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/el-800tsl?utm_source=EL-800TSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/930a603de37d233aa69e0981a022caf9.jpg?utm_source=EL-350S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/92fc9c1923562e71dc9caf2a1cf5bf3c.jpg?utm_source=EL-350WS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1fbe59d112f4f44e3150b4ca653fb357.jpg?utm_source=EL-600DSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7ee5ab6b356888a9b72971a9b01a3ae4.jpg?utm_source=EL-600MS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9181cffc918e13b402f6f6638fa6127f.jpg?utm_source=EL-600SL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9181cffc918e13b402f6f6638fa6127f.jpg?utm_source=EL-600TSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/69f00f3e42df608ea2038d582777336c.jpg?utm_source=EL-600WS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fa509644790d925de4f73483ca3f1746.jpg?utm_source=EL-800BSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1fbe59d112f4f44e3150b4ca653fb357.jpg?utm_source=EL-800DSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1c44114a8fe2be9e9b6100929b16a8cc.jpg?utm_source=EL-800MS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/55b062ac084da3e80c614ecaa7bd705f.jpg?utm_source=EL-800SL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/980704f022f1320455623befe2a33e95.jpg?utm_source=EL-800SL2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/55b062ac084da3e80c614ecaa7bd705f.jpg?utm_source=EL-800TSL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

SCOT EL-800WS

Zwora elektromagnetyczna 

zewnętrzna 350kg z 

sygnalizacją

montaż nawierzchniowy, do pracy na zewnątrz - IP68, 

sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED, 

zasilanie 12V / 24V DC

385,00 zł 473,55 zł

http://www.gde.pl/el-800ws?utm_source=EL-800WS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7a4a929f132a1f623807acf17f2c4165.jpg?utm_source=EL-800WS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 
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Cena detal 
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Uchwyty do zwór

Uchwyty do zwór-Uchwyty typu "ZL", "ZLC"

SCOT BK-1200BZL

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-1200BSL 179,00 zł 220,17 zł

SCOT BK-1200WZL

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-1200WS 157,00 zł 193,11 zł

SCOT BK-1200ZL

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-1200SL, EL-1200TSL, EL-

1200DSL
148,00 zł 182,04 zł

SCOT BK-120Z

Uchwyt montażowy typu "Z" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-120S 34,00 zł 41,82 zł

SCOT BK-1500ZL

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-1500SL, EL-1500DSL 177,00 zł 217,71 zł

SCOT BK-350WZL

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-350WS 79,00 zł 97,17 zł

SCOT BK-350ZL

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-350 75,00 zł 92,25 zł

SCOT BK-350ZL-S

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-350S 75,00 zł 92,25 zł

SCOT BK-600WZL

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-600WS 89,00 zł 109,47 zł

SCOT BK-600ZL

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL, EL-

600DSL
89,00 zł 109,47 zł

SCOT BK-600ZLC

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

z maskownicą do drzwi 

otwieranych do wewnątrz

do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL, EL-

600DSL
157,00 zł 193,11 zł

SCOT BK-800WZL

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-800WS 103,00 zł 126,69 zł

SCOT BK-800ZL

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-800SL, EL-800DSL 103,00 zł 126,69 zł

http://www.gde.pl/bk-1200bzl?utm_source=BK-1200BZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-1200wzl?utm_source=BK-1200WZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-1200zl?utm_source=BK-1200ZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-120z?utm_source=BK-120Z&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-1500zl?utm_source=BK-1500ZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-350wzl?utm_source=BK-350WZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-350zl?utm_source=BK-350ZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-350zl-s?utm_source=BK-350ZL-S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-600wzl?utm_source=BK-600WZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-600zl?utm_source=BK-600ZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-600zlc?utm_source=BK-600ZLC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-800wzl?utm_source=BK-800WZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-800zl?utm_source=BK-800ZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/288140efcd6463ab9a26416db0629132.jpg?utm_source=BK-1200BZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/288140efcd6463ab9a26416db0629132.jpg?utm_source=BK-1200WZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/288140efcd6463ab9a26416db0629132.jpg?utm_source=BK-1200ZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/748ed22d92d34f51dbe1471778f5b779.jpg?utm_source=BK-120Z&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/288140efcd6463ab9a26416db0629132.jpg?utm_source=BK-1500ZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/288140efcd6463ab9a26416db0629132.jpg?utm_source=BK-350WZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/288140efcd6463ab9a26416db0629132.jpg?utm_source=BK-350ZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/288140efcd6463ab9a26416db0629132.jpg?utm_source=BK-350ZL-S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/288140efcd6463ab9a26416db0629132.jpg?utm_source=BK-600WZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/288140efcd6463ab9a26416db0629132.jpg?utm_source=BK-600ZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c031dc887d554a6f2943e2b6e7e43f27.jpg?utm_source=BK-600ZLC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/288140efcd6463ab9a26416db0629132.jpg?utm_source=BK-800WZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/288140efcd6463ab9a26416db0629132.jpg?utm_source=BK-800ZL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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SCOT BK-800ZL2

Uchwyt montażowy typu "ZL" 

do drzwi otwieranych do 

wewnątrz

do montażu zwory EL-800SL2, EL-800TSL2 103,00 zł 126,69 zł

Uchwyty do zwór-Uchwyty typu "L", "LC"

SCOT BK-1200BL

Uchwyt montażowy typu "L" 

do drzwi otwieranych na 

zewnątrz

do montażu zwory EL-1200BSL 77,00 zł 94,71 zł

SCOT BK-1200L

Uchwyt montażowy typu "L" 

do drzwi otwieranych na 

zewnątrz

do montażu zwory EL-1200SL, EL-1200DSL 66,00 zł 81,18 zł

SCOT BK-1200WL

Uchwyt montażowy typu "L" 

do drzwi otwieranych na 

zewnątrz

do montażu zwory EL-1200WS 72,00 zł 88,56 zł

SCOT BK-1500L

Uchwyt montażowy typu "L" 

do drzwi otwieranych na 

zewnątrz

do montażu zwory EL-1500SL, EL-1500DSL 76,00 zł 93,48 zł

SCOT BK-350L

Uchwyt montażowy typu "L" 

do drzwi otwieranych na 

zewnątrz

do montażu zwory EL-350 36,00 zł 44,28 zł

SCOT BK-350LC

Uchwyt montażowy typu "L" z 

maskownicą do drzwi 

otwieranych na zewnątrz

do montażu zwory EL-350 65,00 zł 79,95 zł

SCOT BK-350L-S

Uchwyt montażowy typu "L" 

do drzwi otwieranych na 

zewnątrz

do montażu zwory EL-350S 36,00 zł 44,28 zł

SCOT BK-350WL

Uchwyt montażowy typu "L" 

do drzwi otwieranych na 

zewnątrz

do montażu zwory EL-350WS 37,00 zł 45,51 zł

SCOT BK-600L

Uchwyt montażowy typu "L" 

do drzwi otwieranych na 

zewnątrz

do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL 45,00 zł 55,35 zł

SCOT BK-600LC

Uchwyt montażowy typu "L" z 

maskownicą do drzwi 

otwieranych na zewnątrz

do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL 73,00 zł 89,79 zł

SCOT BK-600WL

Uchwyt montażowy typu "L" 

do drzwi otwieranych na 

zewnątrz

do montażu zwory EL-600WS 46,00 zł 56,58 zł

SCOT BK-800L

Uchwyt montażowy typu "L" 

do drzwi otwieranych na 

zewnątrz

do montażu zwory EL-800SL, EL-800DSL 51,00 zł 62,73 zł

http://www.gde.pl/bk-800zl2?utm_source=BK-800ZL2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-1200bl?utm_source=BK-1200BL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-1200l?utm_source=BK-1200L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-1200wl?utm_source=BK-1200WL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-1500l?utm_source=BK-1500L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-350l?utm_source=BK-350L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-350lc?utm_source=BK-350LC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-350l-s?utm_source=BK-350L-S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-350wl?utm_source=BK-350WL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-600l?utm_source=BK-600L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-600lc?utm_source=BK-600LC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-600wl?utm_source=BK-600WL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-800l?utm_source=BK-800L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d6a4db238950b5f85e037f7de8707f45.jpg?utm_source=BK-800ZL2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3b3a73d5f7f969760aff930053c97e46.jpg?utm_source=BK-1200BL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3b3a73d5f7f969760aff930053c97e46.jpg?utm_source=BK-1200L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3b3a73d5f7f969760aff930053c97e46.jpg?utm_source=BK-1200WL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3b3a73d5f7f969760aff930053c97e46.jpg?utm_source=BK-1500L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3b3a73d5f7f969760aff930053c97e46.jpg?utm_source=BK-350L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d44f2166433f522282e93ed87727a5b1.jpg?utm_source=BK-350LC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3b3a73d5f7f969760aff930053c97e46.jpg?utm_source=BK-350L-S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3b3a73d5f7f969760aff930053c97e46.jpg?utm_source=BK-350WL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3b3a73d5f7f969760aff930053c97e46.jpg?utm_source=BK-600L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d44f2166433f522282e93ed87727a5b1.jpg?utm_source=BK-600LC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3b3a73d5f7f969760aff930053c97e46.jpg?utm_source=BK-600WL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3b3a73d5f7f969760aff930053c97e46.jpg?utm_source=BK-800L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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SCOT BK-800L2

Uchwyt montażowy typu "L" 

do drzwi otwieranych na 

zewnątrz

do montażu zwory EL-800SL2, EL-800TSL2 51,00 zł 62,73 zł

SCOT BK-800LC

Uchwyt montażowy typu "L" z 

maskownicą do drzwi 

otwieranych na zewnątrz

do montażu zwory EL-800SL 83,00 zł 102,09 zł

SCOT BK-800LC2

Uchwyt montażowy typu "L" z 

maskownicą do drzwi 

otwieranych na zewnątrz

do montażu zwory EL-800SL2, EL-800TSL2 83,00 zł 102,09 zł

SCOT BK-800WL

Uchwyt montażowy typu "L" 

do drzwi otwieranych na 

zewnątrz

do montażu zwory EL-800WS 53,00 zł 65,19 zł

Uchwyty do zwór-Uchwyty typu "I"

SCOT BK-1200I
Uchwyt montażowy do drzwi 

przeciwpożarowych

do montażu zwory EL-1200SL, EL-1200DSL, EL-

1200WS
60,00 zł 73,80 zł

SCOT BK-350I
Uchwyt montażowy do drzwi 

przeciwpożarowych
do montażu zwory EL-350, EL-350S 36,00 zł 44,28 zł

SCOT BK-600I
Uchwyt montażowy do drzwi 

przeciwpożarowych
do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL 46,00 zł 56,58 zł

SCOT BK-800I
Uchwyt montażowy do drzwi 

przeciwpożarowych

do montażu zwory EL-800SL, EL-800TSL, EL-

800BSL
51,00 zł 62,73 zł

Uchwyty do zwór-Uchwyty typu "UL", "GZ"

SCOT BK-350GZ
Uchwyt montażowy do witryn 

szklanych
do montażu zwory EL-350 155,00 zł 190,65 zł

SCOT BK-350UL

Uchwyt montażowy typu "UL" 

do drzwi szklanych 

otwieranych na zewnątrz

do montażu zwory EL-350, EL-350S 38,00 zł 46,74 zł

SCOT BK-600GZ
Uchwyt montażowy do witryn 

szklanych
do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL 179,00 zł 220,17 zł

SCOT BK-600UL

Uchwyt montażowy typu "UL" 

do drzwi szklanych 

otwieranych na zewnątrz

do montażu zwory EL-600SL, EL-600TSL 45,00 zł 55,35 zł

SCOT BK-800UL

Uchwyt montażowy typu "UL" 

do drzwi szklanych 

otwieranych na zewnątrz

do montażu zwory EL-800SL, EL-800DSL 48,00 zł 59,04 zł

http://www.gde.pl/bk-800l2?utm_source=BK-800L2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-800lc?utm_source=BK-800LC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-800lc2?utm_source=BK-800LC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-800wl?utm_source=BK-800WL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-1200i?utm_source=BK-1200I&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-350i?utm_source=BK-350I&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-600i?utm_source=BK-600I&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-800i?utm_source=BK-800I&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-350gz?utm_source=BK-350GZ&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-350ul?utm_source=BK-350UL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-600gz?utm_source=BK-600GZ&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-600ul?utm_source=BK-600UL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-800ul?utm_source=BK-800UL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/da86386d1e4f01c02223f64afdf7c709.jpg?utm_source=BK-800L2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d44f2166433f522282e93ed87727a5b1.jpg?utm_source=BK-800LC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d44f2166433f522282e93ed87727a5b1.jpg?utm_source=BK-800LC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3b3a73d5f7f969760aff930053c97e46.jpg?utm_source=BK-800WL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7392901b54792c7a013b08786f4150d7.jpg?utm_source=BK-1200I&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9a02d3e892b31537e84679a2bc461ce4.jpg?utm_source=BK-350I&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/11d8728806f7f8544338d41270004198.jpg?utm_source=BK-600I&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/11d8728806f7f8544338d41270004198.jpg?utm_source=BK-800I&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/25d8221497f3b662b7cada8febcc5d9f.jpg?utm_source=BK-350GZ&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9862a64debcd89bc354d3603efe5df91.jpg?utm_source=BK-350UL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/25d8221497f3b662b7cada8febcc5d9f.jpg?utm_source=BK-600GZ&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9862a64debcd89bc354d3603efe5df91.jpg?utm_source=BK-600UL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/951d1857a007a2f7574bdf60f2a1f20b.jpg?utm_source=BK-800UL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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Elektrozamki trzpieniowe

SCOT EB-1300R
Elektrozamek trzpieniowy 

rewersyjny

siła trzymania 800 kg, sygnalizacja stanu dzwi, 

zwłoka czasowa, zasilanie 12V / 24V DC
219,00 zł 269,37 zł

SCOT EB-1500 Elektrozamek trzpieniowy

siła trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi, 

dioda informacyjna LED, zwłoka czasowa, zasilanie 

12V DC

259,00 zł 318,57 zł

SCOT EB-1500C
Elektrozamek trzpieniowy z 

wkładką

siła trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi, 

dioda informacyjna LED, zwłoka czasowa, zasilanie 

12V DC

430,00 zł 528,90 zł

SCOT EB-1500GR

Elektrozamek trzpieniowy 

rewersyjny do witryn 

szklanych

siła trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi, 

dioda informacyjna LED, zwłoka czasowa, zasilanie 

12V DC

309,00 zł 380,07 zł

SCOT EB-1500R
Elektrozamek trzpieniowy 

rewersyjny

siła trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi, 

dioda informacyjna LED, zwłoka czasowa, zasilanie 

12V DC

239,00 zł 293,97 zł

SCOT EB-1500SR
Elektrozamek trzpieniowy 

rewersyjny nawierzchniowy

siła trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi, 

dioda informacyjna LED, zwłoka czasowa, zasilanie 

12V DC

289,00 zł 355,47 zł

SCOT EB-1700 Elektrozamek trzpieniowy

siła trzymania 2000 kg, sygnalizacja stanu dzwi, 

sygnalizacja zamknięcia, dioda informacyjna LED, 

zwłoka czasowa, zasilanie 12V DC

250,00 zł 307,50 zł

SCOT EB-1700R
Elektrozamek trzpieniowy 

rewersyjny

siła trzymania 2000 kg, sygnalizacja stanu dzwi, 

sygnalizacja zamknięcia, dioda informacyjna LED, 

zwłoka czasowa, zasilanie 12V DC

235,00 zł 289,05 zł

SCOT EBB-1300S
Uchwyt elektrozamka do 

montażu nawierzchniowego
do montażu elektrozamka EB-1300R 145,00 zł 178,35 zł

SCOT EBB-1300U

Uchwyt elektrozamka do 

montażu na drzwiach 

szklanych

do montażu elektrozamka EB-1300R 38,00 zł 46,74 zł

http://www.gde.pl/eb-1300r?utm_source=EB-1300R&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/eb-1500?utm_source=EB-1500&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/eb-1500c?utm_source=EB-1500C&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/eb-1500gr?utm_source=EB-1500GR&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/eb-1500r?utm_source=EB-1500R&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/eb-1500sr?utm_source=EB-1500SR&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/eb-1700?utm_source=EB-1700&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/eb-1700r?utm_source=EB-1700R&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/ebb-1300s?utm_source=EBB-1300S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/ebb-1300u?utm_source=EBB-1300U&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/a4a1a9eb740eeb6e4f4c5594caf3f359.jpg?utm_source=EB-1300R&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/62be723add01e37290a115ecf712a9b4.jpg?utm_source=EB-1500&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e06fc359460196ff97e75ffe0053c3d0.jpg?utm_source=EB-1500C&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/df06ea530e0ceb975f8022b7869bc9f5.jpg?utm_source=EB-1500GR&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2abe758d75dde2c3fce82742de2b45ac.jpg?utm_source=EB-1500R&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3cef2cfe59dd8976675a6a61b736d2ff.jpg?utm_source=EB-1500SR&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/a46b10911936578e0fdc0b72a071648a.jpg?utm_source=EB-1700&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f0e5b71c6e6943a321b56bc62ac57178.jpg?utm_source=EB-1700R&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1da5b387d7f669beb1ad872d8367d80e.jpg?utm_source=EBB-1300S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/af634b22350e8707552b17710ff1b08f.jpg?utm_source=EBB-1300U&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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Samozamykacze, trzymacze

SCOT DC-10
Samozamykacz do drzwi 20-

45kg
uniwersalny montaż - dzwi lewe/prawe 89,00 zł 109,47 zł

SCOT DC-20
Samozamykacz do drzwi 60-

85kg
uniwersalny montaż - dzwi lewe/prawe 129,00 zł 158,67 zł

SCOT DC-30
Samozamykacz do drzwi 80-

100kg
uniwersalny montaż - dzwi lewe/prawe 169,00 zł 207,87 zł

SCOT DH-10 Trzymacz drzwiowy siła trzymania 50kg, zasilanie 12V / 24V DC 249,00 zł 306,27 zł

SCOT DH-20 Trzymacz drzwiowy siła trzymania 50kg, zasilanie 24V DC 229,00 zł 281,67 zł

SCOT DH-30
Trzymacz drzwiowy 

naścienny
siła trzymania 50kg, zasilanie 12V / 24V DC 169,00 zł 207,87 zł

SCOT DH-40

Trzymacz drzwiowy 

naścienny o zwiększonej sile 

trzymania

siła trzymania 180kg, zasilanie 12V / 24V DC 249,00 zł 306,27 zł

http://www.gde.pl/dc-10?utm_source=DC-10&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/dc-20?utm_source=DC-20&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/dc-30?utm_source=DC-30&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/dh-10?utm_source=DH-10&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/dh-20?utm_source=DH-20&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/dh-30?utm_source=DH-30&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/dh-40?utm_source=DH-40&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/65b3c2fb82c93983306ac811bd55d4e8.jpg?utm_source=DC-10&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/08ad9ed8194b02dd6bffe81670f33dee.jpg?utm_source=DC-20&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/a3d1af2e63968e3d35490a1e7c39dee9.jpg?utm_source=DC-30&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3957fd6a0dc5fc43949d4c3324930758.jpg?utm_source=DH-10&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8f84fe2b7b5a743bb02a653a5ac28263.jpg?utm_source=DH-20&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/81367c30aecb84f6a7e00a082fe91fd2.jpg?utm_source=DH-30&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/aaa2afaa14a4528d0ac6ae2cb4d5ddf2.jpg?utm_source=DH-40&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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Przyciski, radiolinie

SCOT BK-11A
Obudowa do natynkowego 

montażu przycisków

umożliwia montaż natynkowy przycisków BT-7A, BT-

7A/P, BT-7A/PN, BT-8A
29,00 zł 35,67 zł

SCOT BK-11B
Obudowa do natynkowego 

montażu przycisków

umożliwia montaż natynkowy przycisków BT-7B/P, 

BT-7B/PN, BT-8B
39,00 zł 47,97 zł

SCOT BK-1A
Obudowa do natynkowego 

montażu przycisków
umożliwia montaż natynkowy przycisku BT-1A 30,00 zł 36,90 zł

SCOT BK-2
Obudowa do montażu 

natynkowego przycisków

umożliwia montaż natynkowy przycisków BT2D, BT-

2N
6,00 zł 7,38 zł

SCOT BT-1A Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO/NC, panel metalowy 41,00 zł 50,43 zł

SCOT BT-1B Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO/NC, panel metalowy 41,00 zł 50,43 zł

SCOT BT-2D Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO/NC, panel plastikowy 15,50 zł 19,07 zł

SCOT BT-2DN Przycisk wyjścia podtynkowy
styk NO/NC, panel plastikowy, element 

luminescencyjny
16,50 zł 20,30 zł

SCOT BT-2DSN Przycisk wyjścia natynkowy
styk NO/NC, panel plastikowy, element 

luminescencyjny
18,00 zł 22,14 zł

SCOT BT-3N
Przycisk wyjścia podtynkowy 

podświetlany
styk NO/NC, podświetlenie LED, panel metalowy 73,00 zł 89,79 zł

SCOT BT-4 Przycisk wyjścia natynkowy styk NO, panel metalowy 45,00 zł 55,35 zł

SCOT BT-4N
Przycisk wyjścia natynkowy 

podświetlany
styk NO, podświetlenie LED, panel metalowy 51,00 zł 62,73 zł

SCOT BT-5B/IR Czujnik zbliżeniowy
styk NO / NC, sygnalizacja LED, zakres detekcji 0,1-

20cm, panel metalowy, zasilanie 12V DC
93,00 zł 114,39 zł

http://www.gde.pl/bk-11a?utm_source=BK-11A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-11b?utm_source=BK-11B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-1a?utm_source=BK-1A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bk-2?utm_source=BK-2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-1a?utm_source=BT-1A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-1b?utm_source=BT-1B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-2d?utm_source=BT-2D&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-2dn?utm_source=BT-2DN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-2dsn?utm_source=BT-2DSN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-3n?utm_source=BT-3N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-4?utm_source=BT-4&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-4n?utm_source=BT-4N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-5b-ir?utm_source=BT-5B/IR&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d9a11424f783cc9d40e8ed95399ec025.jpg?utm_source=BK-11A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/645546f7e5cc2b455bfca24c45a86a42.jpg?utm_source=BK-11B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4bc4ad3af7d609e24ae31bd839c445ef.jpg?utm_source=BK-1A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/034f36e33ca0806fa19bebb06e9bdd10.jpg?utm_source=BK-2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/50e3367a80b2403862d11c311df24887.jpg?utm_source=BT-1A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/82a9fa38cc77e59d7d53c994de883997.jpg?utm_source=BT-1B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/a80a629ac69f13c156e5ebc5725e000e.jpg?utm_source=BT-2D&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e7a1658841e6d1f9a2fd64e58c75176b.jpg?utm_source=BT-2DN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3df9cc57077555a0c1ad84fe616a8708.jpg?utm_source=BT-2DSN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e315df6050ce8694949e0303e930aac3.jpg?utm_source=BT-3N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c5e4cac86ac21d35690225263847a7fb.jpg?utm_source=BT-4&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c5e4cac86ac21d35690225263847a7fb.jpg?utm_source=BT-4N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5236afa24548e0416ecb1a1eba762ce0.jpg?utm_source=BT-5B/IR&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

SCOT BT-6A/IR
Czujnik zbliżeniowy z 

regulacją czasu

styk NO / NC, sygnalizacja LED, zakres detekcji 4-

10cm, panel metalowy, czas otwarcia 0,5-25s, 

zasilanie 12V DC

84,00 zł 103,32 zł

SCOT BT-6B/IR
Czujnik zbliżeniowy z 

regulacją czasu

styk NO / NC, sygnalizacja LED, zakres detekcji 4-

10cm, panel metalowy, czas otwarcia 0,5-25s, 

zasilanie 12V DC

93,00 zł 114,39 zł

SCOT BT-7A Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO, panel nierdzewny 42,00 zł 51,66 zł

SCOT BT-7A/P
Piezoelektryczny przycisk 

wyjścia
styk NO, panel nierdzewny, IP68 52,00 zł 63,96 zł

SCOT BT-7A/PN
Piezoelektryczny przycisk 

wyjścia
styk NO, podświetlenie LED, panel nierdzewny, IP68 83,00 zł 102,09 zł

SCOT BT-7AN
Przycisk wyjścia podtynkowy 

z podświetleniem
styk NO/NC, podświetlenie LED, panel nierdzewny 65,00 zł 79,95 zł

SCOT BT-7B Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO, panel nierdzewny 45,00 zł 55,35 zł

SCOT BT-7BN
Przycisk wyjścia podtynkowy 

z podświetleniem
styk NO/NC, podświetlenie LED, panel nierdzewny 70,00 zł 86,10 zł

SCOT BT-8A Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO/NC, panel nierdzewny 62,00 zł 76,26 zł

SCOT BT-8B Przycisk wyjścia podtynkowy styk NO/NC, panel nierdzewny 67,00 zł 82,41 zł

SCOT CP-12RG Przycisk awaryjnego otwarcia
podwójne styki NO/NC, zabezpieczenie szybką plexi, 

resetowalny - kluczyk w zestawie, montaż natynkowy
59,00 zł 72,57 zł

SCOT KS-1N
Metalowy przełącznik 

kluczykowy
styk NO/NC, dioda informacyjna LED, tamper 78,00 zł 95,94 zł

SCOT KS-2
Metalowy przełącznik 

kluczykowy
dwa styki NO/NC, natynkowy 167,00 zł 205,41 zł

http://www.gde.pl/bt-6a-ir?utm_source=BT-6A/IR&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-6b-ir?utm_source=BT-6B/IR&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-7a?utm_source=BT-7A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-7a-p?utm_source=BT-7A/P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-7a-pn?utm_source=BT-7A/PN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-7an?utm_source=BT-7AN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-7b?utm_source=BT-7B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-7bn?utm_source=BT-7BN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-8a?utm_source=BT-8A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bt-8b?utm_source=BT-8B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cp-12rg?utm_source=CP-12RG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/ks-1n?utm_source=KS-1N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/ks-2?utm_source=KS-2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e0419268840da3d1f6c9d038b8d7dd7e.jpg?utm_source=BT-6A/IR&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8b431cffd0e520da9c124b4d5340e25e.jpg?utm_source=BT-6B/IR&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/acdaa67364d3f6a8665639d4cc7abf8c.jpg?utm_source=BT-7A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/752e618e0ae67b9cf483ca25062e3865.jpg?utm_source=BT-7A/P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b8a3d174baecce3b4b7de4ae29828e93.jpg?utm_source=BT-7A/PN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8baa6b8244de52198e8ca6ec62202631.jpg?utm_source=BT-7AN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c987a34b11b2c963c1685e3bed16a21b.jpg?utm_source=BT-7B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/a4ea86c95ec9d0dc7ac20444c9584430.jpg?utm_source=BT-7BN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1ce87f723d6ac04d94a2fce8001d5079.jpg?utm_source=BT-8A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/43e136e6d4bafb288a73d0e83c7da5b0.jpg?utm_source=BT-8B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/74e9fb1ee0600fecdc32af7d1d74581b.jpg?utm_source=CP-12RG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6232d4bac46a6e3639adc54f9cc5adfe.jpg?utm_source=KS-1N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0c0112f88c523f1173bef6176fc86d07.jpg?utm_source=KS-2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

SCOT RC-112A
Radiolinia 1-kanałowa z 

pilotem

styk NO/NC, max. 30 pilotów RC-1A / przycisków RC-

1B, zasilanie 12V DC
90,00 zł 110,70 zł

SCOT RC-112B
Radiolinia 1-kanałowa z 

przyciskiem

styk NO/NC, max. 30 pilotów RC-1A / przycisków RC-

1B, zasilanie 12V DC
125,00 zł 153,75 zł

SCOT RC-1A Pilot 1-kanałowy do radiolini
współpraca z radiolinią RC-112A / RC-112B,  dwa 

przyciski
30,00 zł 36,90 zł

SCOT RC-1B
Przycisk 1-kanałowy do 

radiolini

współpraca z radiolinią RC-112A / RC-112B,  dwa 

przyciski, montaż natynkowy
76,00 zł 93,48 zł

http://www.gde.pl/rc-112a?utm_source=RC-112A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/rc-112b?utm_source=RC-112B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/rc-1a?utm_source=RC-1A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/rc-1b?utm_source=RC-1B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/028ba031eb4e576cd88b024efbd03846.jpg?utm_source=RC-112A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/44dd09a2fac3b2dbe5706e05d5644a58.jpg?utm_source=RC-112B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8ee8e201c240653e41cb42be9bb8cdbb.jpg?utm_source=RC-1A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6c85c1ddfad6937cfa5f76be9a2f575c.JPG?utm_source=RC-1B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

Kontrolery dostępu

SCOT AC-SB10
Zamek szyfrowy z czytnikiem 

kart zbliżeniowych

praca autonomiczna, funkcje czytnika kart RFID 

125kHz i klawiatury kodowej, możliwość 

dwustronnego zabezpieczenia przejścia, montaż 

natynkowy, IP65, klawiatura mechaniczna, zasilanie 

12-24V DC

389,00 zł 478,47 zł

SCOT AC-SB20
Zamek szyfrowy z czytnikiem 

kart zbliżeniowych

praca autonomiczna, funkcje czytnika kart RFID 

125kHz i klawiatury kodowej, możliwość 

dwustronnego zabezpieczenia przejścia, montaż 

natynkowy, IP65, klawiatura mechaniczna, zasilanie 

12-24V DC

389,00 zł 478,47 zł

SCOT AC-TB10
Zamek szyfrowy z czytnikiem 

kart zbliżeniowych

praca autonomiczna, funkcje czytnika kart RFID 

125kHz i klawiatury kodowej, możliwość 

dwustronnego zabezpieczenia przejścia, montaż 

natynkowy, IP65, klawiatura dotykowa, zasilanie 12-

24V DC

389,00 zł 478,47 zł

SCOT AC-TB20
Zamek szyfrowy z czytnikiem 

kart zbliżeniowych

praca autonomiczna, funkcje czytnika kart RFID 

125kHz i klawiatury kodowej, możliwość 

dwustronnego zabezpieczenia przejścia, montaż 

natynkowy, IP65, klawiatura dotykowa, zasilanie 12-

24V DC

389,00 zł 478,47 zł

http://www.gde.pl/ac-sb10?utm_source=AC-SB10&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/ac-sb20?utm_source=AC-SB20&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/ac-tb10?utm_source=AC-TB10&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/ac-tb20?utm_source=AC-TB20&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1cea1487a9b1786e04838bfa5f745d71.jpg?utm_source=AC-SB10&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fa9bdb55ebf5a0fba7838077265d27fa.jpg?utm_source=AC-SB20&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c12c3fcc5666f27a40aaa22cf87ca2f7.jpg?utm_source=AC-TB10&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9f61e4cd236b2927c642d9df9b202ce6.jpg?utm_source=AC-TB20&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

Akcesoria

SCOT BD-01BK
Pastylka Dallas (DS1990A), 

uchwyt czarny
standard Dallas iButton 4,80 zł 5,90 zł

SCOT BS-02BE
Brelok RFID 125kHz 

niebieski z numerem
standard Unique 125kHz 1,52 zł 1,87 zł

SCOT BS-02BK
Brelok RFID 125kHz czarny z 

numerem
standard Unique 125kHz 1,52 zł 1,87 zł

SCOT BS-02GY
Brelok RFID 125kHz szary z 

numerem
standard Unique 125kHz 1,52 zł 1,87 zł

SCOT BS-02RD
Brelok RFID 125kHz 

czerwony z numerem
standard Unique 125kHz 1,52 zł 1,87 zł

SCOT BS-12BE
Brelok RFID 13,56MHz z 

pamięcią 1kB, niebieski
standard Mifare 13,56MHz 1,70 zł 2,09 zł

SCOT BS-12BK
Brelok RFID 13,56MHz z 

pamięcią 1kB, czarny
standard Mifare 13,56MHz 1,70 zł 2,09 zł

SCOT DL-1 Osłona przewodu długość 500mm, średnica wewnętrzna 8mm 59,00 zł 72,57 zł

SCOT DL-2 Osłona przewodu długość 410mm, średnica wewnętrzna 8mm 36,00 zł 44,28 zł

SCOT EMC-01

Karta RFID 125kHz  1,8mm z 

numerem (8H10D+W24A), 

biała, z otworem, laminowana

standard Unique 125kHz 1,90 zł 2,34 zł

SCOT EMC-02

Karta RFID 125kHz  0,8mm z 

numerem (8H10D+W24A), 

biała, laminowana

standard Unique 125kHz 1,55 zł 1,91 zł

SCOT EMC-11

Karta RFID 13,56MHz 

zapisywalna 1kB  1,8mm z 

otworem, biała, laminowana

standard Mifare 13,56MHz 2,40 zł 2,95 zł

SCOT EMC-12

Karta RFID 13,56MHz 

zapisywalna 1kB  0,8mm z 

numerem (8H10D+6H8D), 

biała, laminowana

standard Mifare 13,56MHz 1,70 zł 2,09 zł

http://www.gde.pl/bd-01bk?utm_source=BD-01BK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bs-02be?utm_source=BS-02BE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bs-02bk?utm_source=BS-02BK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bs-02gy?utm_source=BS-02GY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bs-02rd?utm_source=BS-02RD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bs-12be?utm_source=BS-12BE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/bs-12bk?utm_source=BS-12BK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/dl-1?utm_source=DL-1&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/dl-2?utm_source=DL-2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/emc-01?utm_source=EMC-01&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/emc-02?utm_source=EMC-02&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/emc-11?utm_source=EMC-11&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/emc-12?utm_source=EMC-12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2b5da69e75524bf8739d87fbac60eb8a.jpg?utm_source=BD-01BK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/717b2ea45d4d4a7037f6d33b89c2e7d2.jpg?utm_source=BS-02BE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3bb8b85bab7f1ae218c22e7d0c6ece22.jpg?utm_source=BS-02BK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/661b63cf4bf15120944d906ef07720ca.jpg?utm_source=BS-02GY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/93ab5af69948b26837c51889829547d7.jpg?utm_source=BS-02RD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ab101b335dd6a6bb4cce7e0bd173c90c.jpg?utm_source=BS-12BE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b9df9686c79a62836276f02a731887da.jpg?utm_source=BS-12BK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7f961ec0c63b993e434b496125cd0c10.jpg?utm_source=DL-1&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/43bbb16b0ef67d212e0c0b7fa5c16e6a.jpg?utm_source=DL-2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8954a9cc9ae762a424202aeb0b23c1a2.jpg?utm_source=EMC-01&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0ca9943a6b927d6a2186cda8838c2a10.jpg?utm_source=EMC-02&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0ca9943a6b927d6a2186cda8838c2a10.jpg?utm_source=EMC-12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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SCOT RF-1AD
Zasilacz transformatorowy 

12V AC/DC

domofonowy, liniowy, wyjście 12V DC 800mA, 

wyjście 12V AC 500mA, dioda LED
120,00 zł 147,60 zł

SCOT RL-1 Moduł przekaźnika styk NO / NC, zasilanie 12V DC 18,00 zł 22,14 zł

SCOT WB-01BE
Opaska silikonowa RFID 

125kHz, niebieska, zapinana
standard Unique 125kHz 7,00 zł 8,61 zł

SCOT WB-01RD
Opaska silikonowa RFID 

125kHz, czerwona, zapinana
standard Unique 125kHz 7,00 zł 8,61 zł

http://www.gde.pl/rf-1ad?utm_source=RF-1AD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/rl-1?utm_source=RL-1&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/wb-01be?utm_source=WB-01BE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/wb-01rd?utm_source=WB-01RD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/68785e0ccb903676190d268c34f4b294.jpg?utm_source=RF-1AD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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