Cennik 2021
Orientacyjne Ceny NETTO ( vat 23%), wersja podstawowa. Proste wzory, bez piktogramów, ikon, napisów.
Tryb pracy- tylko monostabilny (dzwonkowy), podświetlenie RGB

Do montażu w jednej puszce fi60, szkło 90x90mm, szlifowane:

Ilość
sensorów
1
2
3
4
5

Zasilanie

12V

24V

12V

24V

12V

24V

Typ wyjścia

OC

OC

NO/NC

NO/NC

+12V

+24V

OC- masa w momencie
dotyku
NO/NC- przekaźnikowe
NO lub NC
+12/+24V- plus zasilania
w momencie dotyku

110,00 zł 120,00 zł 115,00 zł 125,00 zł 115,00 zł 125,00 zł
150,00 zł 160,00 zł 160,00 zł 170,00 zł 155,00 zł 165,00 zł
180,00 zł 190,00 zł 195,00 zł 205,00 zł 185,00 zł 195,00 zł
240,00 zł 250,00 zł 260,00 zł 270,00 zł 245,00 zł 255,00 zł
270,00 zł 280,00 zł 295,00 zł 305,00 zł 275,00 zł 285,00 zł
310,00 zł

6

niedostępne

315,00 zł

Do montażu w puszce podwójnej- w pionie lub poziomie, szkło 90x160mm:

Ilość
sensorów

Zasilanie

12V

24V

12V

24V

12V

24V

Typ wyjścia

OC

OC

NO/NC

NO/NC

+12V

+24V

OC- masa w momencie
dotyku

220,00 zł 240,00 zł 230,00 zł 250,00 zł

230,00 zł 250,00 zł

260,00 zł 280,00 zł 275,00 zł 295,00 zł

270,00 zł 290,00 zł

NO/NCprzekaźnikowe NO lub
NC

300,00 zł 320,00 zł 320,00 zł 340,00 zł

310,00 zł 340,00 zł

320,00 zł 340,00 zł 345,00 zł 365,00 zł

330,00 zł 350,00 zł

340,00 zł 360,00 zł 370,00 zł 390,00 zł

350,00 zł 370,00 zł

380,00 zł 400,00 zł 415,00 zł 435,00 zł

390,00 zł 410,00 zł

8

440,00 zł 460,00 zł 480,00 zł 500,00 zł

450,00 zł 470,00 zł

9

480,00 zł 500,00 zł 525,00 zł 545,00 zł

490,00 zł 510,00 zł

10

540,00 zł 560,00 zł 590,00 zł 610,00 zł

550,00 zł 570,00 zł

11

580,00 zł 600,00 zł 635,00 zł 655,00 zł

590,00 zł 610,00 zł

2
3
4
5
6
7

+12/+24V- plus
zasilania w momencie
dotyku

12

620,00 zł

niedostępne

625,00 zł

Gniazda 230V z uziemieniem:
Wersja z klapką: dopłata
Szkło z szeroką fazą:
Podświetlenie bez RGB:

+ 60zł netto/szt. (białe/czarne)
+ 20zł netto/szt.
+ 5zł netto/puszka
+ 5zł netto/puszka (podświetlenie stałe- białe zimne)

Miejsce i złącze na czujnik
temperatury

+ 5zł netto/szt. (3pin, obudowa TO92 lub inne- na zamówienie)

Rozstaw puszek musi być standardowy (puszki łączone na zatrzaski lub odlewane). Zasada montażu identyczna jak przy osprzęcie ramkowym.
W przypadku przycisków wielo-puszkowych wyceniamy następująco- bierzemy dwie skrajne puszki (od lewej lub od góry) liczymy ilość sensorów i doliczamy sąsiednią
puszkę. Jeśli mamy 4 puszki liczymy ilość sensorów w dwóch lewych i doliczamy ilość w dwóch prawych itd.
Grafiki - ikony/piktogramy dopłata od 15% do 25%, napisy, linie podziału, okienka na wyświetlacze +25%.
Nietypowe rozwiązania wyceniane indywidualnie (gniazda w systemie keyston, ładowarki usb, integracja z wyświetlaczami, termostatami, ramki na zdjęcie, czujniki
ruchu, własne logo itp).
Dokładna wycena z grafiką i specyfikacją zatwierdzona przez Klienta jest podstawą do realizacji zamówienia.
Zachęcam do skorzystania z kreatora https://sterbox.eu/Wyl_dotykowe/Kreator/ w celu stworzenia projektu roboczego lub przysłania zapytania.

