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VO MOC

obdélníkové profesionální LED světlo na pracovní stroje 
vhodné zejména pro nákladní automobily, bagry, nakladače, offroad vozy a jinou pracovní techniku.
Technické parametry:
- rozptýlený paprsek světla (cca 60º) 
  resp. ve vzdálenosti 100m šíře osvětlení cca 40m
- barva světla 6500K,
- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
- napájecí napětí 12-24V
- proudový odběr 1,125A/12V, 0,56A/24V
- dosvit až 160m
- odolnost proti nárazu 60G, vodotěsné IP67
- životnost 30 000h
- uchycení na šroub

wl-cree18 672,- 1 016,-
6 x 3W CREE LED, 1260lm, 
12-24V

rozměry 
99 x 73 x 107 mm

wl-cree36 782,- 1 183,-
12 x 3W CREE LED, 2520lm, 12-24V

    rozměry 
    167 x 73 x 107 mm

wl-cree54 1 238,- 1 873,-
18 x 3W CREE LED, 3780lm, 12-24V

rozměry 
235 x 73 x 107 mm

wl-cree72 1 624,- 2 456,-
24 x 3W CREE LED, 5040lm, 12-24V

rozměry 
 305 x 73 x 107 mm

6 x 3W CREE LED, 1260lm, 

99 x 73 x 107 mm

6 x 3W CREE LED, 1260lm, 

99 x 73 x 107 mm

wl-cree126 2 464,- 3 727,-
42 x 3W CREE LED, 8820lm, 12-24V

rozměry 
505 x 73 x 107 mm

wl-cree90 1 913,- 2 893,-
30 x 3W CREE LED, 6250lm, 12-24V

rozměry 
370 x 73 x 107 mm

wl-cree234 4 256,- 6 437,-
78 x 3W CREE LED, 16200lm, 12-24V

rozměry 
914 x 73 x 107 mm

12 x 3W CREE LED, 2520lm, 12-24V

    rozměry     rozměry 
    167 x 73 x 107 mm
    rozměry     rozměry 
    167 x 73 x 107 mm
    rozměry 

18 x 3W CREE LED, 3780lm, 12-24V18 x 3W CREE LED, 3780lm, 12-24V

30 x 3W CREE LED, 6250lm, 12-24V

370 x 73 x 107 mm370 x 73 x 107 mm

42 x 3W CREE LED, 8820lm, 12-24V

rozměry 
505 x 73 x 107 mm
rozměry 
505 x 73 x 107 mm

rozměry rozměry 

24 x 3W CREE LED, 5040lm, 12-24V

305 x 73 x 107 mm

24 x 3W CREE LED, 5040lm, 12-24V

305 x 73 x 107 mm

LED SVĚTLA NA PRACOVNÍ STROJE VO MOC
35%+DPHCena a prodej po kuse.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

18W 36W 54W 72W

90W 126W

234W

 profesionální LED světlo na pracovní stroje 

SNÍŽENÍ CEN U VŠECH MODELŮ

ploché profesionální LED světlo na pracovní stroje 
vhodné zejména pro nákladní automobily, bagry, nakladače, offroad vozy a jinou pracovní techniku.
Technické parametry:
- rozptýlený paprsek světla (cca 60º) resp. ve vzdálenosti 100m šíře osvětlení cca 40m
- barva světla 6500K 
- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
- napájecí napětí 12-24V
- proudový odběr 1,67A/12V, 0,84A/24V
- odolnost proti nárazu, vodotěsné IP68
- životnost 30 000h
- uchycení na šroub

wl-cr10-20w 822,- 1 335,-
2x 10W CREE LED, 1450lm, 
12-24V

rozměry 
127 x  64 x 
92mm

wl-cr10-40w 1 572,- 2 378,-
4x 10W CREE LED, 2900lm, 12-24V

rozměry 
203 x 64 x 92 mm

wl-cr10-60w 2 480,- 3 751,-
6x 10W CREE LED, 4350lm, 12-24V

rozměry 
279 x 64 x 92 mm

wl-cr10-100w 3 492,- 5 282,-
10x 10W CREE LED, 7500lm, 12-24V

rozměry 
 431 x 64 x 92 mm

12-24V

rozměry 

12-24V
10x 10W CREE LED, 7500lm, 12-24V

rozměry 
 431 x 64 x 92 mm
rozměry 

 431 x 64 x 92 mm

4x 10W CREE LED, 2900lm, 12-24V

rozměry 
203 x 64 x 92 mm
rozměry 

6x 10W CREE LED, 4350lm, 12-24V

rozměry 

wl-cr10-180w 5 920,- 8 954,-
18x 10W CREE LED, 13000lm, 12-24V

rozměry 
762 x 64 x 92 mm
rozměry 
762 x 64 x 92 mm
rozměry 
762 x 64 x 92 mm

wl-cr10-120w 3 980,- 6 020,-
12x 10W CREE LED, 8650lm, 12-24V

rozměry 
508 x 64 x 92 mm

12x 10W CREE LED, 8650lm, 12-24V

508 x 64 x 92 mm508 x 64 x 92 mm
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LED SVĚTLA NA PRACOVNÍ STROJE VO MOC
35%+DPHCena a prodej po kuse.

obdélníkové profesionální  LED světlo na pracovní stroje 
vhodné zejména pro nákladní automobily, bagry, nakladače, offroad vozy a jinou pracovní techniku.
Technické parametry:
- rozptýlený paprsek světla (cca 60º) resp. ve vzdálenosti 100m šíře osvětlení cca 40m
- barva světla 6500K
- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
- napájecí napětí 12-24V
- odběr 4,5A/12V,  2,25A/24V
- dosvit až 160m, uchycení na šroub
- odolnost proti nárazu 60G, vodotěsné IP67
- životnost 30 000h

wl-cree36-2 920,- 1 392,-
12x 3W CREE XBD čip, 3200lm
 12-24V

rozměry 99 x 93 x 167 mm

wl-cree144-2 2 910,- 4 402,-
48 x 3W CREE XBD, 10080lm, 12-24V

wl-cree72-2 1 690,- 2 557,-
24 x 3W CREE XBD, 5040lm, 12-24V

                         

wl-cree180-2 3 230,- 4 886,-
60 x 3W CREE XBD čip,  12 600lm, 12-24V
                 

                                     

              rozměry 368 x 93 x 167 mm

wl-cree108-2 2 432,- 3 678-
36 x 3W CREE XBD, 6150lm, 12-24V

wl-cree216-2 4 345,- 6 572,-
72 x 3W CREE XBD čip, 15 500lm, 12-24V

              rozměry 440 x 93 x 167 mm

                                                  

48 x 3W CREE XBD, 10080lm, 12-24V
ro
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60 x 3W CREE XBD čip,  12 600lm, 12-24V

              rozměry 368 x 93 x 167 mm

60 x 3W CREE XBD čip,  12 600lm, 12-24V
                 

                                     

4 345,- 6 572,-
72 x 3W CREE XBD čip, 15 500lm, 

              rozměry 440 x 93 x 167 mm

4 345,- 6 572,-
72 x 3W CREE XBD čip, 15 500lm, 12-24V

              rozměry 440 x 93 x 167 mm

Obdélníkové profesionální LED světlo na pracovní stroje s homologací ECE R10
vhodné zejména pro nákladní automobily, bagry, nakladače, offroad vozy a jinou pracovní techniku.
Technické parametry:
- rozptýlený + bodový paprsek světla
- barva světla 6500 K
- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
- napájecí napětí 12-24V, uchycení na šrouby
- odolnost proti nárazu 60G, vodotěsné IP67

RGB Obdélníkové profesionální LED světlo s ovládáním přes Bluetooth
vhodné zejména pro nákladní automobily, bagry, nakladače, offroad vozy a jinou pracovní techniku. Barva světla RGB (16 milionů odstínů). 
Ovládání přes Bluetooth pomocí aplikace instalované v mobilním telefonu Android/iPhone nebo pomocí přiloženého tlačítka.
Technické parametry:
- rozptýlený paprsek světla 
- barva světla RGB
- ovládání přes Bluetooth
- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
- napájecí napětí 12-24V
- odběr cca 7 A/12V, 4 A/24V
- svítivost 8400 lm
- pracovní teplota -45 - +85°C
- vodotěsné IP68
- životnost 50 000 h
- uchycení na šrouby
- v balení je 1 ks světla

wl-cree36-E10 LED 12x 3 W CREE XBD, 2 520 lm 782,- 1 183,- rozměry: 80 x 88 x 210 mm
wl-cree72-E10 LED 24x 3 W CREE XBD, 5 040 lm 1 272,- 1 924,- rozměry: 82 x 88 x 360 mm
wl-cree120-E10 LED 40x 3 W CREE XBD, 8 400 lm 1 574,- 2 381,- rozměry: 82 x 88 x 560 mm
wl-cree180-E10 LED 60x 3 W CREE XBD, 12 600 lm 2 317,- 3 504,- rozměry: 82 x 88 x 810 mm
wl-cree240-E10 LED 80x 3 W CREE XBD, 16 800 lm 2 940,- 4 447,- rozměry: 82 x 88 x 1060 mm
wl-cree300-E10 LED 100x 3 W CREE XBD, 21 000 lm 3 530,- 5 339,- rozměry: 82 x 88 x 1310 mm

wl-RGB120W LED rampa 40x3W, RGB, 120 W 
(40 ks 3W RGB CREE čip) 2 430,- 3 675,- rozměry: 560 x 82 x 88 mm

wl-RGB180W LED rampa 60x3W, RGB, 180 W 
(60 ks 3W RGB CREE čip) 3 546,- 5 363,- rozměry: 810 x 82 x 88 mm

wl-RGB240W LED rampa 80x3W, RGB, 240 W 
(80 ks 3W RGB CREE čip) 4 633,- 7 007,- rozměry: 1060 x 82 x 88 mm

 profesionální LED světlo na pracovní stroje s homologací ECE R10

- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě

R10
ECE

R10
ECE

 profesionální LED světlo na pracovní stroje s homologací ECE R10

NOVINKA

NOVINKA

16 milionů 
barev
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LED světlo na pracovní stroje 
vhodné zejména pro nákladní automobily, bagry, 
nakladače, offroad vozy a jinou pracovní techniku.

Technické parametry:
- profesionální světlo s několika 3W LED moduly (4,6,9)
- výrazně až 3 x vyšší svítivost oproti halogenovým světlům
- barva světla 6500 K
- dvě varianty vyzařování světla – rozptylové a bodové
- vysoce kvalitní  hliníkové chladiče,  černé provedení
- profesionální optické PMMA čočky
- odolnost  proti vodě a prachu IP68
- napájecí napětí 12-24V
- životnost více než 30 000 hodin

WL-1560    15w, 60˚ rozptylové WL-1860    18w, 60˚ rozptylové WL-2760A 27w, 60˚ rozptylové WL-2760B 27w, 60˚ rozptylové WL-2730A 27w,
 30˚ bodové

max. dosvit cca 40m, šíře 40m max. dosvit cca 45m, šíře 42m max. dosvit cca 65m, šíře 62m max. dosvit cca 65m, šíře 62m max. dosvit cca 100m, šíře 40m

typ světlomet 60°  (rozptylové)
široká šíře světla, kratší dosvit 

typ reflektor 30°  (bodové světlo)
bodové osvětlení, úzký a dlouhý kužel světla

kód popis VO MOC

wl-1560
15W, rozptýlený paprsek světla (cca 60º) resp. ve vzdálenosti 
40 m šíře osvětlení cca 40 m, 5x LED modul 3W
rozměry 128 x 110 x 46 mm

292,- 442,-

wl-1860
18W, rozptýlený paprsek světla (cca 60º) resp. ve vzdálenosti 
45 m šíře osvětlení cca 42 m, 6x LED modul 3W
rozměry 128 x 116 x 48 mm

292,- 442,-

wl-2730A
27W, bodový paprsek světla (cca 30º) resp. ve vzdálenosti 
100 m šíře osvětlení cca 40 m, 9x LED modul 3W
rozměry 128 x 110 x 55 mm

348,- 526,-

wl-2760A
27W, rozptylový paprsek světla (cca 60º) resp. ve vzdálenosti 
65 m šíře osvětlení cca 62 m, 9x LED modul 3W
rozměry 128 x 110 x 55 mm

348,- 526,-

wl-2760B
27W, rozptylový paprsek světla (cca 65º) resp. ve vzdálenosti 
65 m šíře osvětlení cca 62 m, 9x LED modul 3W
rozměry 128 x 110 x 55 mm

348,- 526,-

VO MOCLED SVĚTLA NA PRACOVNÍ STROJE VO MOC
35%+DPHCena a prodej po kuse.

wl-cree10-2 498,- 635,- wl-cree10 498,- 635,-
Technické parametry:
- 10W (1ks 10W CREE XML čip) 
- rozptýlený paprsek světla, barva světla 6500K, světelný tok 1000lm
- velmi odolný hliníkový obal s kovovým držákem v černé barvě,
   chromový držák odolný korozi
- možnost montáže vrchní, spodní, boční, uchycení na šroub
- napájecí napětí 12-24V, příkon 0,83A/12V
- odolnost proti nárazu, vodotěsné IP68
- životnost 50 000h
- hmotnost 400g

extra SLIM LED světlo na pracovní stroje 
Technické parametry:
- rozptýlený paprsek světla
- barva světla 5000-6500 K
- homologace E4-10R 
- velmi odolný teplovodivý 
   grafenový obal v černé barvě
- napájecí napětí 12-24V
- odolnost proti nárazu, 
- vodotěsné IP69
- uchycení pomocí 
   nerezového držáku

635,-
wl-mg01

držák s magnetem pro LED 
pracovní světla nosnost až 20kg,  
max. rychlost 120 km/h,  gumová 
ochrana proti poškození laku

158,- 258,-

wl-wk01 kabelová sada pro pracovní 
světla včetně spínače a relé 520,- 849,-

wl-27sslim 358,- 541,-
27 W (9 ks 3W SMD LED čip) 
homologace E4-10R-053458 

         

wl-48sslim 440,- 602,-
48 W (16 ks 3W SMD LED čip) 
homologace E4-10R-053459         

rozměry: 128 x 110 x 27,5 mm

rozměry ø57x65mm výška 86mm

10W

rozměry: 128 x 110 x 27,5 mm

rozměry 66x65mm výška bez držáku  65mm

10W

rozměry: 128 x 110 x 27,5 mm

homologace E4-10R-053459         

rozměry: 128 x 110 x 27,5 mm

homologace E4-10R-053459         

wl-cree27B 680,- 1029,-
Technické parametry:
- 27 W, 9 x LED modul 3 W, svítivost 2100 lm
- rozptýlený paprsek světla (cca 60°) resp. ve 
  vzdálenosti 55 m šíře osvětlení cca 40 m
- velmi odolný hliníkový obal s masivním držákem
- barva světla  6000 K, svítivost 2100 lm
- možnost montáže vrchní, spodní 
- napájecí napětí 12-24V, uchycení na šroub
- odolnost proti nárazu, vodotěsné IP67

wl-led181 477,- 721,-
Technické parametry:
- rozptýlený paprsek světla (1000 lm)
- velmi odolný hliníkový obal s masivním držákem
- 6 x LED modul 3 W CREE, barva světla  6000-6500 K
- výkon LED 18 W, napájecí napětí 12-24V
- možnost montáže vrchní, spodní nebo boční
- odolnost proti nárazu, vodotěsné IP68
- uchycení na šroub
- hmotnost 400 g
- v balení je 1 ks světla, držák a instalační šroub

wl-cree27A 680,- 1029,-
Technické parametry:
- 27 W,  9 x LED modul 3 W, svítivost 2100 lm
- rozptýlený paprsek světla (cca 60°) resp. ve vzdálenosti
   55 m šíře osvětlení cca 40 m
- velmi odolný hliníkový obal s masivním držákem
- barva světla  6000 K
- možnost montáže vrchní, spodní 
- napájecí napětí 12-24V, uchycení na šroub
- odolnost proti nárazu, vodotěsné IP67

wl-cree72B 1 260,- 1 906,-
Technické parametry:
- 72 W, 24 x LED modul 3 W, svítivost 5040 lm
- rozptýlený paprsek světla (cca 60°) resp. ve vzdálenosti 
  55 m šíře osvětlení cca 40 m
- velmi odolný hliníkový obal s masivním držákem
- barva světla  6000 K
- možnost montáže vrchní, spodní 
- napájecí napětí 12-24V, uchycení na šroub
- odolnost proti nárazu, vodotěsné IP67

rozměry: 127 x 127 x 68 mm
rozměry: ø127 x 77 mm

rozměry: š 155 mm, výška 45 mm, hl. 51 mm

rozměry: 140 x 140 x 92 mm

rozměry: š 155 mm, výška 45 mm, hl. 51 mmrozměry: š 155 mm, výška 45 mm, hl. 51 mm

R10
ECE

R10
ECE

R10
ECE

398,-    

420,-    420,-    

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
- 6 x LED modul 3 W CREE, barva světla  6000-6500 K- 6 x LED modul 3 W CREE, barva světla  6000-6500 K- 6 x LED modul 3 W CREE, barva světla  6000-6500 K- 6 x LED modul 3 W CREE, barva světla  6000-6500 K- 6 x LED modul 3 W CREE, barva světla  6000-6500 K

DOPRODEJ
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sj-58e LED přídavný dálkový světlomet 1 120,- 1 626,-
● světelný tok 1000lm
● homologace ECE R112
● velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
● světelný zdroj: 2x LED 10W
● napájecí napětí 12V
● uchycení na 1x šroub
● kabel 70 cm

● v balení je 1 ks světla

sj-61e LED přídavný dálkový světlomet 1 285,- 1 866,-
● světelný tok 1000lm
● homologace E4 01 0354, ECE R112
● velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
● světelný zdroj: 2x LED 10W
● napájecí napětí 12V
● uchycení na 1x šroub
● kabel 70 cm
● napětí 9-36V

● v balení je 1 ks světla

LED MLHOVÁ / PŘÍDAVNÁ / DÁLKOVÁ SVĚTLA

velmi odolný hliníkový obal v černé barvěvelmi odolný hliníkový obal v černé barvě velmi odolný hliníkový obal v černé barvě

rozměry ø187,5 x 108,4 mm  rozměry ø158 x 109 mm

FOGled12 přední LED mlhová světla, homologace 1 180,- 1 713,-
● homologace ECE R19.  
● příkon 1 světla 12W
● napájecí napětí 12-24V
● světelný zdroj: 4x SMD LED 3W
● vodotěsná IP67
● délka kabelů 50cm

● v balení je 1 ks světla

wl-324SL3d LED světlo 24 W (8x 3 W LED čip Epistar) na pracovní stroje 12-24V 492,- 744,-
● bodový paprsek světla (cca 30°) resp. ve vzdálenosti 100 m šíře osvětlení cca 40 m
● barva světla 6500 K
● velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
● odolnost proti nárazu, vodotěsné IP68
● uchycení na šroub
● v balení je 1 ks světla

FOGledUN přední LED mlhová světla  univerzální (projektorové) 1 280,- 1 859,-
● homologace ECE R19 E6-19R-040099
● příkon 1 světla 9W
● napájecí napětí 12-24V
● světelný zdroj: 3x SMD LED 3W
● vodotěsná IP67
Určeno jako náhrada za původní mlhová světla, 
součástí balení není připojovací kabeláž. 
● v balení je 2ks světel (pár)

wl-501w LED světlo 54 W (18x 3W SMD LED čip) na pracovní stroje 12-24V 498,- 753,-
● rozptýlený paprsek světla (cca 60°) resp. ve vzdálenosti 100 m šíře osvětlení cca 60 m
● barva světla 5000-6500 K
● velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
● svítivost 3960 lm
● odolnost proti nárazu, vodotěsné IP69
● uchycení pomocí nerezového držáku
● v balení je 1 ks světla

FOGledTY přední LED mlhová světlapro vozy Toyota (projektorové) 926,- 1 345,-

● homologace ECE R19 E6-19R-040110 
● příkon 1 světla 9W
● napájecí napětí 12-24V
● světelný zdroj: 3x SMD LED 3W
● vodotěsná IP67
Určeno pro Toyota Corolla, Avenis, Yaris, Rav4, Auris, Aygo, 
Peugeot 107 a Citroën C1. 
Určeno jako náhrada za původní mlhová světla, součástí balení není 
připojovací kabeláž. 
● v balení je 2ks světel (pár)

wl-345A LED světlo 45 W (15x 3 W LED čip Epistar) na pracovní stroje 12-24V 543,- 821,-

● bodový paprsek světla (cca 30°) resp. ve vzdálenosti 100 m šíře osvětlení cca 40 m
● barva světla 6500 K
● velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
● přepínání svícení 6/15 LED
● odolnost proti nárazu, vodotěsné IP68
● uchycení na šroub
● v balení je 1 ks světla

sj-60 LED mlhové světlo 12/24V kulaté 890,- 1 292,-
● homologace ECE R19 E4-190242
● světelný zdroj: 2x LED modul CREE 5W
● výkon: 10W
● napájecí napětí: 12-24V
● světelný tok: 500lm
● materiál: hliníková slitina + plast PC
● odnímatelná krycí plastová mřížka

● v balení je 1 ks světla

wl-502w LED světlo 108 W (36x 3W SMD LED čip) na pracovní stroje 12-24V 972,- 1 470,-
● rozptýlený paprsek světla (cca 60°) resp. ve vzdálenosti 100 m šíře osvětlení cca 60 m
● barva světla 5000-6500 K
● velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
● svítivost 7200 lm
● odolnost proti nárazu, vodotěsné IP69
● uchycení pomocí masivního držáku
● v balení je 1 ks světla

rozměry ø90 mm, hloubka 93,5 mm

rozměry 150 x 65 x 110 mm

rozměry ø92,8 mm, hloubka 108,3 mm

rozměry 168 x 108 x 78 mm

 rozměry ø92,8 mm, hloubka 84 mm 

 rozměry 180 x 55 x 38 mm

Určeno jako náhrada za původní mlhová světla, součástí balení není 

 rozměry 92,8 mm, hloubka 84 mm 

LED mlhové světlo 12/24V kulaté 890,- 1 292,-LED mlhové světlo 12/24V kulaté

 rozměry ø157,7x109,4mm

 rozměry 180 x 143 x 76 mm

možnost demontovat černý kryt

možnost demontovat černý kryt

možnost demontovat černý kryt

90LED903 LED přídavné světlo 4 280,- 6 215,-

● hlavní světlo: 6x 10W bílá SMD LED; poziční světlo: 12x 0.2W bílá SMD LED
● délka kabelu = 55 cm
● materiál čočky: plast PC, UV odolný
● materiál světla: plast ABS + hliník
● výkon: hlavní světlo:60W; poziční světlo: 2.4W
● napájecí napětí: 12-24V
● vodotěsné IP67
● homologace: ECE R112/R7/R10
● hmotnost: 2,29kg

● v balení je 1 ks světla

hlavní světlo: 6x 10W bílá SMD LED; poziční světlo: 12x 0.2W bílá SMD LEDhlavní světlo: 6x 10W bílá SMD LED; poziční světlo: 12x 0.2W bílá SMD LED

 rozměry ø232 x 90,5mm

sj-63 LED mlhová světla, homologace 1 120,- 1 626,-
● homologace ECE R19 E4-190254
● příkon 1 světla 7 W
● napájecí napětí 12V
● světelný zdroj: 2x SMD LED
● svítivost 500 lm
● pracovní teplota: -40º C - +65º C
● součástí balení není připojovací kabeláž
 
Cena za 2ks světel (pár)

rozměry ø96 mm, hloubka 85 mm

 rozměry 180 x 143 x 76 mm

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

R112
ECE

R112
ECE

R112
ECE

R112
ECE

R10
ECE

R7
ECE

R19
ECE

R19
ECE

R19
ECE

R19
ECE

velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
odolnost proti nárazu, vodotěsné IP68
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LED podsvětlení podvozku RGB 12/24V, Bluetooth
Technické parametry:
- napájecí napětí: 12-24V
- úhel vyzařování: 150º
- ovládání přes Bluetooth 
   (aplikace Android/iPhone)
- vodotěsné IP68
- odolné teplu, vodě i otřesům
- vysoká životnost
- minimální spotřeba energie
- materiál světel: hliník

wl-5D180Wov 2 740,- 3 978,-

LED rampa prohnutá 60x3W, 12-24V 
180 W (60 ks 3W CREE čip) profesionální prohnutá LED rampa. 
Speciální prohnutý design, který se lépe hodí k zaoblené přední části modernějších vozidel. 
Technické parametry:
- rozptýlený paprsek světla, barva světla 6000 K, svítivost 10800 lm
- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
- napájecí napětí 10-30 V,  odběr cca 10 A/12V, 5 A/24V
- pracovní teplota -45 - +85°C
- vodotěsné IP68, životnost 50 000 h, uchycení na šrouby
- v balení je 1 ks světla

Speciální prohnutý design, který se lépe hodí k zaoblené přední části modernějších vozidel. 

VO MOCLED SVĚTLA NA PRACOVNÍ STROJE VO MOC
35%+DPHCena a prodej po kuse.

R10
ECE

Přídavné bodové výstražné LED světlo pro externí  montáž. Světlo je určeno např. pro montáž 
na vysokozdvižné vozíky, upozorňuje na pohyb vozíku barevným bodem na zemi před vozíkem. 

wa-008b modrá 10-48 V, 2 x 4 W 978,- 1 598,-

wa-008r červená 10-48 V, 2 x 4 W 978,- 1 598,-

● homologace ECE R10 (10R-04 E9 1138)
● 4x vysoce výkonné SMD LED diody 3W
● světelný bod o průměru menším než 1m, svítivost 32 Lux ve vzdálenosti 25m
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
● životnost až 100 000 hodin
● rozměry 143 x 122 x 65 mm

wa-010b modrá 10-48 V, 4 x 3 W, 143 x 122 mm 1 280,- 2 091,-

● homologace ECE R10 (10R-04 E9 1138)
● 4x vysoce výkonné SMD LED diody 3W
● světelný bod o průměru menším než 1m, 
● svítivost 32 Lux ve vzdálenosti 25m
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
● životnost až 100 000 hodin
● rozměry 143 x 122 x 65 mm

wa-011b modrá 10 - 80 V, 15 W 1 280,- 2 091,-

wa-011r červená 10 - 80 V, 15 W 1 280,- 2 091,-

● vysoce výkonné SMD LED diody 15W
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
● životnost až 100 000 hodin
● rozměry: ø111,4 x 85,5 mm

PROFI LED VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO                       VARUJÍCÍ SVĚTLO VO MOC
35%+DPH

SVĚTLO 
DO SKLADŮ

NA VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

BEZPEČNOST PRÁCE

R10
ECE

1 280,-

1 280,-

odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67) BEZPEČNOST PRÁCE

R10
ECE

2 091,-

2 091,-

2 091,-

2 091,-

2 091,-

rozměry: 725 x 76 x 90 mm

16 milionů 
barev

LEDrockRGB 1 448,- 2 365,-
Technické parametry:
- světelný zdroj: 6W CREE (16 milionů odstínů)

LEDrockRGB2 1 550,- 2 532,-
Technické parametry:
- světelný zdroj: 12 W CREE (16 milionů odstínů)

rozměr světla: 45,9 x 78 x 25 mm

rozměr světla: 46,9 x 78, 9 x 21 mm

NOVINKA

wl-Li15 834,- 1 261,-

AKU pracovní LED světlo s magnetem 15 W je určeno zejména pro použítí na místě 
bez dostupnosti elektrické energie.
 Technické parametry:
- rozptýlený paprsek světla (cca 60º) resp. 
  ve vzdálenosti 40 m šíře osvětlení cca 40m
- vestavěný nabíjecí lithiový akumulátor 7,4V 4400 mAh
- barva světla 6000 K
- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
- 5x LED modul 3 W Epistar
- napájecí adaptér na 220V i 12V
- odolnost proti nárazu
- voděodolné IP67
- svítivost 639 LM
- základna s magnetem
- rozměry: 220 x 115 mm
- v balení je 1 ks světla

wl-Li16 834,- 1 261,-

AKU pracovní LED světlo přenosné 15 W je určeno zejména pro použítí v přírodě 
nebo jiném místě bez dostupnosti elektrické energie.
Technické parametry:
- rozptýlený paprsek světla (cca 60º) resp. 
  ve vzdálenosti 40 m šíře osvětlení cca 40m
- vestavěný nabíjecí lithiový akumulátor 7,4V 4400 mAh
- barva světla 6000 K
- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
- 5x LED modul 3 W Epistar
- napájecí adaptér na 220V i 12V
- odolnost proti nárazu
- voděodolné IP67
- svítivost 1000 LM
- základna s rukojetí
- rozměry: 311 x 90 mm
- v balení je 1 ks světla

- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě

- napájecí adaptér na 220V i 12V - napájecí adaptér na 220V i 12V

- vestavěný nabíjecí lithiový akumulátor 7,4V 4400 mAh

PROHNUTÁ RAMPA
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SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ ECE R87 certificate VO MOC

drlOT160 Světla pro automatické denní svícení, 1x3W LED, 
homologace ECE R87/R7/R10 s technologií optického světlovodu 1 220,- 1 993,-

drlfog90 Mlhová světla/světla denního svícení 3W + 5W LED
homologace dle RLE4 16603 a 10R-03 2238 1 840,- 3 006,-drlfog90FW Mlhová světla/světla denního svícení/poziční světla 

3W + 5W LED homologace dle R87/R19/R7 2 275,- 3 716,-

 Vhodné např. pro výměnu originálních mlhovek a následné využití i pro denní svícení.  Vhodné např. pro výměnu originálních mlhovek a následné využití i pro denní svícení.

rozměry ø90 x 65 mm

  160  

  3
5 

 

  2
0 

 

● Modul pro automatické rozsvícení při nastartování vozidla
●  Excelentní design optiky pro zvýšení světelného výkonu
●  Maximální viditelnost ze všech úhlů pohledu 
● Optický světlovod zajišťuje homogenní osvětlení 
         bez jednotlivých bodů
● Nacvakávací držáky pro jednoduchou montáž 12 V

rozměry 160 x 20 x 35 mm

 Vhodné např. pro výměnu originálních mlhovek a následné využití i pro denní svícení.

V
12/24

V
12/24

Progresivní LED technologie distribuce světla pomocí optického vodiče (světlovodu), 
který vyzařuje homogenní světlo bez viditelnosti jednotlivých LED 

rozměry ø90 x 102 mm

 Vhodné např. pro výměnu originálních mlhovek a následné využití i pro denní svícení. Vhodné např. pro výměnu originálních mlhovek a následné využití i pro denní svícení.

funkce denních + mlhových + pozičních  světel

90 x 102 mm90 x 102 mm

funkce denních + mlhových světel

 Vhodné např. pro výměnu originálních mlhovek a následné využití i pro denní svícení.

rozměry ø90 x 65 mm

NOVINKA

VÝBĚR Z NABÍDKY

LED mlhová světla                    LED denní svíceníLED mlhová světla                        LED denní svícení

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

sj-287 Světla pro automatické denní svícení, 4x LED 1W
homologace EHK/OSN č. 48 E11 00 0006 1 320,- 2 156,-

rozměry  120 x 36 x 48 mm

V
12/24

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

sj-288 Světla kulatá pro automatické denní svícení, 4x LED 1W
homologace EHK/OSN č. 48 E11 00 0007 1 320,- 2 156,-

rozměry  ø70 x 53 mm

V
12/24

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

drl001/3W Světla kulatá pro automatické denní svícení 1x LED 
3W, homologace E11-87R-005652 928,- 1 516,-

V
12/24

rozměry ø70 x h 65 mm

drlfog77 Mlhová světla/světla denního svícení 3W + 5W LED
homologace RLE4 16603 a 10R-03 2238 1 968,- 3 215,-

 Vhodné např. pro výměnu originálních mlhovek a následné využití i pro denní svícení.

rozměry ø77 x 65 mm

funkce denních + mlhových světel

rozměry ø77 x 65 mm LED mlhová světla        LED denní svícenírozměry rozměry V
12/24
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SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ VO MOCVÝBĚR Z NABÍDKY

drlMINI1812 Světla pro automatické denní svícení, 18x LED Piranha
homologace E11-87R-005651 675,- 1 103,-drlMINI1810 Světla pro automatické denní svícení, 18x LED Piranha 

homologace E11-87R-005619 675,- 1 103,-675,- 1 103,-

V
12/24

V
12/24

rozměry  120 x 24 x 58 mm 

 rozměry  100 x 25 x 35 mm

Originál JUST Auto Lighting Made in Taiwan Originál JUST Auto Lighting Made in Taiwan

sj-296 Světla pro automatické denní svícení, 5x LED 1W, 
homologace EHK/OSN č. 48 E11 00 0012 1 285,- 2 099,-

12 V

sj-299en Světla pro automatické denní svícení s LED,
homologace EHK/OSN č. 48 E4 00 0149 1 182,- 1 931,-

12 V  rozměry 125 x 33 x 22 mm

rozměry  160x25 x 55 mm 

 rozměry 
 rozměry 125 x 33 x 22 mm

drlSK01 ŠKODA Octavia II 2004-08
homologace ECE R87 (E4) 008120. Světla jsou zabudována 
v mřížce nárazníku. V každém světle je 5x 3-čipová LED 
dioda, příkon světla je 5,8W.

2 128,- 3 476,-
drlSK02 ŠKODA Octavia II Facelift 2009-

homologace ECE R87 (E4) 0015407. Světla jsou zabudována 
v mřížce nárazníku. V každém světle je 5x 3-čipová LED 
dioda, příkon světla je 5,8W.

1 920,- 3 136,-

dioda, příkon světla je 5,8W.dioda, příkon světla je 5,8W. dioda, příkon světla je 5,8W.dioda, příkon světla je 5,8W.

drlSK03 ŠKODA Fabia II 2004-08 1 380,- 2 254,-drlSK04/JUST ŠKODA Octavia I 1 880,- 3 071,-
homologace ECE R87 (E4) RL000052. Světla jsou zabudována v originální mřížce nárazníku. V ka-
ždém světle jsou 4 vysocesvítivé LED diody, příkon je 2 x 1,8W. Zapojení jednotky je nutno provádět 
na spínané napájení, žlutý vodič po připojení na potkávací světla vypne denní svícení.

homologace ECE R87 E11-10R-035393. Světla jsou zabudována v originální mřížce nárazníku. 
V každém světle je 20 vysocesvítivých LED. Jednotku je nutno připojit na spínané napájení, žlutý vodič 
po připojení na potkávací světla vypne denní svícení.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ NEJPRODÁVANĚJŠÍ

drltopMB Světla pro automatické denní svícení 7x 3-čipová LED 
ve stylu Mercedes, hliníkové tělo 1 370,- 2 238,-

Možnost zapojení v režimu pozičních světel, kdy zapnutí potkávacích světel nevypnou, ale pouze sníží 
jas a dále fungují jako poziční světla (volba na řídící jednotce).  
homologace E4 DRL SEA P08 02A 00RL 14958

rozměry  158,6 x 21,6 x 29,6 mm

12 V

rozměry  158,6 x 21,6 x 29,6 mm

drlMINI1818 Světla pro automatické denní svícení, 18x LED super-
flux, kosoúhlé provedení, h. EHK/OSN č. 10R-035779 540,- 882,-

rozměry š 182 x v 24 x h 40 mm

V
12/24

kosoúhlé provedení
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LED AUTOŽÁROVKY     aktualizace leden 2018
LED žárovky mají jednoduchou a odolnou konstrukci, minimální spotřebu elektrické energie a vysokou 
životnost. LED diody jsou v podstatě miniaturní mikročipy, které se lehce zasazují do elektrického 
obvodu. Na rozdíl od obyčejných žárovek nemají vlákno, které svítí, a tak uvolňují jen velmi málo tepla. 
Svítí výlučně jen pohybem elektronů v materiálu polovodiče. 

95123

78,-

VO MOC
35%+DPH

BAU15S

P2
1W

, P
Y2

1

95123red

LED s paticí BA15S (R10W, P21W)

95103 Patice BA15S bílá, 27LED/3SMD  ø19 ↕ 50 mm 12V 78,- 127,-
95103ora Patice BA15S oranžová, 27LED/3SMD  ø19 ↕ 50 mm 12V 90,- 147,-
95103red Patice BA15S červená, 27LED/3SMD ø19 ↕ 50 mm 12V 90,- 147,-
95107 Patice BA15S bílá, 9LED/3SMD ø20 ↕ 35 mm 12V 48,- 78,-
95116 Patice BA15S bílá, 18LED/5730SMD 12-24V 102,- 167,-
95117 Patice BA15S bílá, 33LED/5730SMD s čočkou 12-24V 154,- 252,-
95119 Patice BA15S, bílá, 6LED/5630SMD  ø19 ↕ 22 mm 12V 42,- 69,-
951003 BA15s bílá, 12-24V, 16LED/5730SMD 98,- 160,-
951004 BA15s bílá, 12V, 19LED/4014SMD 44,- 72,-
951005 BA15s bílá, 12-24V, 18LED/5730SMD 82,- 134,-
951006 BA15s bílá, 12-24V, 11LED/5730SMD 92,- 150,-
95C-BA15S-3 BA15S bílá, 12SMD 5630 + 3W Osram 10-30V 134,- 219,-
95C-BA15S-3ora  BA15S oranžová, 12SMD 5630+3W Osram10-30V 148,- 242,-
95C-BA15S-3red  BA15S červená, 12SMD 5630+3W Osram 10-30V 148,- 242,-
95C-BA15S-30W CREE 30W BA15S, bílá (6LEDx5W) 12-24V 296,- 484,-
95C-BA15S-30Wo  CREE 30W BA15S, oranžová (6LEDx5W) 12-24V 338,- 552,-
95C-BA15S-30Wr  CREE 30W BA15S, červená (6LEDx5W) 12-24V 338,- 552,-
95T-BA15S-48W TURBO 48W BA15S, bílá 12-24V 48x1W SMD3014 178,- 291,-
95T-BA15S-48Wo  TURBO 48W BA15S, oranžová 12-24V 48x1W SMD 198,- 323,-
95T-BA15S-48Wr  TURBO 48W BA15S, červená 12-24V 48x1W SMD 198,- 323,-
95C-BA15S-135or  BA15s oranžová, 12-24V, 135LED/4014SMD 378,- 617,-
95C-BA15S-21 BA15s bílá, 12-24V, 21LED/2835SMD 196,- 320,-
95C-BA15S-25Wo  BA15s oranžová, 12V, 25W 286,- 467,-
95C-BA15S-3D 3D BA15s bílá, 12V, LED 1x3D 9W 348,- 569,-
95C-BA15S-SEL SEL BA15s bílá, 12V, 9LED 438,- 715,-
95CSP-BA15S-30 CSP 30W BA15S bílá 12-24V 264,- 431,-

95103ora

95103

78,-

BA15S

R1
0W

, P
21

W

95123ora

90,-

90,-

95128/24v

48,-

90,-

95C-BAU15S-3

ø19 ↕ 46 mm 134,-

DOPORUČUJEME

951202

95CSP-BAU15S-30

82,-

264,-

95C-BA15S-3

ø19 ↕ 46 mm

134,-

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

95C-BA15S-30W

296,-

951003

98,-

95136

102,-

95107

48,-

95116

102,-

POZOR! Řada zejména čínských výrobců 
používá různé kopie LED čipů a přitom je 
označují CREE, Samsung, Osram, 5050.... 
Ty jsou sice levnější, ale mají výrazně nižší 
svítivost  a vysokou poruchovost!!! 

● rozptyl světla 360º
● hliníkové tělo pro dobré odvedení tepla
● vestavěná elektronika hlídá konstantní proud
● napájecí napětí 12/24V

TURBO LED autožárovky s odrazovou vrstvou (zrcátkem), kde LED diody 
vyzařují veškerý světelný tok pouze do paraboly světlometu.

LED CREE 50 W      TURBO LED 48W

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

95T-BA15S-48W

178,-TURBO

LED s paticí BAU15S  (P21W, PY21W)

95123 Patice BAU15S bílá, 27LED/3SMD ø19 ↕ 50 mm 78,- 127,-
95123ora Patice BAU15S oranžová, 27LED/3SMD ø19 ↕ 50 mm 90,- 147,-
95123red Patice BAU15S červená, 28LED/3SMD ø19 ↕ 50 mm 90,- 147,-
95126 Patice BAU15S bílá, 9LED/3SMD ø20 ↕ 35 mm 48,- 78,-
95136 Patice BAU15S, bílá, 18LED/5730SMD 12-24V 102,- 167,-
95137 Patice BAU15S bílá, 33LED/5730SMD s čočkou 12-24V 154,- 252,-
95139 Patice BAU15S, bílá, 6LED/5630SMD  ø19 ↕ 22 mm 42,- 69,-
951201 Patice BAU15S, bílá, 12V, 30LED/4014SMD ø18↕ 43 mm 178,- 291,-
951202 Patice BAU15S, bílá, 18LED/5730 12-24V 82,- 134,-
95C-BAU15S-3 BAU15S bílá, 12SMD 5630 + 3W Osram 12-24V 134,- 219,-
95C-BAU15S-3ora  BAU15S oranžová,12SMD 5630+3W Osram 12-24V 148,- 242,-
95C-BAU15S-3red  BAU15S červená,12SMD 5630 +3W Osram 12-24V 148,- 242,-
95C-BAU15S-30W CREE 30W BAU15S, bílá (6LEDx5W) 12-24V 296,- 484,-
95C-BAU15S-30Wo  CREE 30W BAU15S, oranžová (6LEDx5W) 12-24V 338,- 552,-
95C-BAU15S-30Wr  CREE 30W BAU15S, červená (6LEDx5W) 12-24V 338,- 552,-
95T-BAU15S-48W TURBO 48W BAU15S, bílá 12-24V 48x1W SMD3014 178,- 291,-
95T-BAU15S-48Wo  TURBO 48W BAU15S, oranžová 12-24V 48x1W SMD 198,- 323,-
95CSP-BAU15S-30 CSP 30W BAU15S, bílá, 12-24V  800 lm 264,- 431,-

95128/24v Patice BAU15S bílá, 13LED/5730SMD 24V ø20 ↕ 43 mm 48,- 78,-

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

95126

48,-

95139

42,-

95119

42,-

951006

92,-

95T-BAU15S-48W

178,-

DOPORUČUJEME

951201

178,-

95117

154,-

Rozměry a aktuální informace naleznete na www.stualarm.cz

95137

154,-DOPORUČUJEME

95-BAU15S-30W

296,-NEJPRODÁVANĚJŠÍ

951004

44,-

95C-BA15S-135or

95C-BA15S-SEL

378,-

438,-

95C-BA15S-21

196,-

95C-BA15S-25Wo

95CSP-BA15S-30

286,-

264,-

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

95C-BA15S-3D

348,-NOVINKA NOVINKA
NOVINKA

95C-BA15S-SEL

Škoda Octavia  II. 
(denní svícení)

951201

178,-

951005

82,-



Kompletní sortiment, více obrázkù, videa a zvuky naleznete na  www.stualarm.cz

SV
ĚT

LA
  -

 Ž
ÁR

OV
KY

 - 
LE

D
ST

UA
LA

RM

10

LED s paticí BAY15D (P21/5W) dvouvlákno

95143 Patice BAY15D bílá, 27LED/3SMD  ø26 ↕ 48 mm 78,- 127,-

95143ora Patice BAY15D oranžová, 27LED/3SMD ø19 ↕ 50 mm 90,- 147,-

95143red Patice BAY15D červená, 27LED/3SMD ø26 ↕ 48 mm 90,- 147,-

95147 Patice BAY15D bílá, 9LED/3SMD ø20 ↕ 35 mm 60,- 98,-

95148 Patice BAY15D bílá, 13LED/5730SMD ø20 ↕ 43 mm 48,- 78,-

95156 Patice BAY15D bílá, 18LED/5730SMD 12-24V 102,- 167,-

95157 Patice BAY15D bílá, 33LED/5730SMD s čočkou 12-24V 154,- 252,-

95158 Patice BAY15D dvouvl. 12-24V bílá/oranž. 22LED5630SMD 258,- 421,-

95159 Patice BAY15S, bílá, 6LED/5630SMD  ø19 ↕ 22 mm 42,- 69,-

951401 Patice BAY15D, bílá, 30LED/4014SMD ø18 ↕ 43 mm 178,- 291,-

951402 BA15s bílá, 12-24V, 18LED/5730SMD 82,- 134,-

95C-BAY15D-3 BAY15D bílá, 12SMD 5630 + 3W Osram 10-30V 134,- 219,-

95C-BAY15D-3red  BAY15D červená, 12SMD 5630 + 3W Osram 10-30V 148,- 242,-

95C-BAY15D-30W CREE 30W BAY15D, bílá (6LEDx5W) 12-24V 296,- 484,-

95C-BAY15D-30Wo  CREE 30W BAY15D, oranžová (6LEDx5W) 12-24V 338,- 552,-

95C-BAY15D-30Wr  CREE 30W BAY15D, červená (6LEDx5W) 12-24V 178,- 291,-

95T-BAY15D-48W TURBO 48W BAY15D, bílá 12-24V 48x1W SMD3014 198,- 323,-

95CSP-BAY15D-30 CSP 30W BAY15D bílá 12-24V 264,- 431,-

95149/24V Patice BAY15D bílá, 13LED/5730SMD, 24V ø20 ↕ 43 mm 48,- 78,-

LED AUTOŽÁROVKY

95143 95143ora

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU 78,- 95147

60,-

VO MOC
35%+DPH

BAY15D

P2
1/5

W

95149/24V

90,- 95148

48,-

95157

154,-

95CSP-BAY15D-30

264- 48,-

ø19 ↕ 46 mm

95C-BAY15D-3

134,-

DOPORUČUJEME

LED s paticí BA15D

95281 Patice BA15D, 16LED/5730SMD 12-24V ø19↕47 mm 148,- 242,-

95282 Patice BA15D bílá, 13LED/3SMD ø18↕41 mm 54,- 88,-

95283 Patice BA15D bílá, 12V, 30LED/4014SMD ø18 ↕43 mm 178,- 291,-

95C-BA15D-3 BA15D bílá, 12SMD 5630 + 3W Osram 10-30V 134,- 219,-

NOVINKA

95156

102,-

DVOUBAREVNÉ LED 
95158 258,- 421,-

Patice BAY15D (dvouvlákno),
12-24V dvoubarevná (bílá/oranžová),
22x super svítivá SMD LED 5630

DVOUBAREVNÉ LED 

95C-BAY15D-30W

296,-DOPORUČUJEME

95T-BAY15D-48W

198,-

95282 95283
54,-

178,-

95281
148,-

95C-BA15D-3

134,-
dvouvláknová

LED s paticí BAZ15D
95190 Patice BAZ15D bílá, 13LED/3SMD ø18,2 ↕ 41 mm 48,- 78,-

95190red Patice BAZ15D červená, 13LED/3SMD ø18,2 ↕ 41 mm 48,- 78,-

95191 Patice BAZ15D bílá, 12V, 30LED/4014SMD ø18 ↕ 43 mm 178,- 291,-

95C-BAZ15D-3 BAZ15D bílá, 12SMD 5630 + 3W Osram 10-30V 134,- 219,-

95C-BAZ15D-3red  BAZ15D červená, 12SMD 5630+3W Osram 10-30V 148,- 242,-

95C-BAZ15D-30W CREE 30W BAZ15D, bílá (6LEDx5W) 12-24V 296,- 484,-

95C-BAZ15D-30Wo  CREE 30W BAZ15D, oranžová (6LEDx5W) 12-24V 338,- 552,-

95C-BAZ15D-30Wr  CREE 30W BAZ15D, červená (6LEDx5W) 12-24V 338,- 552,-

BAZ15D

BA15D

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

95190

95C-BAZ15D-3

ø19 ↕ 46 mm48-

134,-
95C-BAZ15D-30W

296,-95191

178,-

95159

42,-

951401

178,-

LED s paticí BA9S  (T4W)

95161 Patice BA9S bílá, 1LED/1W superradio ø11,5 ↕ 26 mm 39,- 64,-
95162 Patice BA9S bílá, 5LED/3SMD ø11,5 ↕ 28 mm 48,- 78,-
95169cb Patice BA9S bílá, 5LED/3SMD ø12 ↕ 29 mm 60,- 98,-
95171 Patice BA9S bílá, 6LED/5630SMD  9-32V 92,- 150,-
95173 Patice BA9S bílá, 12-24V, 6LED/5730SMD 84,- 137,-
95174 Patice BA9S bílá, 12-24V, 10LED/5730SMD 108,- 176,-
95175cb Patice BA9S bílá, 12-24V, 12LED/3030SMD 72,- 118,-
95176cb Patice BA9S bílá, 12V, 6LED/3030SMD 56,- 91,-
95COB-BA9S-1 COB LED patice BA9S 5W 12-24V ø12,5 ↕ 32 mm 124,- 203,-

95165/24v Patice BA9S bílá, 5LED/3SMD 24V ø12 ↕ 28 mm 74,- 121,-

BA9S
95161

95162

95165/24v

39,-

48,- 95169cb

60,-

92,-

95COB-BA9S-195176cb

124,-56,-

74,-

95171

951402

82,-

95174 95175cb95173

72,-84,- 108,-

Technologie CSP LED čipů s rovnoměrným rozptylem 320°, zajišťuje vysokou 
intenzitu osvětlení (800 lm/čip) a současně maximální ochranou a životnost 
autožárovky. Integrované procesory simulují odběr proudu cca 650 mA tzn. 
u většiny vozidel by palubní počítač neměl hlásit chybu po výměně halogenové 
autožárovky. Nutno však vždy vyzkoušet na konkrétním vozidle.

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

5050SMD (značíme 3SMD)  20lm, 0.18-0.2W, 3-3.5V, 60mA (nejpoužívanější  SMD LED)
5630SMD (5730SMD) novinka konce roku 2013: 50lm, 0.3-0.5W, 2.8-3.3V, 150mA
                  tzn. má 2x vyšší svítivost oproti modelu 5050SMD! 

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU
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LED autožárovka s paticí T20 (3157)
95272cb Patice T20 (3157) bílá, 16LED/3SMD ø21 mm ↕ 50 mm 84,- 137,-

95272cbora Patice T20 (3157) oranžová, 16LED/3SMD ø21 mm ↕ 50 mm 94,- 154,-

95272cbred Patice T20 (3157) červená, 16LED/3SMD ø21 mm ↕ 50 mm 94,- 154,-

95273 Patice T20 (3157) bílá, 12V, 30LED/4014SMD ø20 ↕ 47 mm 178,- 291,-

95273ora Patice T20 (3157) oranžová, 30LED/4014SMD ø20 ↕ 47 mm 195,- 319,-

95273red Patice T20 (3157) červená, 30LED/4014SMD ø20 ↕ 47 mm 195,- 319,-

95274 Patice T20 (3157) bílá, 12-24V, 11LED/5730 74,- 121,-

95T-T20-48W02 TURBO 48W T20 (3157), bílá 12-24V 48x1W SMD3014 178,- 291,-

95T-T20-48W02o  TURBO 48W T20 (3157), oranžová 12-24V 48x1W SMD 198,- 323,-

95T-T20-48W02r  TURBO 48W T20 (3157), červená 12-24V 48x1W SMD 198,- 323,-

95CSP-T20-3002 CSP 30W T20 (3157) bílá 12-24V 264,- 431,-

LED AUTOŽÁROVKY VO MOC
35%+DPH

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

95273

178,-

95T-T20-48W02

178,- 95CSP-T20-3002

264,-

T20 (3157)

95272cb

84,-

198,-

95T-T20-48W02o

LED autožárovka s paticí T20 (7443)
95240 Patice T20 (7443) bílá, 9LED/3SMD ø20 ↕ 46 mm 54,- 88,-
95240ora Patice T20 (7443) oranžová, 9LED/3SMD ø20 ↕ 46 mm 54,- 88,-
95240red Patice T20 (7443) červená, 9LED/3SMD ø20 ↕ 46 mm 54,- 88,-
95241 Patice T20 (7443) bílá, 18LED/3SMD ø20 ↕ 48 mm 75,- 123,-
95241ora Patice T20 (7443) oranžová, 18LED/3SMD ø20 ↕ 48 mm 75,- 123,-
95241red Patice T20 (7443) červená, 18LED/3SMD ø20 ↕ 48 mm 75,- 123,-
95242 Patice T20 (7443) dual color, 12-24V, 22LED/5630SMD 258,- 421,-
95243 Patice T20 (7443) bílá, 12V, 30LED/4014SMD ø20 ↕ 47 mm 178,- 291,-
95243ora Patice T20 (7443) oranžová, 30LED/4014SMD ø20 ↕ 47 mm 195,- 319,-
95243red Patice T20 (7443) červená, 30LED/4014SMD ø20 ↕ 47 mm 195,- 319,-
95244 Patice T20 (7443) bílá, 12-24V, 180LED/5730 82,- 134,-
95C-T20-3 T20 (7443) bílá, 12SMD 5630 + 3W Osram 10-30V 134,- 219,-
95C-T20-3ora T20 (7443) oranžová, 12SMD 5630 + 3W Osram 10-30V 148,- 242,-
95C-T20-3red T20 (7443) červená, 12SMD 5630 + 3W Osram 10-30V 148,- 242,-
95C-T20-30W CREE 30W T20, bílá (6LEDx5W) 12-24V 296,- 484,-
95C-T20-30Wo CREE 30W T20, oranžová (6LEDx5W) 12-24V 338,- 552,-
95C-T20-30Wr CREE 30W T20, červená (6LEDx5W) 12-24V 338,- 552,-
95T-T20-48W01 TURBO LED T20 (7443) bílá, 12-24V, 48W ø18,5 ↕ 53 mm 178,- 291,-
95T-T20-48W01o TURBO LED T20 (7443) oranžová, 12-24V, 48W ø18,5↕53 mm 198,- 323,-
95CSP-T20-3001 CSP 30W T20 (7443) bílá 12-24V 264,- 431,-

LED autožárovka s paticí T20 (3156)

95260 Patice T20 (3156) bílá, 5LED/3SMD ø18 ↕ 48 mm 42,- 69,-

95261 Patice T20 (3156) bílá, 18LED/3SMD ø18 ↕ 48 mm 72,- 118,-

T20 (3156)

95260

9526142,-

72,-

T20 (7443)

95C-T20-30W

95C-T20-3

ø19 ↕45 mm

95T-T20-48W01

178,-

95241

75,-

95244

82,-

296,-

95CSP-T20-3001264,-

134,-

95243

178,-

95240

54,-

95242

258,-

DVOUBAREVNÉ

LED autožárovka s paticí BAX9S

95401cb Patice BAX9S bílá, 5LED/3SMD ø12 ↕ 34 mm 48,- 78,-

95402 Patice BAX9S, 2LED/0,5W superradio ø12 ↕ 22 mm 39,- 64,-

95403 Patice BAX9S bílá, 12-24V, 6LED/5730SMD 84,- 137,-

95404 Patice BAX9S bílá, 12-24V, 10LED/5730SMD 108,- 176,-

95405cb Patice BAX9S bílá, 12V, 6LED/3030SMD 56,- 91,-

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

BAX9S

95403

95C405cb

9540295401cb

95404

48,-

108,-

39,-

84,-

56,-

95274

74,-

LED PÁSKY - MĚNÍ ATMOSFÉRU INTERIÉRU
Vysoce kvalitní flexibilní SMD5050 LED pásky, vodotěsné. 
Tyto pásky jsou ovládány dle modelu - pomocí IR (přiloženého dálkového ovladače) nebo 
Bluetooth.
- nastavení (tisíce nastavení statického efektu a jasu), hudba
- modely s Bluetooth styl, tape (hlasové ovládání), časování, shake, funkce paměti
- díky 3M nálepce na zadní straně světla se dá přilepit na patřičné místo
- světelný zdroj: 4x LED pásek
- na CL napaječi je tlačítko ON/OFF  
- napájecí napětí: 12V
- odolné teplu, vodě i otřesům
- minimální spotřeba energie

95RGB-SET02 LED podsvětlení vnitřní/vnější RGB, IR - dálkové 
ovládání, 120x13 mm 275,- 449,-

95RGB-SET03 LED podsvětlení vnitřní/vnější RGB, Bluetooth, 
200x13 mm 392,- 640,-

95RGB-SET04 LED podsvětlení vnitřní RGB, Bluetooth,
310x14 mm 480,- 784,-

CENA ZA SET

95RGB-SET02

95RGB-SET03

95RGB-SET04
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LED autožárovka s paticí T10 

95201 Patice T10 1LED/1W superradio ø11,5 ↕ 23 mm 42,- 69,-

95202 Patice T10, 3LED/1,5W PHILIPS design ø10 ↕ 27 mm 52,- 85,-

95203 Patice T10 bílá, 5LED/3SMD ø12,5 ↕ 27 mm 52,- 85,-

95203blu Patice T10 modrá, 5LED/3SMD ø12,5 ↕ 27 mm 52,- 85,-

95203ora Patice T10 oranžová, 5LED/3SMD ø12,5 ↕ 27 mm 52,- 85,-

95203red Patice T10 červená, 5LED/3SMD ø12,5 ↕ 27 mm 52,- 85,-

95204 Patice T10 bílá, 9LED/3SMD ø12,5 ↕ 38 mm 48,- 78,-

95213 Patice T10 1LED/3SMD ø11 ↕ 17 mm 28,- 46,-

95220 Patice T10 1LED/6SMD ø12 mm ↕ 32 mm 56,- 91,-

95229cb Patice T10 3LED/3SMD ø10 mm ↕ 28 mm 44,- 72,-

95229cbora Patice T10 oranžová 3LED/3SMD ø10 mm ↕ 28 mm 44,- 72,-

95229cbred Patice T10 červená 3LED/3SMD ø10 mm ↕ 28 mm 44,- 72,-

952000cb Patice T10 5LED/3SMD ø10 mm ↕ 28 mm 66,- 108,-

952004 Patice T10 1LED/3SMD s čočkou ø12 mm ↕ 30 mm 37,- 60,-

952004ora Patice T10 oranžová 1LED/3SMD s čočkou ø12 mm↕30 mm 37,- 60,-

952004red Patice T10 červená 1LED/3SMD s čočkou ø12 mm↕30mm 37,- 60,-

952006cb Patice T10 6LED/5630 SMD s čočkou ø12 mm ↕ 35 mm 90,- 147,-

952007cb Patice T10 10LED/5630 SMD s čočkou ø12 mm ↕ 35 mm 98,- 160,-

952008cb Patice T10, 6LED/5730 SMD 52,- 85,-

952010cb Patice T10, 6LED/5630 SMD 74,- 121,-

952011cb Patice T10 bílá, 30LED/3014 SMD 12V 112,- 183,-

952012cb Patice T10 bílá, 2LED/5730 SMD 38,- 62,-

952013cb Patice T10 bílá, 27LED/4014 SMD 156,- 255,-

952014cb Patice T10 bílá, 18LED/2835 SMD ø12 mm ↕ 36 mm 65,- 106,-

952015 Patice T10 bílá, 18LED/3014 SMD 12V 94,- 154,-

952016 Patice T10 bílá, 12LED/4014 SMD 12V 58,- 95,-

952017cb Patice T10 bílá, 9LED/2835 SMD 12V 348,- 568,-

952018cb Patice T10 bílá, 6LED/5630 SMD s keramickou paticí 12V 62,- 101,-

952019cb Patice T10 bílá, 9LED/3623 SMD 12V 202,- 330,-

952020cb Patice T10 bílá, 3LED/3623 SMD 12V 94,- 154,-

952021cb Patice T10 bílá, 6LED/2835 SMD 12V 78,- 127,-

952022cb Patice T10 bílá, 12LED/3030 SMD 12-24V 72,- 118,-

952023cb Patice T10 bílá, 6LED/3030 SMD 12V 56,- 91,-

95C-T10-25W CREE LED T10 bílá, 25W (5x5W) 12-24V 285,- 466,-

95C-T10-4 CREE LED T10 bílá 5W+8LED/5630SMDø12 mm ↕34 mm 198,- 323,-

95T-T10-24W TURBO LED patice T10 12-24V 24x1W SMD3014 76,- 124,-

95COB-T10-2 COB LED patice T10 bílá, 12V, wedge 58,- 95,-

95CSP-T10-3 CSP 3W T10 bílá, 12-24V 76,- 124,-

95C-T10-3D 3D T10 bílá, 12V, 3D 2W 104,- 170,-

95C-T10-3D01 3D T10 bílá, 12V, 3D 1W 42,- 69,-

95C-T10-5 CREE LED T10 bílá, 12V, 5W s čočkou 72,- 118,-

95RGB-T10-6 RGB T10 12V, 6LED/5050 SMD-přepínání barev, ovladač 398,- 650,-

95RGB-T10-6-2 RGB T10 12V, 6LED/5050 SMD-přepínání barev, ovladač 272,- 444,-

95ZES-T10-01 ZES LED T10 bílá, 12V, 2LED/Philips 74,- 121,-

95ZES-T10-02 ZES LED T10 bílá, 12V, 3LED/Philips 96,- 157,-

95217/24v Patice T10 bílá, 5LED/3SMD 24V  ø12 ↕ 28 mm 48,- 78,-

95219/24v Patice T10 bílá, 9LED/3SMD  24V ø12 mm ↕ 34 mm 52,- 85,-

T10 (W3W, W5W, 
W10W)

 DOPRODEJ
CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

95VWT10-8 112,- 183,-

Patice T10 bílá do vozů AUDI, VW, Škoda 12V,  
8x 3SMD LED, určena do světel umístěných 
ve dveřích u vozidel koncernu VW. 
Cena za ks, balení 2ks 

šířka 14mm, délka 37mm

LED AUTOŽÁROVKY VO MOC
35%+DPH

95201

42,-

95202

52,-

95203

52,-

95203blu

52,-

95203ora

52,-

95203red

52,-

95204

48,-

95213

28,-

95220

56,-

95229cbora

44,-

952000cb

66,-

952004ora

37,-

952006cb

90,-

952007cb

98,-

952008cb

52,-

952010cb

74,-

952011cb

112,-

952012cb

38,-

952013cb

156,-

952014cb

65,-

952015

94,-

952016

58,-

952017cb

348,-

952018cb

62,-

952019cb

202,-

952020cb

94,-

952021cb

78,-

952022cb

72,-

95C-T10-25W

285,-

95C-T10-4

198,-

95T-T10-24W

76,-

95COB-T10-2

58,-

95CSP-T10-3

76,-

95C-T10-3D

104,-

95C-T10-3D01

42,-

95ZES-T10-01

74,-

95ZES-T10-02

96,-

95217/24v

48,-

95219/24v

52,-

TURBO

DOPRODEJ

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

95RGB-T10-6

398,-

RGB

DOPRODEJ

DOPRODEJ DOPRODEJ DOPRODEJ

NOVINKA

95C-T10-5

72,-
NOVINKA

952023cb

56,-

95RGB-T10-6-2

272,-

RGB

NOVINKA

NOVINKA
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LED autožárovka s paticí T5

95180 Patice T5 bílá, 1LED ø6 ↕ 21 mm 10,- 16,-

95180blu Patice T5 modrá, 1LED ø6 ↕ 21 mm 10,- 16,-

95180gre Patice T5 zelená, 1LED ø6 ↕ 21 mm 10,- 16,-

95180red Patice T5 červená, 1LED ø6 ↕ 21 mm 10,- 16,-

95180yel  Patice T5 žlutá, 1LED ø6 ↕ 21 mm 10,- 16,-

95181 Patice T5 bílá, 1LED/3SMD ø7 ↕ 18 mm 20,- 33,-

95181blu  Patice T5 modrá, 1LED/3SMD ø7 ↕ 18 mm 20,- 33,-

95181gre  Patice T5 zelená, 1LED/3SMD ø7 ↕ 18 mm 20,- 33,-

95181red Patice T5 červená, 1LED/3SMD ø7 ↕ 18 mm 20,- 33,-

95182cb Patice T5 bílá, 3LED/SMD ø6 ↕ 17 mm 30,- 49,-

95182cbblu  Patice T5 modrá, 3LED/SMD ø6 ↕ 17 mm 30,- 49,-

95182cbgre  Patice T5 zelená, 3LED/SMD ø6 ↕ 17 mm 30,- 49,-

95182cbred Patice T5 červená, 3LED/SMD ø6 ↕ 17 mm 30,- 49,-

T5

95181
95182cb

95180

95180red

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

MINI LED B8,5 do palubní desky

95301 Mini LED B8,5 bílá/3SMD 39,- 64,-

95301blue   Mini LED B8,5 modrá/3SMD 39,- 64,-

95301green Mini LED B8,5 zelená/3SMD 39,- 64,-

95301red     Mini LED B8,5 červená/3SMD 39,- 64,-

95301 95301blue

95301green

95301red

MINI LED B8,3 do palubní desky

95305 Mini LED B8,3 bílá/3SMD 38,- 62,-

95305blue    Mini LED B8,3 modrá/3SMD 38,- 62,-

95305green  Mini LED B8,3 zelená/3SMD 38,- 62,-

95305red       Mini LED B8,3 červená/3SMD 38,- 62,-

95305 95305blue

95304green

95305red

MINI LED T3 do palubní desky

95310 Mini LED T3 bílá/1SMD 38,- 62,-

95310blue    Mini LED T3 modrá/1SMD 38,- 62,-

95310green Mini LED T3 zelená/1SMD 38,- 62,-

95310red     Mini LED T3 červená/1SMD 38,- 62,-

95310

MINI LED T4,2 do palubní desky

95315 Mini LED T4,2 bílá/1SMD 38,- 62,-

95315blue    Mini LED T4,2 modrá/1SMD 38,- 62,-

95315green Mini LED T4,2 zelená/1SMD 38,- 62,-

95315red     Mini LED T4,2 červená/1SMD 38,- 62,-95315

MINI LED T4,7 do palubní desky

95320 Mini LED T4,7 bílá/1SMD 38,- 62,-

95320blue   Mini LED T4,7 modrá/1SMD 38,- 62,-

95320green Mini LED T4,7 zelená/1SMD 38,- 62,-

95320red     Mini LED T4,7 červená/1SMD 38,- 62,-

95320

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

LED AUTOŽÁROVKY VO MOC
35%+DPH

CENA ZA KUS

PRODEJ PO PÁRU

LED osvětlení SPZ
LED osvětlení SPZ vhodné především 
pro motocykly nebo jiné použití.
- napájecí napětí: 12V, příkon 60 mA
- světelný zdroj: 1x SMD LED
- materiál: hliník
- vodotěsné IP67
- rozměry: 90 x 41 x 35 mm
- ø montážního otvoru 6 mm
- délka vodičů 70 mm
- v balení 2 ks

95spz01 LED osvětlení SPZ 82,- 134,-

LED osvětlení SPZ

LED osvětlení SPZ 
- napájecí napětí: 12V 
- výkon 0,2W
- světelný zdroj: 6x SMD LED
- rozteč otvorů pro uchycení
   60 mm
- materiál: plast ABS
- vodotěsné IP67
- rozměry: 90 x 41 x 35 mm
- délka vodičů 80 mm

trl22led LED osvětlení SPZ 85,- 139,-

LED COB SVĚTLA
- 1x LED čip COB 1,5 W
- velmi dlouhá životnost (více než 40 000 h)
- odolné otřesům, častému zapínání/vypínání
- min. odběr proudu (110 mA)
- napájecí napětí 12V

rozměr ø25 mm, výška 20 mm

95p15COB LED panel bílý 12V, 1 LED 77,- 126,-

95p15COBora LED panel oranžový 12V, 1 LED 77,- 126,-

95p15COBred LED panel červený 12V, 1 LED 77,- 126,-

CENA ZA KUS

PRODEJ PO KUSU

- velmi dlouhá životnost (více než 40 000 h)
- odolné otřesům, častému zapínání/vypínání
- min. odběr proudu (110 mA)

rozměr ø25 mm, výška 20 mm

NOVINKA

NOVINKA

bez homologace

95180yel 95180gre 95180blu
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LED AUTOŽÁROVKY

COB    (chip-on-board) nová technologie LED. Jednotlivé čipy na plošném spoji 
jsou pokryty vrstvou luminoforu a vytvářejí homogenní svítící vrstvu. 

LED s paticí Sufit (SV8,5; C5W FESTON)

9523002cb Patice sufit (36mm), bílá 3LED/3SMD s chladičem 56,- 91,-

9523002cbblu Patice sufit (36mm), modrá 3LED/3SMD s chladičem 58,- 95,-

9523002cbgre Patice sufit (36mm), zelená 3LED/3SMD s chladičem 58,- 95,-

9523002cbred Patice sufit (36mm), červená 3LED/3SMD s chladičem 58,- 95,-

9523003cb Patice sufit (36mm), bílá 6LED/3SMD  s chladičem 72,- 118,-

9523006cb Patice sufit (36mm), 3LED/5630 SMD s chladičem 72,- 118,-

9523008cb sufit (42mm), 4LED/5630 SMD s chladičem ø13 74,- 121,-

9523009cb sufit (42mm), 8LED/5630 SMD s chladičem 98,- 160,-

9523010cb Patice sufit (39mm) bílá, 24LED/3014SMD 104,- 170,-

9523013cb sufit (36mm), 9LED/2835SMD s chladičem ø13 74,- 121,-

9523014cb sufit (42mm), 12LED/2835SMD s chladičem ø13 82,- 134,-

95232 Patice sufit (39mm) bílá, 3LED/3SMD 42,- 69,-

95232blu Patice sufit (39mm) modrá, 3LED/3SMD 42,- 69,-

95232gre Patice sufit (39mm) zelená, 3LED/3SMD 42,- 69,-

95232red Patice sufit (39mm) červená, 3LED/3SMD 42,- 69,-

95235cb Patice sufit (39mm) bílá, 3LED/3SMD                            56,- 91,-

9523020cb Patice sufit (39mm) bílá, 12LED/4014SMD 98,- 160,-

9523022cb Patice sufit (39mm) bílá, 12V, 3D 1,5W 92,- 150,-

9523023cb Patice sufit (39mm) bílá, 12V, 9SMD 3W 66,- 108,-

9523024cb Patice sufit (39mm) bílá, 12V, 21LED/3014SMD 94,- 154,-

9523025cb Patice sufit (36mm) bílá, 6LED/3030SMD 12V 48,- 78,-

9523026cb Patice sufit (39mm) bílá, 6LED/3030SMD 12V 48,- 78,-

95COB01 COB LED patice sufit (36mm) 3W 12V ø14 72,- 118,-

95COB02 COB LED patice sufit (39mm) 6W 12V ø19 73,- 119,-

95COB03 COB LED patice sufit (39mm) 12V ø14 74,- 121,-

95COB04 COB LED patice sufit (31mm) bílá, 12V 72,- 118,-

95CSP-36-3 CSP LED sufit (36mm) bílá, 12V 94,- 154,-

95CSP-41-3 CSP LED sufit (41mm) bílá, 12V 96,- 157,-

95RGB-393 LED sufit (39mm) RGB, 12V, 3LED/5050 SMD 264,- 431,-

95ZES-39-01 ZES LED sufit (39mm) bílá, 12V, 3LED/Philips 98,- 160,-

9523011/24V Patice sufit  (36mm), 6LED/5730SMD s chladičem 24V ø13 72,- 118,-

9523012/24V Patice sufit (42mm), 6LED/5730SMD s chladičem 24V ø13 74,- 121,-

9523018/24V Patice sufit  (36mm), 3LED/5050SMD 24V 56,- 91,-

9523010cb

95COB03

9523014cb

SV8,5 - SUFIT

9523002cb
               36 mm

56,- 72,-

9523003cb

104,-

74,-

CENA ZA KUS

PRODEJ PO KUSE

95232red
39 mm

42,-

72,-

56,-

95235cb
39 mm

98,-

9523020cb
39 mm

95COB04

98,-

95ZES-39-01

9523013cb

9523006cb
36 mm

72,-

9523008cb
             42 mm

95232
 39 mm

42,-

74,-

74,- 82,-

95COB01
36 mm

72,- 95COB02
 39 mm

73,-

9523012/24v
42 mm

74,-

9523018/24

56,-
9523011/24v
36 mm

72,-

9523022cb
39 mm

9523023cb
39 mm

9523024cb
39 mm

95CSP-36-3

94,-

95CSP-41-3

96,- 95RGB-393

264,-

RGB

9523025cb
36 mm

48,-
9523026cb
39 mm

48,-

92,-

LED PANELY
- barva bílá
- použity 1W LED čipy 5050SMD (20 lm, 0,18-0,2 W, 3-3,5 V, 60 mA)
- napájecí napětí 12V
- rozměry 35x20 mm
Balení obsahuje redukce na různé připojovací konektory ve vozidlech 
(T10, BA9S, SUFIT 28-42 mm)

95p106 LED panel 32x20 mm 12V, 6LED/3SMD 85,- 139,-

95p107 LED panel 45x25 mm 12V, 12LED/3SMD 106,- 173,-

95p108 LED panel 65x43 mm 12V, 24LED/3SMD 156,- 255,-

95p10695p106

95p107

95p108

LED PANELY
- LED čip COB
- barva bílá
- nová technologie COB (chip-on-board)
- velmi dlouhá životnost (více než 40 000 h)
- odolné otřesům, častému zapínání a vypínání
- napájecí napětí 12-24V
- minimální odběr proudu

95p18COB COB LED panel 22x27mm, 18LED/0,5W 106,- 173,-

95p21COB COB LED panel 18x33mm, 21LED/0,5W 129,- 211,-

95p36COB COB LED panel 22x62mm, 36LED/0,5W 143,- 234,-

95p48COB COB LED panel 37x42mm, 48LED/0,5W 152,- 248,-

LED RGB PANELY
MĚNÍ ATMOSFÉRU V INTERIÉRU
Set výkonných RGB panelů, které 
umožňují přepínání barev světla pomocí přiloženého 
dálkového ovladače.
- barva RGB
- napájecí napětí 12V, minimální odběr proudu
- balení 95RGB-PAN01 obsahuje redukce
  na připojovací konektory T10, SUFIT 28-42 mm

95RGB-PAN01
LED RGB panel  
360x220mm, 
12LED/5050SMD

272,- 444,-

95RGB-PAN01

95p18COB 95p21COB

95p36COB

95p48COB

66,- 94,-
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LED AUTOŽÁROVKY VO MOC
35%+DPH

LED OEM žárovky     Pozn. žárovky nejsou určeny do hlavních světlometů. 

Jsou vhodné např. do světel pro denní svícení a mlhovek u automobilů a motocyklů, 
nesmějí se používat do hlavních světel. 

95H102 H1    LED 12V bílá, 13LED/3SMD ø12 mm ↕ 55 mm 72,- 118,-

95C-H1-25W H1    CREE LED 25W (5x5W) bílá 12-24V ø13 ↕ 57 mm 285,- 466,-

95C-H1-3 H1    LED 12V bílá, 12LED Samsung + 3W Osram ø12 ↕ 30 mm 174,- 284,-

95H1-27cb H1    LED 12V bílá, 27LED/4014SMD ø10 ↕ 53 mm                        98,- 160,-

95H1PHC30W H1    LED bílá,  6x Philips čip 30W 12-24V  ø13 ↕ 59 mm 267,- 436,-

95C-H10-30W H10  CREE LED 30W (6x5W) bílá 12-24V  ø18 ↕ 40 mm 296,- 484,-

95T-H10-48W H10  TURBO LED 48W bílá 12-24V 48x1W SMD3014 187,- 305,-

95CSP-H10-30 H10  CSP LED 30W bílá, 12-24V 264,- 431,-

95H1102 H11  H11 LED 12V bílá, 18LED/3SMD ø17 ↕ 48 mm 84,- 137,-

95H1106 H11  LED 12V bílá 12SMD 5630 + 3W 10-30V 174,- 284,-

95C-H11-30w H11  CREE LED 30W bílá, 6 Cree 12-24V ø18 ↕ 53 mm 296,- 484,-

95T-H11-48W H11 TURBO LED bílá, 12-24V 48x1W SMD3014 ø18,5 ↕ 49,5 mm 187,- 305,-

95CSP-H11-30 H11  CSP LED 30W bílá, 12-24V 264,- 431,-

95C-H16-30W H16  CREE LED 30W (6x5W) bílá 12-24V ø18 ↕ 45 mm 296,- 484,-

95CSP-H16-30 H16  CSP LED 30W bílá, 12-24V 264,- 431,-

95H303 H3    LED 12V bílá, 13LED/3SMD ø12 ↕ 49 mm 72,- 118,-

95C-H3-3 H3    LED 12V bílá, 4SMD Samsung + 3W Osram ø13 ↕ 33 mm 148,- 242,-

95C-H3-25W H3    CREE LED 25W (5x5W) bílá 12-24V ø13 ↕ 48 mm 285,- 466,-

95H3PHC30w H3    LED bílá 30W, 12-24V ø14 mm, délka 45 mm 214,- 350,-

95H402 H4    LED 12V bílá, 18LED/3SMD ø21 ↕ 51 mm 84,- 137,-

95h406 H4    LED 12V bílá 12SMD 5630 + 3W 10-30V 174,- 284,-

95C-H4-30W H4    CREE LED 30W (6x5W) bílá 12-24V ø18 ↕ 42 mm 296,- 484,-

95T-H4-48w H4    TURBO LED bílá 48W 12-24V 48x1W SMD3014 187,- 305,-

95H702 H7    LED 12V bílá, 18LED/3SMD ø25 ↕ 50 mm 84,- 137,-

95H706 H7    LED 12V bílá 12SMD 5630 + 3W 10-30V 174,- 284,-

95C-H7-30w H7    CREE LED 30W bílá 6 Cree  12-24V ø18 ↕ 55 mm 296,- 484,-

95T-H7-48W H7    TURBO LED bílá, 12-24V 48x1W SMD3014 ø18,5 ↕ 49,5 mm 187,- 305,-

95CSP-H7-30 H7    CSP LED 30W bílá, 12-24V 264,- 431,-

95H802 H8    LED 12V bílá, 16LED/3SMD ø15 ↕ 49 mm 84,- 137,-

95H806 H8    LED 12V bílá 12SMD 5630 + 3W 10-30V 174,- 284,-

95C-H8-30W H8    CREE LED 30W (6x5W) bílá 12-24V ø18 ↕ 40 mm 296,- 484,-

95T-H8-48W H8    TURBO LED bílá, 12-24V 48x1W SMD3014 ø18,5 ↕ 49,5 mm 187,- 305,-

95CSP-H8-30 H8    CSP LED 30W bílá, 12-24V 264,- 431,-

95C-H9-30W H9    CREE LED 30W (6x5W) bílá 12-24V ø18 ↕ 40 mm 296,- 484,-

95CSP-H9-30 H9    CSP LED 30W bílá, 12-24V 264,- 431,-

95HB301 HB3 (9005)  LED 12V bílá, 13LED ø16 ↕ 48 mm 84,- 137,-

95T-HB3-48W HB3  TURBO LED bílá, 12-24V 48x1W SMD3014 187,- 305,-

95C-HB3-30W HB3  CREE LED 30W (6x5W) bílá 12-24V ø18 ↕ 40 mm 296,- 484,-

95CSP-HB3-30 HB3  CSP LED 30W bílá, 12-24V 264,- 431,-

95HB401 HB4  (9006)  LED 12V bílá, 18LED ø16 ↕ 57 mm 84,- 137,-

95HB406 HB4  (9006) LED 12V bílá 12SMD 5630 + 3W 10-30V 174,- 284,-

CENA ZA KUS

PRODEJ PO KUSE

LED žárovky nejsou homologovány na provoz na veřejných komunikacích, instalace a používání na vlastní zodpovědnost.

DOPRODEJ

95H102 95H1PHC30W

72,- 267,-

95C-H1-25W

285,-

95C-H1-3

174,-

95H1-27cb

98,-

95C-H10-30W

296,-

95T-H10-48W

187,-

95H1102

84,-

95H1106

174,-

95CSP-H10-30

264,-

95C-H11-30w

296,-

95T-H11-48W

187,-

95CSP-H11-30

264,-

95C-H16-30W

296,-

95CSP-H16-30

264,-

95H303

72,-

95C-H3-3

148,-

95C-H3-25W

285,-

95H3PHC30w

214,-

95H402

84,-

95h406

174,-

95C-H4-30W

296,-

95T-H4-48w

187,-

95H702

84,-

95H706

174,-

95C-H7-30w

296,-

95T-H7-48W

187,-

95CSP-H7-30

264,-

95H802

84,-

95H806

174,-

95C-H8-30W

296,-

95T-H8-48W

187,-

95CSP-H8-30

264,-

95C-H9-30W

296,-

95CSP-H9-30

264,-

95HB301

84,-

95T-HB3-48W

187,-

95C-HB3-30W

296,-

95CSP-HB3-30

264,-

95HB401

84,-

95HB406

174,-

Nová generace CSP LED čipů           Nejmodernější technologie zajišťuje 
vysokou intenzitu (800 lm) osvětle-
ní  současně s maximální ochranou 
a životností autožárovky, celohliní-
kové masivní tělo, pro výborné vedení 
tepla, hlídání konstantního proudu, 
12/24V.

SVÍTÍ BEZ OSLNĚNÍ A ODLESKU
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LED AUTOŽÁROVKY VO MOC
35%+DPH

CSP ČIP
kód patice 980,- 1601,-

95HLH-H10-CSP H10

95HLH-H11-CSP H11

95HLH-H16-CSP H16

95HLH-H1-CSP H1

95HLH-H3-CSP H3

95HLH-H4-CSP H4

95HLH-H7-CSP H7

95HLH-H8-CSP H8

95HLH-H9-CSP H9

95HLH-HB3-CSP HB3

95HLH-HB4-CSP HB4

COB ČIP

kód patice 1 140,- 1 862,-

95HLH-H10-COB H10

95HLH-H11-COB H11

95HLH-H16-COB H16

95HLH-H1-COB H1

95HLH-H3-COB H3

95HLH-H4-COB H4

95HLH-H7-COB H7

95HLH-H8-COB H8

95HLH-H9-COB H9

95HLH-HB3-COB HB3

95HLH-HB4-COB HB4

ZES ČIP

kód patice VO MOC 

95HLH-H1-ZES H1 1 385,- 2 262,-

95HLH-H4-ZES H4 1 780,- 2 908,-

95HLH-H7-ZES H7 1 385,- 2 262,-

95HLH-H8-ZES H8 1 385,- 2 262,-

95HLH-H11-ZES H11 1 385,- 2 262,-

95HLH-HB3-ZES HB3 1 385,- 2 262,-

95HLH-HB4-ZES HB4 1 385,- 2 262,-

● 6x LED čip CSP – Seoul-CSP (v každé autožárovce)
● velmi dlouhá životnost (až 30 000 h)
● teplota světla 6500 K
● svítivost 4000 lm (klasická halogenová žárovka má cca 1100 lm)
● napájecí napětí 12 - 32 V
● příkon čipů 25 W
● proudový odběr 1,6 A ± 0,2 A

● 2x LED čip CREE COB – Bridgelux-COB (v každé autožárovce)
● teplota světla 6500 K
● svítivost 8000 lm (klasická halogenová žárovka má cca 1100 lm)
● napájecí napětí 9 - 32 V
● životnost 30.000 h
● příkon čipů COB 36 W
● proudový odběr 2,6 A ± 0,2 A

CENA ZA PÁR

NOVINKA

NOVINKA

● 8x LED čip Philips LUXEON ZES
● teplota světla 6500K
● celohliníkové provedení zajišťuje účinné vedení tepla 
    a odolnost proti korozi (letecký hliník 6063)
● voděodolné provedení řídící jednotky (IP65)
● vodotěsné připojovací konektory (IP65)
● svítivost až 4000 Lm (klasická halogenová žárovka má cca 1100Lm)
● svítivost je cca o 40 % větší než klasická halogenová žárovka
● příkon 50 W (2x25 W)
● napájecí napětí 12/24V, proudový odběr cca 1,7/0,8 A

NOVINKA

cena za set

95HB407

100,-

95C-HB4-30W

296,-

95T-HB4-48W

187,-

95CSP-HB4-30

264,-

95P13W18

98,-

95C-P13W-30W

296,-

95T-P13W-48W

187,-

95CSP-P13W-30

264,-

95C-PY24W-30W

296,-

95C-PW24w-01

148,-

95C-PW24W-30W

296,-

95C-PW24W-30Wor

338,-

95HB407 HB4   (9006) LED 12V, 27LED/3SMD ø18 ↕ 57 mm    100,- 163,-

95C-HB4-30W HB4  CREE LED 30W (6x5W) bílá 12-24V ø18 ↕ 40 mm 296,- 484,-

95T-HB4-48W HB4  TURBO LED bílá, 12-24V 48x1W SMD3014 ø18,5 ↕ 49,5 mm 187,- 305,-

95CSP-HB4-30 HB4  CSP LED 30W bílá, 12-24V 264,- 431,-

95P13W18 P13W LED 12V 18LED/3SMD 98,- 160,-

95C-P13W-30W P13W CREE LED 30W (6x5W) bílá 12-24V ø18 ↕ 45 mm 296,- 484,-

95T-P13W-48W P13W TURBO LED 48W bílá 12-24V 48x1W SMD3014 187,- 305,-

95CSP-P13W-30 P13W CSP LED 30W bílá, 12-24V 264,- 431,-

95C-PY24W-30W PY24W CREE LED 30W (6x5W) bílá 12-24V ø18 ↕ 53 mm 296,- 484,-

95C-PW24w-01 PW24W CREE LED bílá 8x5630SMD + 3W 12V 148,- 242,-

95C-PW24w-01or PW24W CREE LED oranžová 8x5630SMD + 3W 12V 182,- 297,-

95C-PW24W-30W PW24W CREE LED 50W (10x5W) bílá 12-24V ø11,5 ↕ 36,4 mm 296,- 484,-

95C-PW24W-30Wor PW24W CREE LED 50W (10x5W) oranžová 12-24Vø11,5 ↕ 36,4 mm 338,- 552,-

LED žárovky nejsou homologovány na provoz na veřejných komunikacích, instalace a používání na vlastní zodpovědnost.

TURBO LED jsou autožárovky s odrazovou vrstvou (zrcátkem), kde LED diody 
vyzařují veškerý světelný tok pouze do paraboly světlometu, rozptyl světla 360º, 
hliníkové tělo, 12/24V.

SVÍTÍ BEZ OSLNĚNÍ A ODLESKU

DOPRODEJ



cena 980 Kč za pár

cena 1 140 Kč za pár

jednotná cena

jednotná cena

CENA ZA KUS

PRODEJ PO KUSE

CENA ZA PÁR

CENA ZA PÁR
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HALOGENOVÉ ŽÁROVKY

cena za balení 2 ks

kód patice příkon balení 
Duo Box VO MOC

912H1B H1 55W 2ks 38,- 69,-

912H1B100W H1 100W 2ks 38,- 69,-

912H3B H3 55W 2ks 38,- 69,-

912H3B100W H3 100W 2ks 37,- 67,-

912H41B H4 55/60W 2ks 62,- 113,-

912H42B H4 90/100W 2ks 65,- 118,-

912H71B H7 55W 2ks 48,- 87,-

912H72B H7 100W 2ks 52,- 94,-

912H8B H8 55W 2ks 85,- 154,-

912H9B H9 55W 2ks 94,- 171,-

912H10B H10 55W 2ks 94,- 171,-

912H11B H11 55W 2ks 94,- 171,-

912H12B H12 55W 2ks 94,- 171,-

BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE BLUE WHITE 

cena za balení 2 ks

kód patice příkon balení 
Duo Box VO MOC

924H1B H1 70W 2ks 37,- 67,-

924H3B H3 70W 2ks 37,- 67,-

924H41B H4 75/70W 2ks 58,- 105,-

924H42B H4 90/100W 2ks 58,- 105,-

924H71B H7 70W 2ks 52,- 94,-

924H72B H7 100W 2ks 52,- 94,-

VO MOC
50%+DPH

E4 homologace je platná 
pro všechny typy žárovek 
s výkonem dle norem ECE 
R37 a je vyražena na patici.

4

Vyšší výkon např. 100W znamená vyšší svítivost, ale žárovka se více zahřívá a je nevhodná do plastových světel, není homologována. Použití na vlastní zodpovědnost! 

Autožárovky s jasným bílým světlem, podobným světlu z xenonových výbojek zajišťují lepší výhled v noci, 
za špatného počasí a také lépe odráží dopravní značky. Mají delší životnost oproti klasickým autožárovkám 
a v neposlední řadě dotváří atraktivní design automobilu.
Namodralé sklo s UV filtrem, barva světla 4300K, napětí 12V. 

Autožárovky s jasným bílým světlem, podobným světlu z xenonových výbojek zajišťují lepší výhled v noci a za špat-
ného počasí a  také lépe odráží dopravní značky. Mají delší životnost oproti klasickým autožárovkám a v neposled-
ní řadě dotváří atraktivní design automobilu. Namodralé sklo s UV filtrem, barva světla 4300K, napětí 24V.  

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

LED AUTOŽÁROVKY

POZIČNÍ LED SVĚTLA BMW - ANGEL EYES

schéma, obrázek kód kompatibilita svítivost (lm) barva světla čip VO MOC 

bmw-cree395g

E39 2001-2003   E53 2004-2006
E60, E61 2004-2007 (vozidla před faceliftem, 
světlomety s originalními HID projectory) 
E63, E64 2004-2007 
E65 2002-2008   E66 2002-2008
E83 X3 2007-      E87 2004-2006

1200 6000K 6*cree 1 480,- 2 149,-

bmw-cree905g E90/E91 všechny modely (06 -) s xenony 1200 6000K 6*cree 1 480,- 2 149,-

bmw-cree905g2 E90/E91 všechny modely (06 -) bez xenonů 1200 6000K 6*cree 1 480,- 2 149,-

bmw-creeH85g

E60 LCI (2007-)       E61 LCI (2007-) 
E63 LCI (06/2007-)  E64 LCI (06/2007-)
E70 (2007-)              E71 (X6) 
E87 LCI (2007-)       E92 (2007-) 
E93 (2007-)

1200 6000K 8*cree 1 480,- 2 149,-

Vysoce svítivé LED žárovky s CREE X6 čipy pro originální Angel eyes (andělské oči) u vozů BMW. 5. generace žárovek s celohliníkovým provedením zajišťuje delší životnost 
vzhledem k lepšímu odvodu tepla. Jedná se o přímou náhradu, což zajišťuje jednoduchou montáž. Tyto LED žárovky dají vašemu BMW zcela nový vzhled tím, že změní na-
žloutlé světlo klasické žárovky na velmi jasné bílé světlo vysoké intenzity podobné světlu z xenonů. Vestavěná elektronika zajistí bezproblémovou komunikaci s řídící jednotkou ve vozidle (nehlásí nefunkční žárovku).

NOVINKA

cena za set

912H13B H13 55W 2ks 148,- 269,-

912H15B H15 15/55W 2ks 292,- 530,-

912H16B H16 55W 2ks 96,- 174,-

912HB1B HB1 (9004) 55W 2ks 82,- 149,-

912HB3B HB3 (9005) 55W 2ks 82,- 149,-

912HB4B HB4 (9006) 51W 2ks 82,- 149,-

912P13WB P13W 15W 2ks 96,- 174,-

912PGJ19-2B H11B (PGJ19-2) 55W 2ks 214,- 388,-

912PGJY19-1B H8B (PGJY19-1) 35W 2ks 214,- 388,-

912PS24WB PS24W 24W 2ks 105,- 191,-

912PSX24WB PSX24W 24W 2ks 105,- 191,-

912PSX26WB PSX26W 24W 2ks 105,- 191,-

912PSY24WB PSY24W 24W 2ks 105,- 191,-

balení v krabičce po páru
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AUTOŽÁROVKY 12V
Klasické skleněné žárovky s EU homologací ECE R37 jsou určeny do obrysových, parkovacích, směrových, kon-
cových a do ostatních světel automobilu. Dbejte pokynů výrobce vozidla a při výměně používejte vždy shodné 
typy žárovek. 

Prodej vždy po 2 ks (balení v blistru) nebo po 10 ks (balení v krabičce).

kód ECE patice barva balení VO 
za balení

MOC 
za balení

912M01 R10W BA15S bílá 2ks 5,- 7,-

912M01/10 R10W BA15S bílá 10ks 17,- 24,-

912M02 P21W BA15S bílá 2ks 6,- 8,-

912M02/10 P21W BA15S bílá 10ks 17,- 24,-

912M03 P21/5W BAY15D bílá 2ks 7,- 10,-

912M03/10 P21/5W BAY15D bílá 10ks 17,- 24,-

912M04 P21W BAU15S bílá 2ks 11,- 15,-

912M04/10 P21W BAU15S bílá 10ks 19,- 26,-

912M04b P21W BAU15S modrá * 2ks 14,- 19,-

912M04o P21W BAU15S oranžová 2ks 13,- 18,-

912M04s P21W BAU15S stříbrno/modrá** 2ks 6,- 8,-

912M04so P21W BAU15S stříbrno/oranžová** 2ks 72,- 100,-

912M04so/10 P21W BAU15S stříbrno/oranžová** 10ks 290,- 404,-

912M05 T4W BA9S bílá 2ks 5,- 7,-

912M05/10 T4W BA9S bílá 10ks 9,- 13,-

912M05b T4W BA9S modrá* 2ks 6,- 8,-

912M10 W5W T10 bílá 2ks 8,- 11,-

912M10/10 W5W T10 bílá 10ks 9,- 13,-

912M10b W5W T10 modrá* 2ks 14,- 19,-

912M11 W10W T10 bílá 2ks 5,- 7,-

912M11/10 W10W T10 bílá 10ks 12,- 17,-

912M11b W10W T10 modrá* 2ks 14,- 19,-

912M12 C5W SV8,5 bílá 2ks 4,- 6,-

912M12/10 C5W SV8,5 bílá 10ks 17,- 24,-

912M12b C5W SV8,5 modrá* 2ks 8,- 11,-

* namodralá barva skleněné baňky způsobuje extrémně bílou až modrou barvu vyzařovaného světla, životnost velice malá
** designová stříbrná skleněná baňka, po rozsvícení se žárovka chová standardně a paprsky prosvítí stříbrné (olověné) zabarvení skla

AUTOŽÁROVKY

AUTOŽÁROVKY 24V
Prodej vždy po 2 ks (balení v blistru) nebo po 10 ks (balení v krabičce).

kód ECE patice barva balení VO 
za balení

MOC 
za balení

924M01 R10W BA15S bílá 2ks 4,- 6,-

924M01/10 R10W BA15S bílá 10ks 14,- 19,-

924M02 P21W BA15S bílá 2ks 4,- 6,-

924M02/10 P21W BA15S bílá 10ks 14,- 19,-

924M03 P21/5W BAY15D bílá 2ks 4,- 6,-

924M03/10 P21/5W BAY15D bílá 10ks 14,- 19,-

924M04 P21W BAU15S bílá 2ks 4,- 6,-

924M04o P21W BAU15S oranžová 2ks 6,- 8,-

924M05 T4W BA9S bílá 2ks 4,- 6,-

924M05/10 T4W BA9S bílá 10ks 9,- 13,-

924M10 W5W T10 bílá 2ks 6,- 8,-

924M10/10 W5W T10 bílá 10ks 12,- 17,-

924M13 C10W SV8,5 bílá 2ks 4,- 6,-

924M13/10 C10W SV8,5 bílá 10ks 12,- 17,-

912M10

912M04O

912M04B

912M04S

912M02

912M04

912M12B

912M12

912M01

912M05B

912M05

VO MOC
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VO MOC

ycl-640a LED interiérové světlo 237,- 387,-

ycl-640b LED interiérové světlo carbon 165,- 270,-

LEDd27 PROFI LED osvětlení interiéru univerzální 27LED 268,- 438,-

LEDd60 PROFI LED osvětlení interiéru univerzální 60LED 575,- 939,-

Vnitřní interiérové LED světlo, vhodné do osobních vozidel, 
obytných automobilů, nebo i pro jiné využití. Světlo 
obsahuje 37 vysoce svítivých LED diod 
a je vybaveno 3-polohovým spínačem 
(včetně polohy pro dveřní spínače). 
Napájecí napětí 12V. Spotřeba 200mA. 

Vnitřní interiérové LED světlo, vhodné do osobních, náklad-
ních vozidel, obytných automobilů, nebo i pro jiné využití. 
Světlo obsahuje 27 vysoce svítivých  SMD LED diod.
- napájecí napětí 12-24V
- světelný zdroj: 27x SMD LED 3020
- spotřeba 70 mA při 12V

SVĚTLA

obytných automobilů, nebo i pro jiné využití. Světlo 

ø128 mm, tloušťka 22 mm rozměry 150 x 27 mm, tloušťka 11mm

Vnitřní interiérové LED světlo, vhodné do osobních, nákladních 
vozidel, obytných automobilů, nebo i pro jiné využití.  Světlo 
obsahuje 46 vysoce svítivých LED diod a je vybaveno 
3-polohovým spínačem 
(včetně polohy pro dveřní spínače)
Napájecí napětí 12V, spotřeba 230 mA.

Vnitřní interiérové LED světlo, vhodné do osobních, náklad-
ních vozidel, obytných automobilů, nebo i pro jiné využití. 
Světlo obsahuje 60 vysoce svítivých  SMD LED diod. 
- dotykové ovládání (3 polohy: vypnuto/svítí málo/svítí max.)
- napájecí napětí 12-24V
- světelný zdroj: 60x SMD LED 3020
- 2 úrovně jasu
- paměť posledního stavu při odpojení napájení
- spotřeba 140/230 mA při 12V

rozměry 220 x 100 mm, tloušťka 12 mm

60 vysoce svítivých  SMD LED diod
- dotykové ovládání (3 polohy: vypnuto/svítí málo/svítí max.)

- paměť posledního stavu při odpojení napájení

rozměry 220 x 100 mm, tloušťka 12 mm

- dotykové ovládání (3 polohy: vypnuto/svítí málo/svítí max.)

rozměry 220 x 100 mm, tloušťka 12 mmø128 mm

trl13led 2x sdružená lampa zadní LED s magnetem 625,- 1 021,-
2x sdružená lampa zadní LED včetně kabeláže a připojení 7pin DIN konektorem. Uchycení lamp na mag-
net. Délka kabelu mezi lampami - 250cm, délka kabelu 
s konektorem 7pin - 700cm. Určeno např. pro ozna-
čení nadměrného nákladu, přívěsného vozíku nebo 
jízdních kol upevněných na nosiči nebo 5-tých dveřích.jízdních kol upevněných na nosiči nebo 5-tých dveřích.

2x sdružená lampa zadní LED včetně kabeláže a připojení 7pin DIN konektorem. Uchycení lamp na mag-2x sdružená lampa zadní LED včetně kabeláže a připojení 7pin DIN konektorem. Uchycení lamp na mag-2x sdružená lampa zadní LED včetně kabeláže a připojení 7pin DIN konektorem. Uchycení lamp na mag-2x sdružená lampa zadní LED včetně kabeláže a připojení 7pin DIN konektorem. Uchycení lamp na mag-

trl10 mlhovka zadní červená (kus) 90,- 147,-
Mlhové světlo zadní, červené,
rozteč montážních šroubů 55mm 

včetně žárovky 12V/21W
     

šířka 85 mm
výška 75 mm
hloubka 50 mm

trl14 sdružená lampa zadní 48,- 79 ,-
Sdružená lampa zadní - napájení 12V, směrové, brzdové, poziční, 
osvětlení registrační značky.
včetně 2 ks žárovek 12V

rozměry šířka 100 mm, výška 95 mm 
hloubka 50 mm 
rozteč upevňovacích šroubů 50 mm

Sdružená lampa zadní - napájení 12V, směrové, brzdové, poziční, 

ŽÁROVKOVÉ SVĚTLO
ŽÁROVKOVÉ 
SVĚTLO

trl12led sdružená lampa zadní LED (kus) 180,- 294,-
Sdružená lampa zadní - LED (diodová), napájení 12V, směrové, brzdové, poziční, osvětlení registrační 
značky, odrazový element - obdélník. 
rozměry š/v/hl  105 / 98 /35 mm 
rozteč upevňovacích šroubů 55 mm 
Připojení: bílý vodič - kostra, černý 
vodič - poziční světlo + osvětlení 
SPZ, červený vodič - brzdové světlo, 
žlutý vodič - směrové světlo.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

VO MOC
35%+DPH

INTERIÉROVÉ INTERIÉROVÉ

INTERIÉROVÉ INTERIÉROVÉ
LEDd12 LED osvětlení interiéru univerzální 12LED 149,- 243,-

LEDd24 LED osvětlení interiéru univerzální 24LED 242,- 395,-

LEDd36 LED osvětlení interiéru univerzální 36LED 359,- 586,-
Vnitřní interiérové LED světlo, vhodné do osobních, 
nákladních vozidel, obytných automobilů, nebo i pro
jiné využití. Světlo obsahuje 12 vysoce svítivých LED diod. 
Světlo je vybaveno vypínačem a je otočné o 180 stupňů.

Technické parametry:
- vypínač na světle
- bílá barva
- napájecí napětí: 12V
- kvalitní provedení, tělo světla z hliníku- kvalitní provedení, tělo světla z hliníku

rozměry délka 300 mm, ø27 mm 
24x vysoce svítívá LED 5mm, svítivost 72lm

rozměry délka 150 mm, ø27 mm 
12x vysoce svítívá LED 5mm, svítivost 36lm

rozměry délka 450 mm, ø27 mm 
36x vysoce svítívá LED 5mm, svítivost 108lm

AKCE 1+1 
Při zakoupení 1 světla  
získáte ZDARMA ještě 
jedno světlo!
akce platí do odvolání

LEDd42 PROFI LED osvětlení interiéru univerzální 42LED 392,- 640,-

LEDd145 LED osvětlení interiéru univerzální 12V 36LED 158,- 258,-

Vnitřní interiérové LED světlo kulaté, vhodné do osobních, nákladních 
vozidel, obytných automobilů, nebo i pro jiné využití. Světlo 
obsahuje 42 vysoce svítivých  SMD LED diod. 
- napájecí napětí 12-24V
- světelný zdroj: 42x SMD LED 3020
- 2 úrovně jasu
- paměť posledního stavu při odpojení napájení
- dotykové ovládání (3 polohy: vypnuto/svítí málo/svítí max.)
- spotřeba 90/170 mA při 12V

Vnitřní interiérové LED světlo, vhodné do osobních, nákladních vozidel, obytných automobilů, nebo 
i pro jiné využití. Světlo obsahuje 36 vysocesvítivých SMD LED diod. Světlo je vybaveno vypínačem 
se 3 polohami (vypnuto/
zapnuto/otevřené dveře).
Technické parametry:
- napájecí napětí 12V
- černá barva
- rozměry: 148 x 76 x 23 mm
- napájecí napětí: 12V/180 mA
- světelný zdroj: 36x vysocesvítívá  SMD LED 5mm

Vnitřní interiérové LED světlo kulaté, vhodné do osobních, nákladních 
vozidel, obytných automobilů, nebo i pro jiné využití. Světlo 

- dotykové ovládání (3 polohy: vypnuto/svítí málo/svítí max.)

Vnitřní interiérové LED světlo kulaté, vhodné do osobních, nákladních 

- dotykové ovládání (3 polohy: vypnuto/svítí málo/svítí max.)
ø130 mm

tloušťka 11 mm

INTERIÉROVÉ

a je vybaveno a je vybaveno 

INTERIÉROVÉ

R38
ECE

R6
ECE

R7
ECE

R4
ECE

R4
ECE

R6
ECE

R3
ECE

R7
ECE

R4
ECE

R6
ECE

R3
ECE

R7
ECE

i pro jiné využití. Světlo obsahuje 36 vysocesvítivých SMD LED diod. Světlo je vybaveno vypínačem 

- světelný zdroj: 36x vysocesvítívá  SMD LED 5mm- světelný zdroj: 36x vysocesvítívá  SMD LED 5mm

 PROFI LED osvětlení interiéru univerzální 12/24V    Světlo je vybaveno vypínačem. Napájecí napětí 12-24V, materiál: tělo světla z hliníku, plast. čočka, vypínač přímo na světle, uchycení na šrouby.

LEDd1604 24x SMD LED, 160 x 96 x 27 mm, 480Lm, 370 mA/12V - 200 mA/24V 250,- 408,-
LEDd1651 9x SMD LED, 163 x 28 x 13 mm, 180Lm, 120 mA/12V - 80 mA/24V 172,- 281,-
LEDd1701 12x SMD LED, 165 x 45 x 16 mm, 240Lm, 180 mA/12V - 100 mA/24V 178,- 291,-
LEDd1703 18x SMD LED, 167 x 66 x 17 mm, 360Lm, 270 mA/12V - 150 mA/24V 190,- 310,-
LEDd2604 48x SMD LED, 260 x 96 x 27 mm, 960Lm, 370 mA12V - 200 mA/24V 372,- 608,-
LEDd2703 36x SMD LED, 270 x 66 x 17 mm, 720Lm 265,- 433,-
LEDd3703 54x SMD LED, 370 x 66 x 17 mm, 1080Lm 354,- 578,-

Světlo je vybaveno vypínačem. Napájecí napětí 12-24V, materiál: tělo světla z hliníku, plast. čočka, vypínač přímo na světle, uchycení na šrouby.Světlo je vybaveno vypínačem. Napájecí napětí 12-24V, materiál: tělo světla z hliníku, plast. čočka, vypínač přímo na světle, uchycení na šrouby.Světlo je vybaveno vypínačem. Napájecí napětí 12-24V, materiál: tělo světla z hliníku, plast. čočka, vypínač přímo na světle, uchycení na šrouby.Světlo je vybaveno vypínačem. Napájecí napětí 12-24V, materiál: tělo světla z hliníku, plast. čočka, vypínač přímo na světle, uchycení na šrouby.Světlo je vybaveno vypínačem. Napájecí napětí 12-24V, materiál: tělo světla z hliníku, plast. čočka, vypínač přímo na světle, uchycení na šrouby.
NOVINKA

INTERIÉROVÉ

NOVINKA
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LED SVĚTLA VO MOC
35%+DPH

trl210led LED sdružená lampa zadní, 
12-24V, ECE 430,- 702,-

směrové, brzdové, poziční, couvací LED světlo a odrazový 
element

rozteč montážních otvorů 175 mm
- rozměry 191x50x28 mm
napájení 12/24V
vodotěsné IP67

trl220led LED sdružená lampa zadní, 
12-24V, ECE 375,- 613,-

směrové, brzdové a poziční LED světlo, napájení 12/24V
- 12 + 12 SMD LED
- vodotěsné IP67

- rozteč montážních otvorů 46 mm
- rozměry ø122x43,2 mm

trl221led LED sdružená lampa zadní, 
12-24V, ECE 375,- 613,-

mlhové + couvací LED světlo, napájení 12/24V. 
- 12 + 12 SMD LED
- vodotěsné IP67

- rozteč montážních otvorů 46 mm
- rozměry ø122x43,2 mm

směrové, brzdové, poziční, couvací LED světlo a odrazový 

rozteč montážních otvorů 175 mm

trl222led LED lampa zadní couvací, 
12-24V, ECE 375,- 613,-

Lampa zadní couvací - LED, napájení 12/24V, bílé světlo.
- 24 SMD LED
- vodotěsné IP67
- rozteč montážních otvorů 46 mm
- rozměry ø122x43,2 mm

trl223led LED mlhová lampa zadní, 
12-24V, ECE 375,- 613,-

Lampa zadní mlhová - LED, napájení 12/24V, červené světlo. 
- 24 SMD LED
- vodotěsné IP67

- rozteč montážních otvorů 46 mm
- rozměry ø122x43,2 mm

trl224led LED sdružená lampa zadní, 12-24V 385,- 629,-
Lampa směrová, brzdová a poziční
- napájení 12/24V
- 8 + 6 SMD LED
- vodotěsné IP67

- rozměry: ø140 mm
- rozteč montážních otvorů 45 mm

trl06ledL sdružená LED lampa zadní levá 624,- 1 019,-

trl06ledP sdružená LED lampa zadní pravá 624,- 1 019,-

Sdružená lampa zadní, napájení 12V, mlhové 
světlo (12x LED), světlo couvací (12x LED), 
směrové (12x LED), brzdové/poziční (12x 
LED), osvětlení registrační značky (5x LED), 
odrazový element, rozteč upevňovacích 
šroubů 152 mm.

trl04l sdružená lampa zadní levá (halogenová) 184,- 301,-

trl04p sdružená lampa zadní pravá (halogenová) 184,- 301,-

trl07ledL sdružená LED lampa zadní levá 12V 827,- 1 351,-

trl07ledP Sdružená LED lampa zadní pravá 12V 827,- 1 351,-
LEVÉ - světlo mlhové (4,2W), směrové (2,2W), brzdové/poziční 
(2W/0,3W), odrazka, osvětlení registrační značky
PRAVÉ - světlo couvací (4,2W), směrové (2,2W), brzdové/poziční
(2W/0,3W), osvětlení registrační značky
- rozměry: šířka 252 mm, výška 133 mm, 
   hloubka 28,5 mm
- rozteč upevňovacích šroubů 152 mm

trl05ledL sdružená LED lampa zadní levá 442,- 722,-

trl05ledP sdružená LED lampa zadní pravá 442,- 722,-

trs008 LED sdružená lampa zadní 388,- 634,-
LED (diodová) s nejmodernější technologií vedení světla Glo-Trac
- napájení: 12-24V
- směrové, brzdové, poziční (Glo-Trac), celkem 29 LED
- homologace E4
- rozměry: ø140 mm

Sdružená lampa zadní - napájení 12V, světlo mlhové, směrové, brzdové, poziční, 
osvětlení registrační značky. Včetně žárovek.

- rozměry šířka 222 mm, výška 100 mm, hloubka 53 mm
- rozteč upevňovacích šroubů 152 mm

Sdružená lampa zadní - levá, napájení 12V, světlo mlhové (18x LED), směrové (10x LED), brzdové/
poziční (10x LED), odrazka, osvětlení registrační značky (5x LED). Včetně LED diod.

- rozměry šířka 227,6 mm, výška 105,8 mm
- hloubka 55 mm
- rozteč upevňovacích šroubů 152 mm

- rozměry šířka 227,6 mm, výška 105,8 mm

cena za kus - pravá nebo levá

trl18led LED osvětlení SPZ 148,- 242,-

- napájecí napětí: 12/24V
- světelný zdroj: 6 LED
- rozteč otvorů pro uchycení 45 mm

rozměry: 75 x 50 x 41 mm

trl15led LED světlo couvací 19x LED 192,- 314,-

Lampa zadní couvací - 
LED (diodová) - napájení 12V. 

- rozměry šířka 100,7 mm
- výška 80,7 mm 
- hloubka 28,5 mm

trl17led mlhovka zadní 19LED červe-
ná 12V 214,- 350,-

 
LED (diodová) - napájení 12V. LED (diodová) - napájení 12V. 

- rozměry ø122x43,2 mm

rozměry šířka 243,6 mm, výška 148,5 mm, hloubka 48 mm

624,-

sdružená LED lampa zadní pravá 624,-

cena za kus -
pravá nebo levá

- rozměry
šířka 100 mm
výška 82 mm
hloubka 27 mm

ŽÁROVKOVÉ SVĚTLO

- rozteč otvorů pro uchycení 45 mm

- homologace E4
140 mm

- homologace E4
140 mm

R23
ECE R38

ECE

R23
ECE

R6
ECE

R7
ECE

R6
ECE

R7
ECE

R23
ECE

R38
ECE

R23
ECE

R38
ECE

R6
ECE

R7
ECE

R6
ECE

R7
ECE

R6
ECE

R7
ECE

R3
ECE

R23
ECE

R38
ECE

R4
ECE

trl09led 148,- 242,-
LED osvětlení SPZ, 
- rozteč otvorů pro uchycení 45mm
- napájecí napětí 10-30V
- světelný zdroj: 4x SMD LED
- vodotěsné IP67
- rozměry 72x50x41 mm

- světelný zdroj: 4x SMD LED- světelný zdroj: 4x SMD LED

R4
ECE

R4
ECE

R6
ECE

R3
ECE

R23
ECE

R38
ECE

R7
ECE

cena za kus -
pravá nebo levá

R4
ECE

R6
ECE

R3
ECE

R7
ECE

R23
ECE

R4
ECE

R6
ECE

R3
ECE

R7
ECE

R23
ECE

R38
ECE

R38
ECE

- rozměry: šířka 252 mm, výška 133 mm, 

NOVINKA
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LED SVĚTLA VO MOC
35%+DPH

kf661E přední obrysové světlo LED, bílý obdélník 76,- 124,-

kf661Eora boční obrysové světlo LED, oranžový obdélník 76,- 124,-

kf661Ered zadní obrysové světlo LED, červený obdélník 76,- 124,-

kf662E přední obrysové světlo LED, bílý ovál 74,- 121,-

kf662Eora boční obrysové světlo LED, oranžový ovál 74,- 121,-

kf662Ered zadní obrysové světlo LED, červený ovál 74,- 121,-

trl021L poziční LED (tykadlo) 90°gumové - červeno/bílé 192,- 314,-

trl021P poziční LED (tykadlo) 90°gumové - červeno/bílé 192,- 314,-
- napájecí napětí: 12-24V
- světelný zdroj: 6x LED
- délka od základny 192 mm
- rozměr základny 91 x 45 mm,
  průměr horní části 66 mm

Přídavné obrysové (poziční) LED světlo s odraznou plochou
- do montážního otvoru o průměru 20 mm a hloubce 14 mm
- vhodné k osvětlení nákladních vozidel, kamionů, návěsů
- napájecí napětí 12-24V (20mA při 13,8V)
- obsahuje 3 vysoce svítivé LED diody
- homologace E11 (červené bez homologace)
- rozměry 96 x 31 mm
- rozteč šroubů 69 mm
- gumové těsnění

Přídavné obrysové (poziční) LED světlo
- vhodné k osvětlení nákladních vozidel, kamionů, návěsů
- napájecí napětí 12-24V (60mA při 13,8V)
- obsahuje 2 vysoce svítivé LED diody SUPERFLUX
- homologace E4 (pouze oranžové)
- rozměry 65 x 28 x 18 mm 
- rozteč šroubů 48 mm

kf660 boční obrysové světlo LED, oranžové 12V 78,- 127,-

kf670 boční obrysové světlo LED, oranžové 24V 72,- 118,-

kf670red zadní obrysové světlo LED, červené 24V 72,- 118,-

kf670white přední obrysové světlo LED, bílé 24V 72,- 118,-

Přídavné obrysové (poziční) LED světlo s odraznou plochou
- obsahuje 4 vysoce svítivé LED diody
- v balení je 2ks světel
- do montážního otvoru o průměru 24 mm a hloubce 20 mm

rozměry 110 x 42 mm, rozteč šroubů 75 mm

- homologace E4 (pouze oranžové)

cena za kus

cena za pár - 2 ks

trl52 přední odrazový element - kolečko bílé 13,- 22,-

trl52or boční odrazový element - kolečko oranžové 13,- 22,-

trl52red zadní odrazový element - kolečko červené 13,- 22,-

rozměry ø60 mm

trl51 přední odrazový element - obdélník 11,- 18,-

trl51or boční odrazový element - obdélník oranžový 11,- 18,-

trl51red zadní odrazový element - obdélník červený 11,- 18,-

rozměry 95 x 38 mm

trl53red zadní odrazový element - obdélník, homologace 3,- 5,-

rozměry 103 x 40 mm
rozteč montážních
 otvorů 96,5 mm

trs002l sdružená lampa zadní LED levá 678,- 1 108,-

trs002p sdružená lampa zadní LED pravá 678,- 1 108,-
LED (diodová) s nejmodernější technologií vedení světla Glo-Trac
- napájení 12-24V, celkový počet LED - 32 v každém světle
- levé světlo: poziční (Glo-Trac), směrové, brzdové,
   mlhové světlo + odrazový trojúhelník
- pravé světlo: poziční (Glo-Trac), směrové, 
  brzdové, couvací světlo + odrazový trojúhelník
- rozměry: 208 x 188 x 40 mm

trs004ledL sdružená lampa zadní LED levá 234,- 382,-

trs004ledR sdružená lampa zadní LED pravá 234,- 382,-
- LED (diodová) s nejmodernější technologií vedení světla Glo-Trac
- napájení: 12V
- směrové (6x LED), brzdové (6x LED), poziční (Glo-Trac 9x LED), 
  osvětlení registrační značky (4x LED)
- voděodolnost IP67
- rozměry: šířka 106 mm, výška 99 mm, hloubka 35 mm
- rozteč upevňovacích šroubů 55 mm

trl50 zadní odrazový element - trojúhelník 15,- 25,-
- rozměry: 152 x 135 mm
- rozteč montážních otvorů 70 mm

bez homologace

15,-15,-

trl022 poziční LED (tykadlo) gumové - červeno/bílé 192,- 314,-

- délka od základny: 130 mm
- rozměr základny: 90 x 45 mm
- průměr světla včetně opouzdření: 60 mm

balení obsahuje 1ks - cena za 1ks

R6
ECE

R7
ECE

R3
ECE

R23
ECE

R38
ECE

R6
ECE

R7
ECE

R4
ECE

R91
ECE

R7
ECE

bílá           oranžová

R3
ECE

R3
ECE

13,- 22,-13,-zadní odrazový element - kolečko červenézadní odrazový element - kolečko červené

R91
ECE

R7
ECE

R3
ECE

R7
ECER3

ECE

DOPRODEJ

rozměry 95 x 38 mm
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PREDÁTORY VO MOC
35%+DPH

911-C4  982,- 1 604,-

911-C4blu  982,- 1 604,-

911-P3blu  594,- 970,-

911-P3ora  594,- 970,-

911-P3red  594,- 970,-

911-P3wht  594,- 970,-

PROFI výstražné LED světlo vnější, 12-24V, ECE R65
pro externí povrchovou montáž, 4x LED 3W,  
číslo homologace  ECE R65 TA1 00 035, ECE R10 04 12754 
je vyraženo na skle světla
● 4x vysoce výkonné LED diody 3W 
● minimální odběr proudu
● 19 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími LED světly
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● životnost až 100 000 hodin
Zapojení: Červený +12/24V, černý  ● zem, žlutým vodičem se mění program blikání (na +12/24V)  
pokud je třeba synchronizovat s dalšími světly musí být žluté dráty spojeny, bílý vodič - připojením 
na kladné napětí dojde k opačnému blikání při synchronizaci s dalšími světly.

rozměry 117 x 31 x 28 mm
rozteč montážních otvorů 103 mm

rozměry 117 x 31 x 28 mm

cena za kus

3W
LED

911-C4D  1 972,- 3 221,-

911-C4Dblu  1 972,- 3 221,-
R65
ECE

911-E4  852,- 1 392,-

911-E4blue  852,- 1 392,-

911-E4red  852,- 1 392,-
PROFI výstražné LED světlo vnější, 12-24V, 
pro externí povrchovou montáž  
● 4x vysoce výkonné LED diody 3W 3.generace
● minimální odběr proudu
● 19 různých přednastavených programů pro 
     blikání
● synchronizace s dalšími LED světly
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti 
    a otřesům
● životnost až 100 000 hodin

homologace E13*65R00*65R00*0026*00  
vyražena na skle světla

cena za kus

 rozměry 146 x 45,5 x 23,8  mm

3W
LED

R65
ECE

911-621  740,- 1 209,-

911-621blu  740,- 1 209,-

911-623  850,- 1 388,-

911-623blu  944,- 1 542,-

PROFI výstražné LED světlo vnější  12-24V
pro externí povrchovou montáž. 
● 6x vysoce výkonné SMD LED diody 3W
● 6 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími světly stejného typu
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
● minimální odběr proudu
● životnost až 100 000 hodin
● příkon  14W
● délka napájecího kabelu 30 cm

homologace E9-1469-10R-04-E9-6851 
homologace R65 XA1-E9-00-1469
přímo na skle

PROFI výstražné LED světlo vnější, 12-24V
pro externí povrchovou montáž  
● homologace R65 (zvláštní výstražná světla) 
● 8x vysoce výkonné SMD LED diody 3 W
● 10 různých přednastavených programů pro blikání
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP 67)
● životnost: až 100.000 hodin
● délka napájecího kabelu 50 cm

6 různých přednastavených programů pro blikání6 různých přednastavených programů pro blikání rozměry 140 x 48 x 30 mm

R65
ECE

cena za kus

911-622  740,- 1 209,-

911-622blu  740,- 1 209,-

911-E31  449,- 733,-

911-E31blu  574,- 938,-

911-620  572,- 934,-

911-620blu  572,- 934,-

PROFI výstražné LED světlo vnější  12-24V
pro externí povrchovou montáž. 
● 6x vysoce výkonné SMD LED diody 3W
● minimální odběr proudu
● 10 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími světly stejného typu
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
● životnost až 100 000 hodin
● příkon  14W
● délka napájecího kabelu 30 cm

homologace 10R-04-E9-6827 
homologace R65 XA1-E9-00-1448
přímo na skle

PROFI LED výstražné světlo vnější, 12-24V
pro externí povrchovou montáž  
● 12x vysoce výkonné SMD LED diody
● 10 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími světly stejného typu
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP 67)
● životnost až 100.000 hodin
● délka napájecího kabelu 30 cm

PROFI výstražné LED světlo vnější, 12-24V
pro externí povrchovou montáž  
● homologace R65 (zvláštní výstražná světla)
● 3x vysoce výkonné SMD LED diody 3 W
● 10 různých přednastavených programů pro blikání
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
● životnost až 100.000 hodin
● délka napájecího kabelu 18 cm

rozměry 142 x 30 x 35 mm

rozměry 85 x 39,5 x 26 mm
rozteč šroubů 77 mm

R65
ECE

R65
ECE

cena za kus

cena za kus

3W
LED

3W
LED

10 různých přednastavených programů pro blikání

3W
LED

cena za kus

10 různých přednastavených programů pro blikání
odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP 67)
10 různých přednastavených programů pro blikání

cena za kus

3W
LED

R65
ECE

 rozměry: 92,5 x 41 x 26 mm

PROFI DUAL výstražné LED světlo vnější, 12-24V
pro externí povrchovou montáž
● 8x vysoce výkonné LED diody 3 W 3. generace
● 19 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími LED světly
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● životnost až 100.000 hodin
homologace  ECE R65 XA1 00 035, ECE R10 04 12754

rozměry 116 x 51 x 28 mm
rozteč šroubů 103 mm

cena za kus

3W
LED

R65
ECE

PROFI výstražné LED světlo vnější, 
12-24V pro externí povrchovou montáž
● 3x vysoce výkonné LED diody 3 W cena za kusrozměry 73 x 55 x 25 mm    homologace oranžová, modrá barva

● 13 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími LED světly
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● životnost až 100.000 hodin
● vodotěsné IP67 R65

ECE

10 různých přednastavených programů pro blikání

odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP 67)

cena za kus

10 různých přednastavených programů pro blikání

odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP 67)

R65
ECE

rozměry 114 x 44 mm 
rozteč šroubů 104 mm
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kf003hd  310,- 506,-

kf003hdblu  310,- 506,-

kf703  648,- 1 059,-

kf703blu  648,- 1 059,-

kf010E1W  1 094,- 1 787,-

kf010E1Wblu  1 094,- 1 787,-

kf703d  1 280,- 2 091,-

kf703dblu  1 280,- 2 091,-

911-x6  946,- 1 545,-

911-x6blu  946,- 1 545,-

MINI PREDATOR 3x1W LED, 12-24V
pro externí povrchovou montáž.
● minimální odběr proudu (cca 300 mA)
● v balení vypínač + přepínač režimů
● 9 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s LED světlem stejného typu (pouze 2 světla)
● možnost montáže na rovnou plochu nebo zapuštění
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● dlouhá životnost
Zapojení: červený +12/24V, černý - zem, žlutým vodičem se mění 
program blikání (na +12/24V)  pokud je třeba synchronizovat 
s dalšími světly, musí být žluté dráty spojeny, dále musí být spojen 
bílý vodič s šedým vodičem druhého světla.

LINEAR LED 6x5W LED, 12-24V 
● 6x vysoce výkonné LED diody 5 W
● minimální odběr proudu
● 26 různých přednastavených programů pro blikání
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
homologace R65 XA1-E9-00.1961/ R65 XA1-E9-00.1966

PREDATOR dual 10x1W LED, 12-24V
● certifikát CE
● 10x vysoce výkonné LED diody 1 W
● 18 různých přednastavených programů pro blikání
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)

LINEAR LED dual 12x5W LED, 12-24V
● 12x vysoce výkonné LED diody 5 W
● 26 různých přednastavených programů 
    pro blikání
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti 
    a otřesům

homologace 
R65 XA1-E9-00.1961 
R65 XA1-E9-00.1966

PROFI výstražné LED světlo vnější, 12-24V 
● homologace ECE R65
● vysoce výkonné LED diody 6x 3W LED
● 19 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími LED světly
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● životnost až 50.000 hodin

rozměry 65 x 22 x 24 mmrozměry 65 x 22 x 24 mm

kf006E3W  564,- 921,-

kf006E3Wblu  564,- 921,-

PREDATOR 6x3W LED, 12-24V
pro externí povrchovou montáž.
● 6x vysoce výkonné LED diody 3W
● minimální odběr proudu
● 18 různých přednastavených 
    programů pro blikání
● odolná konstrukce chránící 
    proti vlhkosti a otřesům
● dlouhá životnost

cena za kus PLOCHÉ

R65
ECE

kf004E3W  478,- 781,-

kf004E3Wblu  478,- 781,-

kf003E3W  395,- 645,-

kf003E3Wblu  395,- 645,-

PREDATOR 3x3W LED, 12-24V
pro externí povrchovou montáž.
● 3x vysoce výkonné LED diody 3W
● minimální odběr proudu
● 18 různých přednastavených programů pro blikání
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● dlouhá životnost

homologace ECE 10R-04 1371
homologace R65 XA1-E9-00-1693

rozměry 80 x 28 x 21 mm

cena za kus

3W
LED

PLOCHÉ

kf003  364,- 595,-

kf003blu  364,- 595,-

PREDÁTOR 3x1W LED, 12-24V
Přídavné výstražné LED světlo 
pro externí montáž
● 3x vysoce výkonné LED diody 1W
● 9 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími LED světly stejného typu
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
homologace E9-10R-04 1371, homologace R65 XA1-E9-00.1692  rozměry 106 x 33 x 29  mm

kf003d  620,- 1 013,-

kf003dblu  620,- 1 013,-

PREDÁTOR 6x1W LED, 12-24V 
Přídavné výstražné LED světlo
pro externí montáž 
● 6x vysoce výkonné LED diody 1W
● 9 různých přednastavených programů pro blikání
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
homologace E9-10R-04 1371
homologace R65 XA1-E9-00.1692

rozměry 106 x 64 x 29  mm

Predátor LED vnější 4x3W, 12-24V
pro externí povrchovou montáž. 
● 4x vysoce výkonné LED diody 3W
● 18 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími LED světly stejného typu  (pouze 2 světla)
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● dlouhá životnost

homologace E9 10R 04.1371 
homologace R65 XA1 E9 00.1693

rozměry 95,5 x 28 x 21 mm
cena za kus

3W
LED

R65
ECE

R65
ECE

R65
ECE

PLOCHÉ

PREDÁTORY VO MOC
35%+DPH

kf004d  440,- 719,-

kf004dr UNI držák 136,- 222,-

PROFI výstražné LED světlo vnější, 12-24V, 
pro externí povrchovou montáž, 8x LED 1W. 
● 8x vysoce výkonné LED diody 1W
● minimální odběr proudu
● 18 různých přednastavených programů pro blikání
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● dlouhá životnost
homologace E9 - 10R - 04.1371
homologace R65 XA1-E9-00.1693 

 rozměry 140 x 75 x 30 mm rozměry 140 x 75 x 30 mm

R65
ECE

cena za kus

kf006d  854,- 1 395,-

kf006dblue  854,- 1 395,-

PREDATOR dual 12x1W LED, 12-24V
● 12x vysoce výkonné LED diody 1 W
● minimální odběr proudu
● 9 různých přednastavených programů pro blikání
● odolná konstrukce chránící 
    proti vlhkosti a otřesům
● dlouhá životnost  
homologace E9-10R-04 1371

 rozměry 173 x 65 x 29 mm

R10
ECE

cena 
za kus

homologace R65 XA1-E9-00.1961/ R65 XA1-E9-00.1966

rozměry 120 x 31 x 14 mm

rozměry 120 x 52 x 14 mm

rozměry 160 x 100 x 30 mm

odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)

rozměry 160 x 100 x 30 mm

odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)

rozměry 160 x 100 x 30 mm

cena za kus

cena za kus

cena za kus

rozměry  90 x 20 x 18 mmrozměry  90 x 20 x 18 mmrozměry  90 x 20 x 18 mm

R65
ECE R65

ECE

R65
ECE

cena za kus

homologace E9-10R-04 1371, homologace R65 XA1-E9-00.1692  rozměry 106 x 33 x 29  mm

R65
ECE

cena za kus

rozměry 80 x 28 x 21 mmR65

ECE

9 různých přednastavených programů pro blikání

rozměry 106 x 64 x 29  mm9 různých přednastavených programů pro blikání

rozměry 106 x 64 x 29  mm

cena za kus

rozměry 128 x 28 x 21mm

3W
LED

rozměry 106 x 64 x 29  mm

rozměry 106 x 64 x 29  mm

rozměry 106 x 64 x 29  mm

EXTRA PLOCHÉ

pro 911-621, 911-C4, 911-C4D, 
kf006E3W

rozteč šroubů 95-125 mm

EXTRA PLOCHÉ
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911-E33A  840,- 1 372,-

911-E33B  840,- 1 372,-

911-E33R  840,- 1 372,-

911-E33W  840,- 1 372,-

kf717ora  482,- 787,-

kf717blu  482,- 787,-

kf717red  482,- 787,-

kf718  742,- 1 212,-

kf718blu  742,- 1 212,-

PROFI LED výstražné světlo 12-24V  
pro externí montáž, číslo homologace 
E9*1565*10R-04*E9*1186* přímo na skle
● 3x vysoce výkonné SMD LED diody 3W
● minimální odběr proudu
● životnost až 100 000 hodin 

● 6 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími světly stejného typu
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
● délka napájecího kabelu 24 cm NOVINKAcena za kus

3W
LED

R10
ECE

911-C9  1 740,- 2 842,-

911-C9blu  1 740,- 2 842,-
PROFI výstražné LED světlo vnější, 12-24V, 
pro externí povrchovou montáž 
● 9x vysoce výkonné LED diody 3W 3.generace
● minimální odběr proudu
● 19 různých přednastavených programů pro blikání
● synchronizace s dalšími LED světly
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● životnost až 100 000 hodin

homologace ECE R65 TA1 00 039  jen oranžová barva

výstražné LED světlo vnější, 12-24V, 
pro externí povrchovou montáž, 5x LED 3W, 
● 5x vysoce výkonné LED diody 3W
● minimální odběr proudu
● odolná konstrukce chránící 
    proti vlhkosti a otřesům (IP67)

výstražné LED světlo vnější 12-24V
● 4x vysoce výkonných LED diod 5 W
● homologace ECE R10/R65
● minimální odběr proudu
● odolná konstrukce chránící proti 
   vlhkosti a otřesům IP67
● 23 různých režimů výstražného
   problikávání

rozměry 170 x 54 x 28 mm
rozteč montážních otvorů 162 mm

cena za kus
homologace ECE R65 TA1 00 039  jen oranžová barva

rozměry 170 x 54 x 28 mm

homologace ECE R65 TA1 00 039  jen oranžová barva

3W
LED

R65
ECE

R65
ECE

pouze pro oranžovou

pro všechny barvy

cena za kus

rozměry 92 x 65 mm

kf188  1 093,- 1 785,-

kf188blu  1 093,- 1 785,-

výstražné LED světlo vnější, 12-24V, 1,25A max.
pro externí povrchovou montáž, 8x LED 1W 
● rozteč montážních otvorů 131 mm
● 19 různých přednastavených programů pro blikání
● 180º úhel viditelnosti
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP64)
● tělo světla z hliníku

rozměry: 128 x 110 x 55 mm

 odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP64) odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP64)

rozměry 138 x 37mm, hloubka 48 mm

cena za kus

cena za kus

PREDÁTORY VO MOC
35%+DPH

kf225 2x oranžové  780,- 1 274,-

kf225blre 1x modré, 
1x červené 780,- 1 274,-

kf225blue 2x modré  780,- 1 274,-

PREDATOR LED vnější, 12V, 10x LED 1W, 
 pro externí montáž 
● 1 režim výstražného problikávání
● vysoce svítivé LED diody 1W (5 diod v každém světle)
● minimální odběr proudu (cca 270 mA každé světlo)

rozměry 98 x 81 x 64mm

cena za 

set 2 kusů
DOPRODEJ

kf325  925,- 1 511,-

kf325blu  925,- 1 511,-

kf326W  1 044,- 1 705,-

kf326Wblu  1 044,- 1 705,-

PREDATOR LED vnější, 12V pro externí montáž,
12x LED 1W (4x světlo, v každém 3x LED). 
● minimální odběr proudu
● 8 různých přednastavených programů pro blikání
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
● paměť posledního programu blikání
● životnost až 100 000 hodin
● upevnění světel pomocí přiložených držáků
● příkon max. 5W

pro externí montáž,

8 různých přednastavených programů pro blikání
odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)

PREDATOR LED vnější, 12V pro externí montáž, 
12x LED 1W (4x světlo, v každém 3x LED). 
● minimální odběr proudu
● dálkové ovládání (zapnutí i přepínání programů)
● dosah dálkového ovládání až 30m
● 8 různých přednastavených programů pro  blikání
● paměť posledního programu blikání
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti
    a otřesům (IP67)
● životnost až 100 000 hodin
● upevnění pomocí přiložených držáků
● příkon max. 5W

rozměry světla 87 x 30 x 37mm

rozměry světla 87 x 30 x 37mm

vhodné i pro instalaci 
do přední mřížky!!

8 různých přednastavených programů pro  blikání8 různých přednastavených programů pro  blikání

ovladač  

● příkon max. 5W

rozměry světla 87 x 30 x 37mm

příkon max. 5W

cena za set 4 ks

cena za set 4 ks

kf024  825,- 1 348,-

kf024blu  825,- 1 348,-

PREDATOR LED vnitřní, 12V, 8x 3W
● 8x výkonné LED diody 3W, 
● minimální odběr proudu
● určeno pro montáž na nástavby 
    pohotovostních vozidel
● odolná konstrukce
● životnost až 100 000 hodin 3W

LED
MAXI VELIKOST

rozměry světla  232x181x29mm

DOPRODEJ

R65
ECE

rozměr světla 74 x 74 x 32 mmcena za kus

NOVINKA
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PREDÁTORY VO MOC
35%+DPH

kf801  740,- 1 209,-

kf801red  740,- 1 209,-

kf801blu  740,- 1 209,-

kf801blred 740,- 1 209,-
PREDÁTOR dual LED vnitřní, 12V
(montáž na sluneční clonu), různé přednastavené programy pro blikání, 
napájení pomocí CL adaptéru, upevnění na suchý zip. Určeno zejména pro 
vozidla s právem přednostní jízdy.

(montáž na sluneční clonu), různé přednastavené programy pro blikání, 
napájení pomocí CL adaptéru, upevnění na suchý zip. Určeno zejména pro 

kf749-1  360,- 588,-

  kf749-1blue  360,- 588,-

kf749-2  720,- 1 176,-

  kf749-2blue  720,- 1 176,-

  kf749-2blre 720,- 1 176,-

kf748  335,- 547,-

  kf748blue  335,- 547,-

kf748blre 335,- 547,- PREDATOR LED vniřní 1-prvkový, 12V
● vysoce výkonné LED diody 3.generace
● minimální odběr proudu
● střídavé problikávání 2+2 diod
● životnost až 100 000 hodin
● možnost pevné montáže nebo pomocí přísavky na sklo
● napájecí kabel s CL zástrčkou

PREDATOR LED vniřní, 12V

● 18 vysoce výkonných LED diod
● minimální odběr proudu
● 3 různé režimy výstražného problikávání
● životnost až 100 000 hodin
● napájecí kabel s CL zástrčkou
● možnost pevné montáže nebo pomocí přísavky na sklo

PREDATOR LED vniřní 2-prvkový, 12V
● vysoce výkonné LED diody 3.generace
● minimální odběr proudu
● střídavé problikávání 4+4 diod
● životnost až 100 000 hodin
● možnost pevné montáže nebo pomocí přísavky na sklo
● napájecí kabel s CL zástrčkou

možnost pevné montáže nebo pomocí přísavky na sklomožnost pevné montáže nebo pomocí přísavky na sklo

šířka 125 mm, hmotnost 200g

šířka 115 mm, hmotnost 550g

 šířka 210 mm, hmotnost 1050g

INTERIÉROVÉ PREDÁTORY 
INTERIÉROVÉ PREDÁTORY 

NEPOTŘEBUJÍ HOMOLOGACI 
NEPOTŘEBUJÍ HOMOLOGACI 

rozměry cca: 320 x 100 x 26 mm

kf740  539,- 880,-

kf740blu  539,- 880,-

kf740blre 539,- 880,-

kf743-1  574,- 938,-

kf743-2  828,- 1 353,-

PREDATOR LED vnitřní 2-prvkový, 12V 
● vysoce výkonné LED diody 3.generace 
● 16x LED 1W
● 18 režimů výstražného problikávání 
    (přepínání režimů na světle)
● možnost pevné montáže nebo 
   pomocí přísavky na sklo
● napájecí kabel s CL zástrčkou 

kf741  612,- 1 000,-

kf741blu  612,- 1 000,-

kf741blre 612,- 1 000,-

911-C4visor  2 240,- 3 659,-

911-C4visorblu  2 240,- 3 659,-

kf750-1  448,- 732,-

kf750-1blue  448,- 732,-

kf751  720,- 1 176,-

kf751blue  720,- 1 176,-

kf752  1 094,- 1 787,-

kf752blue  1 094,- 1 787,-

PROFI výstražné LED světlo vnitřní, 
12-24V, ECE R65
● 8x vysoce výkonné LED diody 3W 3. generace
● 19 různých přednastavených programů pro blikání
● uchycení na přísavky nebo oboustrannou lepící pásku 3M
● obal z polykarbonátu
● životnost až 100 000 hodin
● voděodolné IP66
● 3 m dlouhý napájecí kabel s CL zástrčkou do autozapalovače

homologace  ECE R65 XA1 00 035/ECE R65 XB1 00 036

PREDATOR LED vnitřní, 4x3W, 12-24V, CE
● 4x LED 3W
● 26 režimů problikávání
● možnost pevné montáže 
    nebo pomocí přísavky na sklo
● napájecí kabel s CL zástrčkou

PREDATOR LED vnitřní, 6x3W, 12-24V, CE
● 6x LED 3W
● 26 režimů problikávání
● možnost pevné montáže nebo 
    pomocí přísavky na sklo
● napájecí kabel s CL zástrčkou
● napájecí napětí 12-24V

PREDATOR LED vnitřní, 12x3W, 12-24V, CE
● 12x LED 3W
● 26 režimů problikávání
● napájecí kabel s CL zástrčkou
● možnost pevné montáže 
    nebo pomocí 
    přísavky na sklo

výška 42mm, hloubka 75mm šířka 210mm

PREDATOR LED vnitřní 1W linear LED, 12V
● vysoce výkonné LED diody 3.generace
● 8x LED 1W
● 8 režimů výstražného problikávání
● možnost pevné montáže nebo pomocí přísavky na sklo
● napájecí kabel s CL zástrčkou (přepínání režimů na CL zástrčce)

šířka 245mm, výška 55mm, hloubka 118mm

jelikož nejsou pevně spojeny s vozidlem

DOPRODEJ

8x vysoce výkonné LED diody 3W 3. generace8x vysoce výkonné LED diody 3W 3. generace
rozměry 268 x 100 mm

PRPREDATOR LED vnitřní, 12-24V, COB LED
● 1x LED modul COB 10 W/2x LED modul COB 10 W
● vysoce výkonný LED modul COB
● napájecí kabel s CL zástrčkou (přepínání režimů na CL zástrčce)
● 6 režimů výstražného problikávání
● minimální odběr proudu
● životnost až 100.000 hodin
● montáž pomocí přísavky 
    na sklo

napájecí kabel s CL zástrčkou (přepínání režimů na CL zástrčce)napájecí kabel s CL zástrčkou (přepínání režimů na CL zástrčce)

 rozměry 206 x 50 mm, hloubka 125 mm

 rozměry 306 x 50 mm, hloubka 125 mm

kf739  572,- 934,-

kf739blu  572,- 934,-

kf739blre 572,- 934,-

kf750-2  880,- 1 437,-

kf750-2blu  880,- 1 437,-

kf750-2blre 880,- 1 437,-

PREDATOR LED vnitřní, 6 x LED 1W, 12V
● 6x LED 1W
● vysoce výkonné LED diody 3. generace
● 26 režimů výstražného problikávání (přepínání režimů na CL zástrčce)
● pamatuje si poslední nastavený režim
● životnost až 100 000 hodin
● montáž pomocí přísavky na sklo
● napájecí kabel s CL zástrčkou

PREDATOR LED vnitřní, 8x3W, 12-24V, 240 mm, CE
● 8x LED 3W
● 26 režimů problikávání
● minimální odběr proudu
● možnost pevné montáže nebo pomocí přísavky na sklo
● napájecí kabel s CL zástrčkou

rozměry 138 x 55 mm
hloubka 100 mm

rozměry 138 x 55 mm
hloubka 100 mm

rozměry 138 x 55 mm
hloubka 100 mm

rozměry 146 x 55 x 100 mm

rozměry 240 x 55 x 100 mm

R65
ECE

PREDATOR LED vnitřní, 8x3W, 12-24V, 240 mm, CE

rozměry 240 x 55 x 100 mm

PREDATOR LED vnitřní, 8x3W, 12-24V, 240 mm, CE

rozměry 240 x 55 x 100 mm

výška 42mm, hloubka 75mm šířka 210mmvýška 42mm, hloubka 75mm šířka 210mm

rozměry 210 x 53 x 100 mm rrozměry 353 x 60 x 83 mmrrozměry 353 x 60 x 83 mm

PREDATOR LED vnitřní, 12x3W, 12-24V, CE
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PREDÁTORY VO MOC
35%+DPH

kf008  836,- 1 366,-

kf008blu  836,- 1 366,-

kf745-4  320,- 523,-

kf745-4blue  320,- 523,-

kf746-4  558,- 911,-

  kf746-4blue  558,- 911,-

PREDÁTOR LED do mřížky, 12V
8 přídavných oranžových výstražných LED světel 
pro externí montáž především do přední mřížky vozidla.
● vysoce výkonné LED diody 3.generace 1W 
    (v každém světle 3 diody)
● 1 režim výstražného problikávání
● minimální odběr proudu 
● dlouhá životnost
● napájecí napětí 12V

PREDÁTOR LED vnější, 12V 4-prvkový 
4 přídavné výstražné LED světla pro externí 
montáž
● 3 režimy výstražného problikávání
● vysoce svítivé LED diody SUPERFLUX
   (v každém světle 9 diod)
● minimální odběr proudu (cca 150 mA)
● odolná konstrukce dlouhá životnost         

rozměry světla: cca 12 x 165 x 15 mm

rozměry světla: cca 44 x 38 x 22mm

kf745-6  380,- 621,-

kf745-6blue  380,- 621,-

kf745-6blre 380,- 621,-

kf071-2  448,- 732,-

kf071-2blue  448,- 732,-

PREDÁTOR LED do mřížky, 12V
4 přídavná výstražná LED světla
pro externí montáž 
● 3 režimy výstražného problikávání, 
● vysoce svítivé LED diody SUPERFLUX 
  (v každém světle 3 diody)
● minimální odběr proudu (cca 90 mA)
● odolná konstrukce, dlouhá životnost

523,-

rozměry světla cca 12x48x15mm
PREDÁTOR LED do mřížky, 12V
6 přídavných výstražných LED světel pro externí montáž 
● 3 režimy výstražného problikávání, 
● vysoce svítivé LED diody SUPERFLUX (v každém světle 3 diody)
● minimální odběr proudu (cca 130 mA)
● odolná konstrukce, dlouhá životnost

6 přídavných výstražných LED světel pro externí montáž 

PREDÁTOR LED do mřížky, 12V
2 přídavná výstražná LED světla 
pro externí montáž 
● 3 režimy výstražného problikávání, 
● vysoce svítivé LED diody SUPERFLUX 
   (v každém světle 6 diod)
● minimální odběr proudu
● odolná konstrukce, dlouhá životnost

732,-

vysoce svítivé LED diody SUPERFLUX 

rozměry světla cca 15 x 180 x 18 mm

DO MŘÍŽKYDO MŘÍŽKY

DO MŘÍŽKY

DO MŘÍŽKY

  kf753-2blue  348,- 526,-

LED světelná alej 2-prvková

kf753-4  518,- 783,-

  kf753-4blue  320,- 484,-
LED světelná alej 4-prvková
● zařízení pro směrování řidičů sekvencemi 
    optických signálů 
● pokroková technologie LED 
● vynikající světelný výkon, nízká spotřeba energie
● 3 různé režimy výstražného problikávání (přepínání tlačítkem přímo na aleji)
● LED moduly 3. generace
● určeno pro vnitřní montáž
● napájecí napětí 12V

vynikající světelný výkon, nízká spotřeba energie

rozměry 360 x 48 x 70 mm

rozměry 185 x 48 x 70 mm

kf720  480,- 784,-

  kf720blue  480,- 784,-

kf715  388,- 634,-

PREDÁTOR LED vnější, 12V  
Přídavné výstražné LED světla pro externí montáž,  
70 vysoce svítivých LED diod v každém světle
● minimální odběr proudu (cca 300mA)
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● životnost až 100 000 hodin 

Přídavné výstražné LED světla pro externí montáž,  

PPREDATOR LED vnější, 12V, s kryty pro externí 
povrchovou montáž s vyměnitelnými barevnými kryty 
(součástí jsou kryty v barvě oranžová, modrá, bílá, 
červená), 
● 3 režimy výstražného problikávání
● minimální odběr proudu (cca 400 mA) 
● vysoce svítivé LED diody (40 diod v každém světle)
● odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
● životnost až 100 000 hodinrozměry světla: 178 x39,6 x 72,4 mm

hid-spy01 HID dálkově ovládaná vyhledávací svítilna 12V 1 420,- 2 405,- led-spy01 LED dálkově ovládaná vyhledávací svítilna 12V 2 832,- 4 797,-
Dálkově ovládaná vyhledávací xenonová svítilna. Výborné použití např. pro bezpečností agentury, 
farmářské použití, záchranné i rekreační aktivity nebo lodě.
Technické parametry:
● bezdrátové dálkové ovládání pro všechny funkce
● úzký úhel světelného kuželu 
● pevná montáž nebo magnet
● xenonová výbojka H1 35 W + balast (možno vyměnit)
● napájecí napětí 12V / 5,5 A
● přívodní kabel 270 cm, zakončený CL zástrčkou
● hmotnost 2,5 kg 
● dosvit světla až 100 m
● odolné vodě, slané vodě, UV paprskům
● otočná o 360°, nahoru a dolů o 120°

Dálkově ovládaná vyhledávací LED svítilna. Výborné použití např. pro bezpečností agentury, 
farmářské použití, záchranné i rekreační aktivity nebo lodě.
Technické parametry:
● bezdrátové dálkové ovládání pro všechny funkce
● úzký úhel světelného kuželu 
● pevná montáž nebo magnet
● světelný zdroj: LED 50 W, svítivost 3200 lm
● napájecí napětí 12V, odběr cca 2,5A
● přívodní kabel 270 cm, zakončený CL zástrčkou
● hmotnost cca 2,5 kg 
● dosvit světla až 100 m
● odolné vodě, slané vodě, UV paprskům (IP67)
● otočná o 360°, nahoru a dolů o 120°

634,-
pro externí 

povrchovou montáž s vyměnitelnými barevnými kryty 
(součástí jsou kryty v barvě oranžová, modrá, bílá, 

vysoce svítivé LED diody (40 diod v každém světle) rozměry světla: 100 x 80 x 72mm

cena za sadu
včetně náhradních krytů

DOPRODEJ

kf753  1 475,- 2 409,-

kf753blue  1 475,- 2 409,-

PREDATOR LED vnitřní, 18x3W, 12-24V, CE
● 18x LED 3W
● 8 režimů problikávání
● možnost pevné montáže 
    nebo pomocí přísavky na sklo
● napájecí kabel s CL zástrčkou

DOPRODEJ

rozměry světla cca 12x48x15mm

kf747  315,- 515,-

kf47blue  315,- 515,-
PREDATOR LED vnější, 12V pro externí montáž 
● 22 vysoce svítivých LED diod v každém světle
● 3 režimy výstražného problikávání
    (přepínání tlačítky na ovládacím panelu)
● minimální odběr proudu (cca 300mA)
● odolná konstrukce chránící 
  proti vlhkosti a otřesům
● životnost až 100 000 hodin

rozměry světla: 40 x 94 x 24mm

cena za pár (sadu)

odolná konstrukce, dlouhá životnost

rozměry 490 x 55 x 120 mm

    (přepínání tlačítky na ovládacím panelu)
minimální odběr proudu (cca 300mA)
odolná konstrukce chránící 

  proti vlhkosti a otřesům
životnost až 100 000 hodin

rozměry světla: 40 x 94 x 24mm

    (přepínání tlačítky na ovládacím panelu)    (přepínání tlačítky na ovládacím panelu)
minimální odběr proudu (cca 300mA)
odolná konstrukce chránící 

  proti vlhkosti a otřesům
životnost až 100 000 hodin

rozměry světla: 40 x 94 x 24mm
cena za pár (sadu)

DO MŘÍŽKY

farmářské použití, záchranné i rekreační aktivity nebo lodě.

bezdrátové dálkové ovládání pro všechny funkce

xenonová výbojka H1 35 W + balast (možno vyměnit)

farmářské použití, záchranné i rekreační aktivity nebo lodě.

bezdrátové dálkové ovládání pro všechny funkce

xenonová výbojka H1 35 W + balast (možno vyměnit)

 Výborné použití např. pro bezpečností agentury, 

rozměry 230 x 220 x 190 mm rozměry 230 x 220 x 190 mm
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kf758-8  3 780,- 5 717,- 32x 1W/LED délka 955mm

kf758-8blu  3 780,- 5 717,- 32x 1W/LED délka 955mm

kf758-10  4 360,- 6 595,- 40x 1W/LED délka 1200mm

kf758-10blu  4 360,- 6 595,- 40x 1W/LED délka 1200mm

LED světelná alej pro vnější montáž, 12-24V, 8, 10 prvková
● zařízení pro směrování řidičů sekvencemi optických signálů
● pokroková technologie LED 
● vynikající světelný výkon, nízká spotřeba energie
● LED moduly 3. generace
● různé režimy výstražného problikávání
● ovládací panel s LED zobrazením nastaveného režimu
● režim směrování doleva/doprava/doprostřed
● určeno pro vnitřní i vnější montáž 
● voděodolná (IP66)
Světelná alej není homologována pro provoz na pozemních komunikacích

alej 8-prvková, celkem 32 x 1W LED
rozměry délka 95,5 cm

cena za kus

alej 10-prvková, celkem 40 x 1W LED
rozměry délka 120 cm

VODĚODOLNÉ

kf755-3  1 092,- 1 652,-

kf755-4  1 458,- 2 205,-

kf755-4blu  1 458,- 2 205,-

kf755-5  1 684,- 2 547,-

kf755-6  2 180,- 3 297,-

LED světelná alej 12V vnitřní, 12V  3, 4, 5, 6-ti prvková 
● zařízení pro směrování řidičů sekvencemi optických signálů 
● pokroková technologie LED 
● vynikající světelný výkon, nízká spotřeba energie
● LED moduly 3. generace 
● 8 různých režimů výstražného problikávání
● režim směrování doleva/doprava
● možnost uchycení na magnety (v balení)

  kf755-3
18x 1W/LED, 
délka 500mm

  kf755-4
24x 1W/LED
délka 645mm

  kf755-5
30x 1W/LED
délka 800mm

  kf755-6
36x 1W/LED
délka 950mm

  kf755-4blu
24x 1W/LED
délka 645mm

PREDÁTORY VO MOC
35%+DPH

R10
ECE

kf756-3  932,- 1 410,- 12x 3W/LED délka 360 mm

kf756-3blu  932,- 1 410,- 12x 3W/LED délka 360 mm

kf756-5  1 384,- 2 093,- 20x 3W/LED délka 580 mm

kf756-5blu  1 384,- 2 093,- 20x 3W/LED délka 580 mm

kf756-7  1 829,- 2 766,- 28x 3W/LED délka 800 mm

kf756-7blu  1 829,- 2 766,- 28x 3W/LED délka 800 mm

kf756-8  1 960,- 2 965,- 32x 3W/LED délka 910 mm

kf756-8blu  1 960,- 2 965,- 32x 3W/LED délka 910 mm

kf756-10  2 569,- 3 886,- 40x 3W/LED délka 1210 mm

kf756-10blu  2 596,- 3 926,- 40x 3W/LED délka 1210 mm

LED světelná alej 12V 3, 5, 7, 8, 10 prvková
● zařízení pro směrování řidičů sekvencemi optických signálů 
● pokroková technologie LED 
● vynikající světelný výkon, nízká spotřeba energie
● LED moduly 3. generace 
● 8 různých režimů výstražného problikávání
● režim směrování doleva/doprava

  kf756-10

  kf756-8

  kf756-7

  kf756-5

  kf756-3

kf756DI-8  2 260,- 3 418,-
LED světelná alej 8-prvková, včetně dálkového ovladače s LED displejem zobrazujícím zvolený režim.
● zařízení pro směrování řidičů sekvencemi optických signálů 
● pokroková technologie LED vynikající světelný výkon, nízká spotřeba energie
● 96 W LED moduly 3. generace (celkem 32x 3 W/LED)
● 8 různých režimů výstražného problikávání
● režim směrování doleva/doprava
● určeno pro vnitřní montáž
● homologace E9 10R-04.1371, R65 XA1-E9-00.1693

rozměry: délka 910 mm

R65
ECE

  kf054blue  242,- 366,-

  kf052blue  380,- 575,-
● zařízení pro směrování řidičů sekvencemi optických signálů 
● ovládací modul nabízí několik odlišných varovných módů (přepínání pomocí tlačítka na aleji) 
● nízkoprofi lová konstrukce a univerzální montážní nosiče umožňují kombinaci s většinou světelných ramp bez omezení jejich výstražného signálu

  kf054blue 
rozměry 175 x 50 x 40 mm

  kf052blue 
rozměry 380 x 50 x 40 mm

LED světelná alej 2 a 4-prvková 12V

DOPRODEJ

ovladač

NOVINKA

vynikající světelný výkon, nízká spotřeba energie

8 různých režimů výstražného problikávání
režim směrování doleva/doprava

3W
LED

NOVINKA

R65
ECE
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911-C24f  PROFI LED maják 24x3W, pevná montáž 2 130,- 3 222,-

911-C24fblu  PROFI LED maják 24x3W, pevná montáž 2 130,- 3 222,-

911-C24m  PROFI LED maják 24x3W, magnet 2 480,- 3 751,-

911-C24mblu  PROFI LED maják 24x3W, magnet 2 480,- 3 751,-

Profesionální LED maják s výrazným výstražným efektem, speciální optika 
na bázi fresnelových čoček, 24 výkonných  LED 3W, homologace.
- napájecí napětí 12-24V
- pracovní teplota -40 - +65°C
- světelný zdroj: 24 výkonných LED 3W
- 22 režimů výstražného problikávání včetně otočného režimu
- plastový kryt s UV ochranou
- základna z pevného plastu
- ochrana proti vlhkosti IP67

pevná montáž - uchycení pomocí 4 šroubů
magnet - určeno pro přenosnou nebo pevnou montáž, 
                 uchycení pomocí magnetu nebo 4 šroubůLED MAJÁK ECE R65

HOMOLOGACE ø základny 133 mm 
ø majáku 120 mm

výška 86 mm

VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY VO MOC

911-75f  PROFI zábleskový LED maják, pevná montáž 1 740,- 2 632,-

911-75fblu  PROFI zábleskový LED maják , pevná montáž 1 740,- 2 632,-

911-75m  PROFI zábleskový LED maják, magnet 1 952- 2 952,-

911-75mblu  PROFI zábleskový LED maják, magnet 1 952- 2 952,-

911-75cov  náhradní kryt oranžový pro 911-75f a 911-75m 182,- 297,-
911-75covblu  náhradní kryt modrý pro 911-75fblu a 911-75mblu 182,- 297,-

Profesionální oranžový LED maják s výrazným výstražným efektem, 
speciální optika na bázi fresnelových čoček, 
- napájecí napětí 12-24V
- pracovní teplota -40 - +65°C
- světelný zdroj: 36 výkonných SMD LED 0,5W
- 4 různé režimy výstražného problikávání 
   včetně otočného režimu
- plastový kryt s UV ochranou
- základna z pevného plastu
- ochrana proti vlhkosti IP67
pevná montáž - uchycení pomocí 4 šroubů
magnet - uchycení pomocí magnetu 
         nebo 4 šroubůLED MAJÁK ECE R 65

- světelný zdroj: 36 výkonných SMD LED 0,5W

- uchycení pomocí 4 šroubů

- světelný zdroj: 36 výkonných SMD LED 0,5W

HOMOLOGACE ø základny 167 mm 
ø majáku 132 mm

výška 130 mm

ø základny 133 mm 

911-E30f  PROFI LED maják 10x3W, pevná montáž 1 560,- 2 360,-

911-E30fblue  PROFI LED maják 10x3W, pevná montáž 1 560,- 2 360,-

911-E30m  PROFI LED maják 10x3W, magnet 1 880,- 2 844,-

911-E30mblu  PROFI LED maják 10x3W, magnet 1 880,- 2 844,-

911-E30cov  náhradní kryt pro 911-E30m a 911-E30f 182,- 297,-
911-E30covblu  náhradní kryt pro 911-E30mblu a 911-E30fblue 182,- 297,-

Profesionální LED maják s výrazným výstražným efektem, speciální optika, 10 výkonných SMD LED 3W, homologace.
- napájecí napětí 12-24V
- pracovní teplota -40 - +65°C
- světelný zdroj: 10 výkonných SMD LED 3W
- 10 různých režimů výstražného problikávání včetně 
   otočného režimu
- plastový kryt s UV ochranou
- základna z pevné hliníkové slitiny
- ochrana proti vlhkosti IP67

pevná montáž - uchycení pomocí 3 šroubů
magnet - určeno pro přenosnou nebo pevnou montáž, 
                uchycení pomocí magnetu nebo 3 šroubů LED MAJÁK ECE R65HOMOLOGACE

ø základny 121 mm 
ø majáku 91 mm

výška 90 mm

ø základny 121 mm 

wl190  LED maják, 12x3W, magnet 940,- 1 422,-

wl190fix  LED maják, 12x3W, pevná montáž 940,- 1 422,-

wl190cov  náhradní kryt oranžový pro wl190 a wl190fix 182,- 297,-

ø150 mm, výška 115 mm

Výstražný maják LED se zábleskovým režimem, 12 výkonných LED 3W
- počet záblesků: cca 130/min
- ochrana proti vlhkosti IP65
- napájecí napětí 12-24V

pevná montáž - uchycení pomocí šroubů
magnet - uchycení pomocí mangetu; délka krouceného kabelu 170 cm (ne 100% nataže-
ného), zakončen CL zástrčkou s vypínačem

LED MAJÁK ECE R65
HOMOLOGACE

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
911-16f  PROFI LED maják, pevná montáž 1 580,- 2 390,-

911-16fblu  PROFI LED maják, pevná montáž 1 580,- 2 390,-

911-16m  PROFI LED maják, magnet 1 885,- 2 851,-

911-16mblu  PROFI LED maják, magnet 1 885,- 2 851,-

911-16cov  náhradní kryt oranžový pro 911-16f a 911-16m 182,- 297,-
911-16covblu  náhradní kryt modrý pro 911-16fblu a 911-16mblu 182,- 297,-

Profesionální LED maják s výrazným výstražným efektem, 
speciální optika, 12 výkonných  LED 3W, homologace.
- napájecí napětí 12-24V
- světelný zdroj: 12 výkonných LED 3W
- 10 režimů výstražného problikávání včetně otočného režimu
- plastový kryt s UV ochranou
- základna z pevného plastu
- pracovní teplota -40 - +65°C
- ochrana proti vlhkosti IP67
pevná montáž - uchycení pomocí 4 šroubů
magnet - uchycení pomocí magnetu (230cm - kabel není 
kroucený) nebo 4 šroubůø majáku 170 mm

výška 74 mm

Profesionální LED maják s výrazným výstražným efektem, 
speciální optika, 12 výkonných  LED 3W, homologace.
- napájecí napětí 12-24V
- světelný zdroj: 12 výkonných LED 3W
- 10 režimů výstražného problikávání včetně otočného režimu
- plastový kryt s UV ochranou
- základna z pevného plastu
- pracovní teplota -40 - +65°C
- ochrana proti vlhkosti IP67
pevná montáž 
magnet 
kroucený) nebo 4 šroubůø majáku 170 mm LED MAJÁK ECE R65HOMOLOGACE

R65
ECE

R65
ECE

R65
ECE

R65
ECE

R65
ECE

SNÍŽENÍ CENY

911-36f  PROFI LED maják 36x1W, pevná montáž 936,- 1 416,-

911-36m  PROFI LED maják 36x1W, magnet 936,- 1 416,-

Profesionální LED maják s výrazným výstražným efektem, speciální optika, 36 výkonných LED 1W
- 10 různých režimů výstražného problikávání včetně otočného režimu
- svítivost 1600 lm
- plastový kryt s UV ochranou
- základna z hliníku
- ochrana proti vlhkosti IP67
- napájecí napětí 12-24V

pevná montáž - uchycení pomocí 3 šroubů
magnet - uchycení pomocí mangetu (kabel 300 cm) zakončen CL zástrčkou 
        s vypínačem nebo 3 šroubů

Profesionální LED maják s výrazným výstražným efektem, speciální optika, 36 výkonných LED 1W

 - uchycení pomocí mangetu (kabel 300 cm) zakončen CL zástrčkou 

936,- 1 416,-

Profesionální LED maják s výrazným výstražným efektem, speciální optika, 36 výkonných LED 1W

 - uchycení pomocí mangetu (kabel 300 cm) zakončen CL zástrčkou 

LED MAJÁK ECE R65

HOMOLOGACE

R65
ECE

DOPRODEJ

ø majáku 130 mm
výška 96 mm

- 10 různých režimů výstražného problikávání včetně 
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VO MOC

wl93  LED maják, 24x3W, magnet 1 282,- 1 939,-

wl93blue  LED maják, 24x3W, magnet 1 282,- 1 939,-

wl93fix  LED maják, 24x3W, pevná montáž 1 282,- 1 939,-

wl93fixblue  LED maják, 24x3W, pevná montáž 1 282,- 1 939,-

wl93hr  LED maják, 24x3W, pevná montáž na hrot 1 282,- 1 939,-

wl93cov  náhradní kryt oranžový wl93 a wl93fix 182,- 297,-
wl93covblue  náhradní kryt modrý wl93blue a wl93fixblue 182,- 297,-

Výstražný maják s LED technologií a možností zábleskového nebo otočného provozu.  
- napájecí napětí 12-24V       
- světelný zdroj: 24x 3W LED čip      
- stupeň krytí IP56

pevná montáž - uchycení pomocí 3 šroubů
magnet - uchycení pomocí magnetu (250 cm – kroucený kabel ne 100% natažený, zakončený CL zástrčkou) nebo 3 šroubů
pevná montáž na hrot - uchycení pomocí hrotu z nabídky wl-hrot

LED MAJÁK ECE R65
SNÍŽENÍ CENY

ø142 mm 
výška 183 mm

R65
ECE

náhradní kryty

VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY VO MOC

911-C12f  PROFI LED maják 12x3W, pevná montáž 1 638,- 2 477,-

911-C12fblu  PROFI LED maják 12x3W, pevná montáž 1 638,- 2 477,-

911-C12m  PROFI LED maják 12x3W, magnet 1 952,- 2 952,-

911-C12mblu  PROFI LED maják 12x3W, magnet 1 952,- 2 952,-

wl192  LED maják, 40x 5730SMD LED, magnet 760,- 1 150,-

wl192fix  LED maják, 40x 5730SMD LED, pevná montáž 760,- 1 150,-

wl192hr  LED maják, 40x 5730SMD LED, pevná montáž hrot 760,- 1 150,-

Profesionální LED maják s výrazným výstražným efektem, speciální optika na bázi fresnelových čoček, 12 výkonných LED 3W.
- 22 různých režimů výstražného problikávání včetně 5-ti různých otočných režimů
- plastový kryt s UV ochranou
- základna z pevného plastu
- ochrana proti vlhkosti IP67
- napájecí napětí 12-24V

Výstražný maják s LED technologií a zábleskovým režimem, 40 vysoce svítivých 5730SMD LED. 
- 3 různé režimy výstražného blikání (možnost zábleskového nebo otočného provozu)
- napájecí napětí 12-24V

pevná montáž - uchycení pomocí 3 šroubů
magnet - uchycení pomocí mangetu nebo 3 šroubů; kroucený kabel 220 cm zakončen CL zástrčkou
pevná montáž na hrot - uchycení pomocí hrotu z nabídky wl-hrot

R65
ECE

Profesionální LED maják s výrazným výstražným efektem, speciální optika na bázi fresnelových čoček, 12 výkonných LED 3W.

ø základny 133 mm, ø  majáku 110 mm, výška 76 mm

ø 140 (127) mm, výška 140 mm

LED MAJÁK ECE R65 HOMOLOGACE

HOMOLOGACE

wl140  PROFI LED maják, 12x3W, magnet 842,- 1 274,-

wl140fix  PROFI LED maják, 12x3W, pevná montáž 842,- 1 274,-

wl140hr  PROFI LED maják, 12x3W, pevná montáž hrot 938,- 1 419,-

Profesionální LED maják s výrazným výstražným efektem, speciální optika, 12 výkonných LED 3W
- 3 režimy: 2x blikání, 1 x rotace
- základna z hliníku
- ochrana proti vlhkosti IP67
- napájecí napětí 12-24V

pevná montáž - uchycení pomocí 3 šroubů nebo 1 středový šroub
magnet - uchycení pomocí mangetu nebo 3 šroubů; délka kabelu 25 cm, bez CL zástrčky
pevná montáž na hrot - uchycení pomocí hrotu z nabídky wl-hrot 

ø základny 150 mm, 
ø krytu 108 mm 
výška 56 mm

ø 140 (127) mm, výška 140 mm

wl241  LED maják, 32 LED, magnet 875,- 1 323,-
Mini LED maják s výrazným výstražným efektem, 32 LED
- 8 různých režimů výstražného problikávání včetně otočného režimu
- napájecí napětí 12-24V
magnet - uchycení pomocí mangetu; délka kabelu 290 cm, kabel zakončen CL zástrčkou 
s přepínačem a vypínačem

ø150 mm, výška 75 mmø150 mm, výška 75 mm

pevná montáž - uchycení pomocí 4 šroubů
magnet - uchycení pomocí mangetu nebo 4 šroubů; 
délka kabelu 3 m, zakončen CL zástrčkou s vypínačem

wl71  LED maják, 45xSMD2835 LED, magnet 840,- 1 271,-

wl71hr  LED maják, 45xSMD2835 LED, pevná montáž hrot 840,- 1 271,-

Výstražný oranžový maják s LED technologií a možností zábleskového nebo otočného 
provozu, 45 vysoce svítivých SMD LED 2835. 
- zábleskový nebo otočný provoz, zábleskový režim 250x/min, rotační režim: 100 ot/min
- napájecí napětí 12-24V
magnet - uchycení pomocí mangetu nebo šroubů; kroucený kabel zakončen CL zástrčkou 
pevná montáž na hrot - uchycení pomocí hrotu z nabídky wl-hrot 

ø144 mm, výška 130 mm

R65
ECE

LED MAJÁK ECE R65
HOMOLOGACE

ø130 mm, výška 220 mm

R65
ECE

LED MAJÁK ECE R65

R65
ECE

LED MAJÁK ECE R65

R65
ECE

LED MAJÁK ECE R65

ø základny 150 mm, ø základny 150 mm, ø základny 150 mm, ø základny 150 mm, 
LED MAJÁK ECE R65
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VO MOC

wl84  LED maják, 16x3W, magnet 1 285,- 1 944,-

wl84fix  LED maják, 16x3W, pevná montáž 1 180,- 1 785,-

wl84hr  LED maják, 16x3W, pevná montáž na hrot 1 254,- 1 897,-

wl84fixH1  Halogenový maják, pevná montáž 380,- 621,-

wl84H1  Halogenový maják, magnet 420,- 686,-

wl84hrH1  Halogenový maják, pevná montáž hrot 380,- 621,-

Výstražný maják s LED technologií a možností zábleskového režimu, 16 výkonných LED 3W.
- zábleskový režim
- stupeň krytí IP66
- napájecí napětí 12-24V

LED MAJÁK ECE R65
ø140 mm, výška 160 mm

R65
ECE

VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY VO MOC

wl85  LED maják, 12x3W, magnet 1 080,- 1 634,-

wl85fix  LED maják, 12x3W, pevná montáž 980,- 1 482,-

wl85fixH1  Halogenový maják, pevná montáž 365,- 596,-

wl85H1  Halogenový maják, magnet 365,- 596,-

wl85hrH1  Halogenový maják, pevná montáž hrot 365,- 596,-

wl85 ø140 mm 
výška 140 mm

Výstražný halogenový rotační oranžový maják, halogenová žárovka 24V pro případ 
použití na 12V je třeba vyměnit žárovku (přiložena v balení). 
- spotřeba 55W
- ochrana proti vlhkosti IP66
- napájecí napětí 12-24V

pevná montáž - uchycení pomocí 3 šroubů
magnet - uchycení pomocí mangetu nebo 3 šroubů; kroucený kabel 240 cm 
         zakončen CL zástrčkou
pevná montáž na hrot - uchycení pomocí hrotu z nabídky wl-hrot

- ochrana proti vlhkosti IP66
- napájecí napětí 12-24V
- ochrana proti vlhkosti IP66
- napájecí napětí 12-24V

621,-621,-

- zábleskový režim
- stupeň krytí IP66
- napájecí napětí 12-24V

ø140 mm, výška 160 mm

- stupeň krytí IP66
- napájecí napětí 12-24V

ø140 mm, výška 160 mmø140 mm, výška 160 mmø140 mm, výška 160 mmø140 mm, výška 160 mm

Výstražný maják s LED technologií a možností zábleskového režimu, 16 výkonných LED 3W.Výstražný maják s LED technologií a možností zábleskového režimu, 16 výkonných LED 3W.

ø127 mm, 
výška 240 mm

ø140 mm, výška 160 mm

ø127 mm, 
výška 240 mm HOMOLOGACE

HALOGEN 
MAJÁK 

ECE R65

Výstražný halogenový rotační oranžový maják, 
halogenová žárovka 24V pro případ použití na 12V je 
třeba vyměnit žárovku (přiložena v balení). 
- spotřeba 55W
- ochrana proti vlhkosti IP66
- napájecí napětí 12-24V

Výstražný maják s LED technologií a možností 
zábleskového režimu, 12 výkonných LED 3W.
- zábleskový režim
- stupeň krytí IP66
- napájecí napětí 12-24V

výška 140 mm
wl85 ø140 mm 
výška 140 mm

wl85fix ø140 mm 
výška 130 mm

wl85hrH1 ø127 mm 
výška 209 mm

wl85H1 ø140 mm 
výška 140 mm

wl85fixH1 ø140 mm 
výška 130 mm

pevná montáž - uchycení pomocí 3 šroubů
magnet - uchycení pomocí mangetu nebo 3 šroubů; kroucený kabel 220 cm 
zakončen CL zástrčkou
pevná montáž na hrot - uchycení pomocí hrotu z nabídky wl-hrot

LED MAJÁK ECE R65 HALOG. MAJÁK ECE R65

R65
ECE

HOMOLOGACE

wl86H1  Halogenový maják, magnet 372,- 608,-

Výstražný halogenový rotační maják, halogenová žárovka 24V, pro případ použití na 12V 
je třeba vyměnit žárovku (přiložena v balení). 
- spotřeba: 12V/55W
- ochrana proti vlhkosti IP66
- napájecí napětí 12-24V
magnet - uchycení pomocí mangetu; kroucený kabel 250 cm zakončen CL zástrčkou ø140 mm, výška 200 mm

HALOGENOVÝ MAJÁK ECE R65

R65
ECE

HOMOLOGACE

wl87  LED maják, 18x3W, magnet 1 285,- 1 944,-

wl87fix  LED maják, 18x3W, pevná montáž 1 180,- 1 785,-

wl87H1  Halogenový maják, magnet 442,- 722,-

wl87fixH1  Halogenový maják, pevná montáž 380,- 621,-

wl87hrH1  Halogenový maják, pevná montáž držák 380,- 621,-

wl87hrH2  Halogenový maják, pevná montáž držák 380,- 621,-

Výstražný halogenový rotační oranžový maják, halogenová žárovka 24V, pro případ 
použití na 12V je třeba vyměnit žárovku (přiložena v balení). 
- spotřeba: 12V/55W
- ochrana proti vlhkosti IP66
- napájecí napětí 12-24V
pevná montáž - uchycení pomocí 3 šroubů
magnet - uchycení pomocí mangetu; kroucený kabel 250 cm zakončen CL zástrčkou
pevná montáž na hrot - uchycení pomocí hrotu z nabídky wl-hrot

Výstražný maják s LED technologií a zábleskovým i otočným 
režimem, 18 výkoných LED 3W. 
- 3 režimy blikání
- stupeň krytí IP66
- napájecí napětí 12-24V
pevná montáž - uchycení pomocí šroubů
magnet - uchycení pomocí mangetu nebo šroubů; kroucený kabel 
zakončen CL zástrčkou

LED MAJÁK 
ECE R65

HALOGEN. MAJÁK ECE R65

Výstražný maják s LED technologií a zábleskovým i otočným 
režimem, 18 výkoných LED 3W. 
- 3 režimy blikání
- stupeň krytí IP66
- napájecí napětí 12-24V
pevná montáž
magnet
zakončen CL zástrčkou

wl87 ø140 mm 
výška 200 mm

wl87fix ø140 mm 
výška 190 mm

wl87H1 ø140 mm 
výška 200 mm

wl87fixH1 ø140 mm 
výška 190 mm

wl87hrH1 ø127 mm 
výška 236 mm

wl87hrH2 ø127 mm 
výška 271 mm

R65
ECE

HOMOLOGACE
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wl55fix  LED maják, 12-24V, 80x SMD5050, pevná montáž 734,- 1 110,-

wl55fixblue  LED maják, 12-24V, 80x SMD5050, pevná montáž 734,- 1 110,-

wl55  LED maják, 80x SMD5050, magnet 734,- 1 110,-

wl55blue  LED maják, 80x SMD5050, magnet 734,- 1 110,-

wl55hrH1  halogen maják, 12-24V, pevná montáž na hrot 385,- 629,-

wl55cov  náhradní kryt oranžový pro wl55, wl55fix, wl65hrH1 182,- 297,-

wl55covblue  náhradní kryt modrý pro wl55blue a wl55fixblue 182,- 297,-

Výstražný maják s LED technologií a možností zábleskového nebo otočného provozu. Homologace, 
světelný zdroj: 80 vysoce svítivých 3-čipových SMD LED, napájecí napětí: 12-24V.

pevná montáž - uchycení pomocí 3 šroubů
magnet - maják je vybaven magnetem s přísavkou, kroucený kabel 200 cm zakončen CL zástrčkou
pevná montáž na hrot - uchycení pomocí hrotu z nabídky wl-hrot

HOMOLOGACE

wl55cov

R10
ECE

wl55hrh1wl55hrh1wl55hrh1

ø základny 135 mm 
výška 210 mm

VO MOC

wl88  LED maják, 18x3W, magnet 1 285,- 1 944,-

wl88fix  LED maják, 18x3W, pevná montáž 1 180,- 1 785,-

wl88H1  Hologenový maják, magnet 442,- 722,-

wl88fixH1  Halogenový maják, pevná montáž 380,- 621,-

wl88hrH1  Halogenový maják, pevná montáž na držák 380,- 621,-

wl88hrH2  Halogenový maják, pevná montáž na držák 380,- 621,-

Výstražný maják s LED technologií a zábleskovým i otočným 
režimem, 18 výkoných LED 3W. 
- 3 režimy blikání
- stupeň krytí IP66
- napájecí napětí 12-24V

LED MAJÁK ECE R65

R65
ECE

VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY VO MOC

Výstražný halogenový rotační oranžový maják, halogenová žárovka 24V, pro případ 
použití na 12V je třeba vyměnit žárovku (přiložena v balení). 
- spotřeba: 12V/55W
- ochrana proti vlhkosti IP66
- napájecí napětí 12-24V

pevná montáž - uchycení pomocí 3 šroubů
magnet - uchycení pomocí mangetu nebo 3 šroubů; kroucený kabel 200 cm zakončen CL zástrčkou
pevná montáž na hrot - uchycení pomocí hrotu z nabídky wl-hrot

 wl88  ø140 mm, 
výška 210 mm

HOMOLOGACE

HALOGEN.  MAJÁK ECE R65

výška 210 mm
 wl88  ø140 mm, 
výška 210 mm

Výstražný maják s LED technologií a zábleskovým i otočným 
režimem, 18 výkoných LED 3W. 
- 3 režimy blikání
- stupeň krytí IP66
- napájecí napětí 12-24V

 wl88fi x ø140 mm, 
výška 200 mm

 - uchycení pomocí mangetu nebo 3 šroubů; kroucený kabel 200 cm zakončen CL zástrčkou

výška 210 mmvýška 210 mm výška 200 mm

 - uchycení pomocí mangetu nebo 3 šroubů; kroucený kabel 200 cm zakončen CL zástrčkou

výška 210 mm výška 200 mmvýška 200 mmvýška 200 mmvýška 200 mmvýška 200 mm

 wl88H1 ø140 mm, 
výška 210 mm

wl88fi xH1 ø140 mm, 
výška 200 mm

wl88hrH1  ø127 mm, 
výška 279 mm

wl88hrH2 ø127 mm, 
výška 244 mm

wl61  LED maják, 12-24V, 80x SMD5050, magnet 624,- 944,-

wl61blue  LED maják, 12-24V, 80x SMD5050, magnet 624,- 944,-

wl62fix  LED maják, 12-24V, 80x SMD5050, pevná montáž 592,- 895,-

wl62fixblue  LED maják, 12-24V, 80x SMD5050, pevná montáž 592,- 895,-

Výstražný maják s LED technologií a možností zábleskového nebo otočného provozu. 
- napájecí napětí: 12-24V
- světelný zdroj: 80 vysoce svítivých LED diod, spotřeba 320 mA
pevná montáž - chycení pomocí 3 šroubů 
magnet - maják je vybaven magnetem, kroucený kabel 200 cm zakončen CL zástrčkou

LED MAJÁK
895,-

895,-

895,-

895,-

ø základny 160 mm, výška 125 mm

HOMOLOGACE

R10
ECE

wl19  Zábleskový maják, magnet 408,- 666,-

wl19blu  Zábleskový maják, magnet 408,- 666,-

wl19red  Zábleskový maják, magnet 408,- 666,-

wl19fix  Zábleskový maják, pevná montáž 392,- 640,-

wl19fixblu  Zábleskový maják, pevná montáž 392,- 640,-

wl19fixred  Zábleskový maják, pevná montáž 392,- 640,-

Malý výstražný oranžový maják s xenonovou výbojkou. 
- odběr max. 0,8A
- ochrana proti vlhkosti IP65
- napájecí napětí 12-110V
- počet záblesků: cca 70/min

pevná montáž - uchycení pomocí šroubů
magnet - uchycení pomocí mangetu; kroucený kabel 200 cm 
zakončen CL zástrčkou

ZÁBLESKOVÝ 
s xenonovou 

výbojkou

ø základny 150 mm, výška 115 mm
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VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY VO MOC
35%+DPH

Držáky - hroty k  majákům - vodiče cca 25 cm

Hroty wl-hrotA/B/C/D/E/G/H jsou nezbytnou součástí pro instalaci majáků umístěných na hrot(hr). Umožňují přivedení a napojení napájení majáku. Hroty je možno instalovat na různé atypické konstrukce.

wl-hrotA 132,- 216,-

wl-hrotB 132,- 216,-

wl-hrotC 132,- 216,-

wl-hrotD 132,- 216,-

wl-hrotE 174,- 284,-

wl-hrotG 132,- 216,-

wl-hrotH 132,- 216,-

wl29xen  zábleskový maják 12-24V, pevná montáž 290,- 474,-

wl29led  LED maják, 12-24V, 30x LED, pevná montáž 435,- 658,-

 wl-29xen  výstražný maják s xenonovou výbojkou 
- napájecí napětí: 12-24V,
- spotřeba max. 0,8 A
- světelný zdroj: xenonová výbojka (1,7 J)
- počet záblesků/min.: 70

wl-29led  výstražný maják s LED technologií
- napájecí napětí: 12-24V
- 30 LED diod
- počet záblesků/min.: 65

wl-29xen, wl-29led
ø krytu 60 ø základny 100mm, 

výška 132mm

wl-hrotA
šířka 105 mm
výška 110 mm

wl-hrotB
šířka 25 mm

výška 110 mm

wl-hrotC 
šířka 110 mm 
výška 115 mm

wl-hrotD 
šířka 110 mm výška 110 mm

hloubka 105 mm

wl-hrotE
šířka 110 mm
výška 400 mm

wl-hrotG
šířka 102  mm 
průměr 24 mm

wl-hrotH
průměr základny 95 mm 

výška 110 mm 

LED STROBOSKOPY VO MOC
35%+DPH

kf704 LED stroboskop bílý 4ks 1W  375,- 613,-

kf704blu LED stroboskop modrý 4ks 1W  375,- 613,-

kf704ora LED stroboskop oranžový 4ks 1W  375,- 613,-

kf704red LED stroboskop červený 4ks 1W  375,- 613,-

kf707 LED stroboskop oranžový 2x3W, 12-24V  1 192,- 1 947,-

kf707blu LED stroboskop modrý 2x3W, 12-24V  1 192,- 1 947,-

kf707wht LED stroboskop bílý 2x3W, 12-24V  1 192,- 1 947,-

kf706-2 LED stroboskop oranžový 2ks  384,- 627,-

kf706-2wht LED stroboskop bílý 2ks  384,- 627,-

● 4x přídavné výstražné LED stroboskopy
● 7 režimů výstražného problikávání
● po vypnutí napájení si jednotka pamatuje 
    poslední nastavený režim
● minimální odběr proudu
● napájecí napětí 12V
● průměr montážního otvoru 18 mm, hloubka 34 mm 

● 2 přídavné výstražné LED stroboskopy
● 4x LED 3 W 
● 23 režimů výstražného problikávání
● možnost synchronizace s dalšími stroboskopy stejného typu
● minimální odběr proudu
● napájecí napětí 12-24V
● průměr montážního otvoru 12 mm, hloubka 31 mm

● 2 přídavné výstražné LED stroboskopy
● 13x LED diod superfl ux v každém světle 
● 3 režimů výstražného problikávání
● minimální odběr proudu (cca 150 mA)
● napájecí napětí 12V
● průměr montážního otvoru 27 mm, hloubka 45 mm

kf708 LED stroboskop oranžový 8x3W, 12-24V  1 440,- 2 352,-

kf708blu LED stroboskop modrý 8x3W, 12-24V  1 440,- 2 352,-

kf708red LED stroboskop červený 8x3W, 12-24V  1 440,- 2 352,-

kf708wht LED stroboskop bílý 8x3W, 12-24V  1 440,- 2 352,-

● 2 přídavné výstražné LED stroboskopy
● 8x LED 3 W 
● 23 režimů výstražného problikávání
● možnost synchronizace s dalšími stroboskopy stejného typu
● minimální odběr proudu
● napájecí napětí 12-24V
● průměr montážního otvoru 25 mm, hloubka 31 mm

možnost synchronizace s dalšími stroboskopy stejného typu

CENA ZA 2 KUSY

CENA ZA SADU - PÁR

CENA ZA SADU - PÁR

detail

CENA ZA 4 KUSY
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VO MOCSVĚTELNÉ RAMPY VO MOC
25%+DPH

kf02m LED rampa 305 mm, magnet  1 480,- 2 239,-

kf09m LED rampa 416 mm, 30x LED 1W, magnet  2 390,- 3 615,-

kf11m LED rampa 440 mm, 32x LED 1W, magnet  1 540,- 2 329,-

kf11m-čirá LED rampa 440 mm, 32x LED 1W, magnet  1 540,- 2 329,-

kf13m LED rampa 280 mm,  24x LED 1W, magnet  1 140,- 1 724,-

kf14m LED rampa 360 mm,  36x LED 1W, magnet  1 770,- 2 677,-

kf14mblu LED rampa 360 mm,  36x LED 1W, magnet  1 770,- 2 677,-

kf15m LED rampa 440 mm,  32x LED 1W, magnet  1 980,- 2 995,-

raptor911 LED rampa 419 mm, 64 W, magnet, oranžová  4 892,- 7 399,-

raptor911blu LED rampa 419 mm, 64 W magnet, modrá  4 892,- 7 399,-

Mini LED světelné rampy jsou díky svým rozměrům vhodné pro 
všechny typy vozidel. Jsou určeny pro vozidla u kterých je kladen 
zvláštní důraz na výstražný efekt.
● napájecí napětí 12-24V
● 7 různých režimů výstražného problikávání 
● uchycení na magnet
● kroucený kabel zakončený CL zástrčkou 
   do zapalovače

homologace E9-10R 04 1373

R10
ECE

kf02m

kf09m

kf11m kf13m kf15m

kf14m, kf14mblu 

kf11m-čirá

Mini LED světelná rampa je díky svým rozměrům vhodná pro všechny typy vozidel. 
 rozměry: 419 (délka) x 270 (šířka) x 80 mm (výška)
● napájecí napětí 12-24V
● homologace ECE R65 00 0059
● světelný zdroj: 30x vysoce výkonné LED diody 3W 3.generace
● 28 různých režimů výstražného problikávání
● vodotěsná IP65
● pracovní teplota -20º až + 65 ºC
● rozměry: 420 (délka) x 270 (šířka) x 80 mm (výška)
● uchycení na magnet
● připojení: 3 m kabel zakončený CL zástrčkou do zapalovače

světelný zdroj: 30x vysoce výkonné LED diody 3W 3.generace

sre2 LED rampa 388 mm magnet  4 620,- 6 988,-

sre2blu LED rampa 388 mm magnet  4 620,- 6 988,-

LED světelná rampa je díky svým rozměrům vhodná pro všechny typy vozidel. 
Je určená pro vozidla u kterých je kladen zvláštní důraz na výstražný efekt.
● napájecí napětí 12-24V, výkon 48-70W
● světelný zdroj: 56x vysocesvítivé SMD LED 0,5W
● speciální paraboly pro silný výstražný efekt
● homologace ECE R10, R65, vodotěsná IP67
● uchycení na magnet
● různé varianty režimů výstražného problikávání včetně otočného režimu
● připojení: kabel zakončený CL zástrčkou do zapalovače

různé varianty režimů výstražného problikávání včetně otočného režimu

R65
ECE

rozměry 388 x 220 x 70 mm

sre2-230 SLIM rampa 30LEDx3W, magnet, 12-24V, 250mm  2 448,- 3 703,-

sre2-242 SLIM rampa 42LEDx3W, magnet, 12-24V, 365mm  3 470,- 5 248,-

sre2-242blu SLIM rampa 42LEDx3W, magnet, 12-24V, 365mm  3 470,- 5 248,-

sre2-231fix LED rampa 419 mm, 36x LED 3W, 12-24V, fix  3 120,- 4 719,-

sre2-231M LED rampa 419 mm, 36x LED 3W, 12-24V, magnet  3 120,- 4 719,-

sre2-233fix LED rampa 395 mm, 32x LED 3W, 12-24V, fix  3 620,- 5 475,-

sre2-233M LED rampa 395 mm, 32x LED 3W, 12-24V, magnet  3 620,- 5 475,-

sre2-2940w LED rampa 398 mm, 48xLED,  40 W, 12-24V magnet  4 498,- 6 803,-

R10
ECE

● napájecí napětí 12-24V, výkon 90 W, světelný zdroj: 30x LED čip 3 W
● 7 variant režimů výstražného problikávání včetně otočného režimu
● homologace ECE R10 (E9 - 10R-04.1373)
● vodotěsná IP67, uchycení na magnet
● připojení: kabel zakončený CL zástrčkou do zapalovače, délka kabelu 290 cm

sre2-230
rozměry: 250 x 173 x 46,5 mm

sre2-242
rozměry: 365 x 173 x 46,5 mm

sre2-242
rozměry: 365 x 173 x 46,5 mm

sre2-231
rozměry: 419 x 204 x 150 mm

sre2-233
rozměry: 395 x 215 x 72 mm

sre2-2940w
rozměry: 398 x 217 x 47 mm

R65
ECE

R65
ECE
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VO MOCSVĚTELNÉ RAMPY VO MOC
25%+DPH

sre1-100 LED rampa 694 mm, 79 W, oranžová  6 852,- 10 364,-

sre1-100blu LED rampa 694 mm, 79 W, modrá  7 182,- 10 863,-

sre1-132 LED rampa 921 mm, 109 W, oranžová  8 548,- 12 929,-

sre1-132blu LED rampa 921 mm, 109 W, modrá  8 770,- 13 265,-

sre1-164 LED rampa 1149 mm, 127 W, oranžová  10 230,- 15 473,-

sre1-164blu LED rampa 1149 mm, 127 W, modrá  10 648,- 16 105,-

sre1-196 LED rampa 1400 mm, 140 W, oranžová  12 110,- 18 316,-

sre1-196blu LED rampa 1400 mm, 140 W, modrá  12 770,- 19 315,-

sre4-2755w LED rampa 700 mm, 55 W, oranžová  7 348,- 11 114,- rozměry: 700 x 226,2 x 89 mm

sre4-2766w LED rampa 860 mm, 66 W, oranžová  8 312,- 12 572,- rozměry: 860,4 x 226 x 89,4 mm

sre4-2766wblu LED rampa 860 mm, 77 W, modrá  8 712,- 13 177,- rozměry: 860,4 x 226 x 89,4 mm

sre4-2777w LED rampa 1021 mm, 77 W, oranžová  11 856,- 17 932,- rozměry: 1021 x 226 x 89 mm

sre4-2789w LED rampa 1181 mm, 89 W, oranžová  12 940,- 19 572,- rozměry: 1181 x 226 x 89 mm

sre4-2789wblu LED rampa 1181 mm, 89 W, modrá  13 240,- 20 026,- rozměry: 1181 x 226 x 89 mm

sre4-27100w LED rampa 1341 mm, 100 W, oranžová  13 495,- 20 411,- rozměry: 1341 x 226,2 x 89,4 mm

sre4-27100wblu LED rampa 1341 mm, 100 W, modrá  13 770,- 20 827,- rozměry: 1341 x 226,2 x 89,4 mm

LED světelná rampa je díky svým rozměrům vhodná pro všechny typy vozidel. Je určená pro vozidla, 
u kterých je kladen zvláštní důraz na výstražný efekt.
● napájecí napětí 12-24V
● speciální paraboly pro silný výstražný efekt
● různé varianty režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R10
● vodotěsná IP67
● uchycení na šrouby
● připojení: kabel zakončený CL zástrčkou do zapalovače

LED světelná rampa je díky svým malým rozměrům vhodná pro všechny typy 
vozidel. Je určená pro vozidla u kterých je kladen zvláštní důraz na výstražný efekt.
● napájecí napětí 12-24V
● světelný zdroj: vysocesvítivé SMD LED
● speciální paraboly s čočkou pro silný výstražný efekt
● 10 variant režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R65/R10
● vodotěsná IP67
● pracovní teplota -40º - +65ºC
● uchycení na šrouby
● připojení: kabel zakončený CL zástrčkou do zapalovače (délka 250 cm)

rozměry 694 x 305 x 121 mm

sre1-100 
100 SMD LED 79 W

rozměry 1149 x 305 x 121 mm

sre1-164
164 SMD LED 127 W

rozměry 1400 x 305 x 121 mm

sre1-196
196 SMD LED 140 W

ECE R10 HOMOLOGACE
ECE R65 HOMOLOGACE

R10
ECE

R65
ECE

rozměry 921 x 305 x 121 mm

sre1-132
132 SMD LED 109 W

sre3-1185 LED rampa 1200mm, 132 x 3W, oranžová  12 540,- 18 967,-

● světelný zdroj: 132x vysocesvítivé LED 3 W, speciální paraboly pro silný výstražný efekt
● 17 variant režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R10/R65, vodotěsná IP65, napájecí napětí 12-24V připojení: kabel zakončený volnými vodiči (v balení ovladač pro zapnutí + tlačítka pro přepínaní režimů + optická signalizace blikání)homologace ECE R10/R65, vodotěsná IP65, napájecí napětí 12-24V připojení: kabel zakončený volnými vodiči (v balení ovladač pro zapnutí + tlačítka pro přepínaní režimů + optická signalizace blikání)

R10
ECE

R65
ECE

sre911-air38 LED rampa 974 mm, 216 W, oranžová  11 730,- 17 742,- rozměry: 974 x 250 x 45 mm

sre911-air38blu LED rampa 974 mm, 216 W, modrá  11 730,- 17 742,- rozměry: 974 x 250 x 45 mm

sre911-air48 LED rampa 1200 mm, 264 W oranžová  13 720,- 20 752,- rozměry: 1200 x 250 x 45 mm

sre911-air48blu LED rampa 1200 mm, 264 W, modrá  13 720,- 20 752,- rozměry: 1200 x 250 x 45 mm

sre911gum Montážní set pro LED rampy SRE911 980,- 1 482,-

sre911-sky01 Ovladač pro výstražné systémy SKY, AIR 12-24V 1 084,- 1 640,-

Nejtenčí a nejlehčí LED rampa na trhu. 
● napájecí napětí 12-24V
● výkon 216 W
● světelný zdroj: výkonné LED 3 W
● pracovní teplota: -30ºC - +80ºC
● speciální paraboly pro silný výstražný efekt
● 29 různých variant režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R65 0053
● vodotěsná IP68 
● uchycení pomocí držáků přímo na střechu vozidla
● 5 m 4-žilový připojovací kabel
Připojení: kabel zakončený volnými vodiči (režimy lze přepínat pomocí koléb-
kového přepínače, nebo je možné objednat samostatně ovladač sre911-sky01)

Speciální inovace: pro montáž LED modulů jsou použity hliníkové šrouby. Teplo generované LED moduly je nasáváno šrouby 
a přenáší se do hliníkové základny, kde ja pak rozptýleno vzduchem procházejícím pod světelnou rampou. To umožňuje 
maximalizovat svítivost aniž by byla zkrácena životnost LED modulů vlivem nadměrného zahřívání. maximalizovat svítivost aniž by byla zkrácena životnost LED modulů vlivem nadměrného zahřívání. maximalizovat svítivost aniž by byla zkrácena životnost LED modulů vlivem nadměrného zahřívání. 

R65
ECE

sre911-sky42 LED rampa 177W, oranžová, 12-24V  23 830,- 36 043,- rozměry: 1000 x 300 x 300 mm

sre911-sky42blu LED rampa 177W, modrá, 12-24V  23 830,- 36 043,- rozměry: 1000 x 300 x 300 mm

sre911-sky48 LED rampa 214W, oranžová, 12-24V  27 780,- 42 017,- rozměry: 1200 x 300 x 300 mm

sre911-sky48blu LED rampa 214W, modrá, 12-24V  27 780,- 42 017,- rozměry: 1200 x 300 x 300 mm

● napájecí napětí 12-24V
● 92/108 výkonných LED 3 W XBD-CREE
● pracovní teplota: -30ºC - +80ºC
● speciální paraboly pro silný výstražný efekt
● 35 různých variant režimů výstražného problikávání
● homologace ECE R65 TA2, ECE R10.SAE 
● vodotěsná IP68 (duální hydroizolace včetně membrány propustné pro plyny)
● uchycení pomocí držáků přímo na střechu vozidla
● 5 m 18-žilový připojovací kabel

35 různých variant režimů výstražného problikávání

uchycení pomocí držáků přímo na střechu vozidlauchycení pomocí držáků přímo na střechu vozidlaR65
ECE

NOVÝ           DESIGN
NOVINKA
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PROFESIONÁLNÍ VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY - AMBULANCE, POLICIE, HASIČI, ...
Tyto zvukové výstražné systémy, jsou určeny především pro automobily, které díky svým rychlostem nebo zvláštnímu určení vyžadují zdůraznění výstražné funkce pro zajištění bezpečnosti v silničním provozu. 
Vhodné také pro využití ve vozidlech pro organizační činnost nebo jiné použití. Instalace reproduktoru možná do motorového prostoru, střechu vozidla či do zástavby. Konstrukce odolná povětrnostním vlivům.

SN100Ws1 Profesionální výstražný systém s mikrofonem 100W        992,- 1 500,-

Profesionální výstražný systém obsahuje modul s osmi nahranými zvuky sirény a ovládač s integrovaným 
mikrofonem. Možnost regulace hlasitosti mluveného slova i tónů sirén. 
Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací kabel 3,5m + 
spojka pro připojení ovladače.
● napájecí napětí: 12V
● výkon: 100 W
● rozměry modulu 110 x 90 x 30 mm

tlakový reproduktor 100W je nutné objednat 
samostatně

SN100WP2 Plochý reproduktor k výstražnému systému 100W 1 140,- 1 724,-

SN200WP2 Plochý reproduktor k výstražnému systému 200W 1 194,- 1 806,-

Vzhledem k rozměrům reproduktoru vhodný pro instalaci do malých prostorů, do motorového prostoru, 
střechu vozidla či do zástavby.
Technické parametry:
- výkon 100/200W - dle modelu
- impedance 6Ω
- pracovní frekvence 400-4000Hz
- zvukový tlak 120-130 dB
- zkreslení zvuku <5%
- hmotnost 2,9kg
- rozměry 160 x 140 x 80mm

SN100Ws2 Profesionální výstražný systém s mikrofonem 100W 1 352,- 2 045,-

Profesionální výstražný systém obsahuje modul se sedmi nahranými 
zvuky sirény, externí mikrofon + držák. Možnost regulace hlasitosti 
mluveného slova i tónů sirén. Spínání dvou světelných zdrojů.                                                                                                                                          
● napájecí napětí: 12V 
● výkon: 100 W 
● rozměry modulu 150 x 140 x 37 mm

tlakový reproduktor 100W je nutné objednat samostatně

SN200Ws1 Profesionální výstražný systém s mikrofonem 200W 1 978,- 2 992,-

SN400Ws1 Profesionální výstražný systém s mikrofonem 400W 2 340,- 3 539,-

Profesionální výstražný systém obsahuje modul s osmnácti 
nahranými zvuky sirény + možnost přehrát soubor MP3 z USB slotu
a bezdrátový ovladač s integrovaným mikrofonem.
Spínání dvou světelných zdrojů. Jednotku lze umístit mimo dosah
– ovladač je bezdrátový. Tento výstražný systém je možné 
využít ve vozidlech např. pro organizační činnost. 
● napájecí napětí: 12V
● výkon: 200/400 W - dle modelu
● rozměry modulu 170 x 135 x 46 mm

tlakový reproduktor (200 W/2x 200W) je nutné objednat samostatně

SN150W Reproduktor k výstražnému systému 150W 1 430,- 2 163,-

Technické parametry:
- výkon 150W
- impedance 8Ω
- pracovní frekvence 260-4500Hz
- zvukový tlak 120-130 dB
- zkreslení zvuku <5%
- hmotnost 2,9kg
- rozměry 165 x 190 x 120 mm

SN300Ws4 Profesionální výstražný systém s mikrofonem 300W 2 675,- 4 046,-

Profesionální výstražný systém obsahuje modul s osmi nahranými zvuky sirény a ovladač s integrovaným 
mikrofonem. Spínání čtyř světelných zdrojů. Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací 
kabel 3,5m + spojka pro připojení ovladače. 
● napájecí napětí: 12V
● výkon: 300 W
● impedance 8Ω x 2
● audio vstup
● rozměry modulu 213 x 189 x 61 mm

1-2 tlakové reproduktory 150W je nutné objednat samostatně

SN100W Reproduktor k výstražnému systému 100W 1 140,- 1 724,-

Technické parametry:
- výkon 100W
- impedance 8Ω
- hmotnost 2,4kg
- rozměry 165 x 185 x 120mm

VO MOC

SN100Ws3 Profesionální výstražný systém s mikrofonem 100W 1 588,- 2 402,-

Profesionální výstražný systém obsahuje modul s deseti nahranými 
zvuky sirény a ovládačem (integrovaný mikrofon). Možnost regulace 
hlasitosti mluveného slova i tónů sirén. Spínání dvou světelných zdrojů. 
Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací kabel 3,5m + 
spojka pro připojení ovladače
● napájecí napětí: 12V
● výkon: 100 W 
● impedance 6Ω
● rozměry modulu 160 x 150 x 45 mm

tlakový reproduktor 100W je nutné objednat samostatně

SN80W Reproduktor k výstražnému systému 80W 480,- 726,-

Technické parametry:
- výkon 80W
- impedance 8Ω
- hmotnost 2,3kg
- rozměry 165 x 185 x 120mm

Profesionální výstražný systém obsahuje modul s deseti nahranými 
zvuky sirény a ovládačem (integrovaný mikrofon). Možnost regulace 
hlasitosti mluveného slova i tónů sirén. Spínání dvou světelných zdrojů. 
Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací kabel 3,5m + 

Instalace možná do motorového prostoru, střechu vozidla či do zástavby. Konstrukce odolná povětrnostním vlivům.
UNIVERZÁLNÍ SIRÉNY (REPRODUKTORY) PRO PROFESIONÁLNÍ VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY

POSLECHNĚTE SI ZVUK NA  
www.stualarm.cz

SN300Ws5 Profesionální výstražný systém s mikrofonem 300W 2 720,- 4 114,-

Profesionální výstražný systém obsahuje modul s deseti nahranými zvuky 
sirény a ovládač s integrovaným mikrofonem. Lze připojit dva tlakové 
reproduktory. Možnost regulace hlasitosti mluveného slova. Spínání šesti 
světelných zdrojů. Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací 
kabel 3,5m + spojka pro připojení ovladače. 
● napájecí napětí: 12V
● výkon: 300 W
● rozměry modulu 190 x 160 x 65 mm 

1-2 tlakové reproduktory  150W je nutné objednat samostatně

Profesionální výstražný systém obsahuje modul s deseti nahranými zvuky 
sirény a ovládač s integrovaným mikrofonem. Lze připojit dva tlakové 
reproduktory. Možnost regulace hlasitosti mluveného slova. Spínání šesti 
světelných zdrojů. Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací 

Profesionální výstražný systém obsahuje modul s osmi nahranými zvuky sirény a ovládač s integrovaným 
mikrofonem. Možnost regulace hlasitosti mluveného slova i tónů sirén. 
Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací kabel 3,5m + Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací kabel 3,5m + 

tlakový reproduktor 100W je nutné objednat 

Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací kabel 3,5m + 

Vzhledem k rozměrům reproduktoru vhodný pro instalaci do malých prostorů, do motorového prostoru, 

Reproduktor k výstražnému systému 80W 480,-Reproduktor k výstražnému systému 80W 480,- Reproduktor k výstražnému systému 100W 1 140,-Reproduktor k výstražnému systému 100W 1 140,-

tlakový reproduktor 100W je nutné objednat samostatnětlakový reproduktor 100W je nutné objednat samostatně

mikrofonem. Spínání čtyř světelných zdrojů. Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací 

1-2 tlakové reproduktory 150W je nutné objednat samostatně

kabel 3,5m + spojka pro připojení ovladače. kabel 3,5m + spojka pro připojení ovladače. kabel 3,5m + spojka pro připojení ovladače. 

světelných zdrojů. Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací světelných zdrojů. Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací světelných zdrojů. Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací 

DOPRODEJ

DOPRODEJ

Reproduktor k výstražnému systému 150W 1 430,- 2 163,-Reproduktor k výstražnému systému 150W 1 430,- 2 163,-

nahranými zvuky sirény + možnost přehrát soubor MP3 z USB slotu

tlakový reproduktor (200 W/2x 200W) je nutné objednat samostatně

bezdrátový 
systém

NOVINKA

SN911IW Profesionální výstražný systém s mikrofonem 100W 2 740,- 4 144,-

Profesionální výstražný systém obsahuje modul s 4 nahranými 
zvuky sirény a ovládač s integrovaným mikrofonem. Tento 
výstražný systém je možné využít ve vozidlech např. pro 
organizační činnost. Přepínače pro volbu zvuků nejsou součástí 
sady, doporučujeme použít např. panel s přepínači sb4-1. 
● napájecí napětí: 12V
● výkon: 100 W
● rozměry modulu:  182 x 115 x 50 mm
● homologace ECE R10 041342

tlakový reproduktor (200 W/2x 200W) je nutné objednat samostatně

UNIVERZÁLNÍ SIRÉNY (REPRODUKTORY) PRO PROFESIONÁLNÍ VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY

POSLECHNĚTE SI ZVUK NA  
www.stualarm.czwww.stualarm.cz

tlakový reproduktor (200 W/2x 200W) je nutné objednat samostatně

UNIVERZÁLNÍ SIRÉNY (REPRODUKTORY) PRO PROFESIONÁLNÍ VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY

POSLECHNĚTE SI ZVUK NA  
www.stualarm.czwww.stualarm.cz

NOVINKA R10
ECE
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VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA VO MOC
35%+DPH

wl-h01blu LED výstražné světlo 16LED, modré 438,- 564,-

wl-h01ora LED výstražné světlo 16LED, oranžové 397,- 510,-

wl-h01red LED výstražné světlo 16LED, červené 438,- 564,-

● dobíjecí Lithium-iontová baterie
● 9 režimů blikání
● doba svícení viz. tabulka
● USB nabíjecí kabel 
● adapter pro nabíjení 
● nabíječka 230V
● nabíječka do automobilu 

wl-h02set6blu LED výstražné světlo 16LED, modré, set 6ks 2 182,- 3 564,-

wl-h02set6ora LED výstražné světlo 16LED, oranžové, set 6ks 2 380,- 3 564,-

wl-h02set6red LED výstražné světlo 16LED, červené, set 6ks 2 380,- 3 564,-

Univerzální výstražné světlo je nezbytnou součástí výbavy pro všechny účastníky silničního provozu. Kompaktní výstražné světlo s 16-ti vysoce svítivými LED diodami rozloženými do 360°. Světlo je umístněno 
v pevném plastu s pružným TPR plastovým krytem, který je dostatečně silný, aby odolal přejetí vozidla. LED výstražné světlo je opatřeno magnetem ve vodotěsném nárazuvzdorném obalu s aku baterií (Lithium-
iontová) nebo dvěma AA bateriemi (dle typu). Světlo můžete umístit na střechu či bok vozidla nebo na jiné místo, které chcete zvýraznit, pomocí magnetu, zavěsit nebo položit, výstražná světla se často umísťují 
na zem a ohraničují překážku či vymezují objezdovou trasu.
Rozměry    ø11 cm x výška 3,5 cm
Hmotnost:   200 g s baterií
Baterie:    Lithium-iontová baterie nebo dvě AA baterie
Životnost baterie: až 800x nabití pro variantu s Li-ion
Externí napájení:  dobíjení pro variantu s Li-ion
Zdroj světla:   16 LED světel rozložených do 360°

wl-h01oraAA LED výstražné světlo 16LED
na 2x baterii AA, oranžové 272,- 258,-

Režimy blikání (přibližné časy) Li-on baterie AA baterie

Rotace 10 hodin
Zábleskové světlo 30 hodin 15 hodin
Poblikávání 100 hodin 30 hodin
Alternativní 10 hodin
Signál SOS v Morseově abecedě 24 hodin 20 hodin
Svit celého světla 8 hodin 10 hodin
Svit celého světla ponížená intenzita 60 hodin 30 hodin
Svit 2 LED 15 hodin
Svit 4 LED 8 hodin
3 x probliknutí 15 hodin

Set 6-ti LED výstražných světel s magnetem s aku baterií uložené v kompaktním kufříku 
Set vhodný k zvýraznění místa/překážky, vhodné pro záchranné složky
● pomocí spínače možnost změnit režim signalizace (9 režimů)
● rozměry světla ø11 cm x výška 3,5 cm, rozměry kufru 444x370x65 mm 
● součástí balení AC 230V adaptér + CL adaptér 12-24V
● kufr má funkci dobíjecí stanice- doba nabíjení cca 1-3 světla 2-6hodin/6 světel 12-14 hodin 
● doba svícení cca 5 hod (při plném nabití a stálém intenzivním svitu) 
    ostatní režimy dle výběru až 60 hodin). 
● baterie Li-ion 700mA/3,7V 
● nabitém stavu vydrží až 90dní 
● váha 3kg 

● 2x AA baterie
● 6 režimů blikání
● doba svícení viz. tabulka 
● baterie nejsou součástí dodávky

OZNAČTE NEPOJÍZDNÉ VOZIDLO !!!
pomůže ochránit zdraví a životy

LEDhelp Pohotovostní set 124,- 166,-

Pohotovostní set obsahuje vše, co se hodí v nečekaných situacích. Pohotovostní svítilna, která je kombinací ruční svítilny s 1xLED diodou na přední straně, výstražné světlo 9x blikající červené LED dioda (obě 
světla mohou svítit současně), nůž na přeříznutí bezpečnostních pásů, kladivo na rozbití okna. 

Svítilnu je možno uchytit pomocí magnetu na karoserii. 
     Napájení 2xAA baterie. 
     Doba svícení: 1x LED -100hod, 
     9xLED RED-40hod. 
     Součástí setu je reflexní vesta.     Součástí setu je 

MŮŽE OCHRÁNIT ZDRAVÍ A ŽIVOTY

POHOTOVOSTNÍ SVÍTILNA VO MOC
40%+DPH

     Napájení 2xAA baterie. 
     Doba svícení: 1x LED -100hod, 
     9xLED RED-40hod. 
     Součástí setu je 

     Doba svícení: 1x LED -100hod, 
     9xLED RED-40hod. 
     Součástí setu je 

NA KOLO I DO BATOHU

VHODNÉ ZEJMÉNA 
PRO SERVISNÍ 
A ZÁSAHOVÁ 

VOZIDLA
označíte místo opravy 

či nehody

98,-
snížení ceny

345,-

312,-

345,-

158,-

snížení ceny

snížení 
ceny

2 182,-

2 182,-

LED výstražné světlo 16LED, modré, set 6ks 2 182,-

snížení ceny



Aktuální ceny a ON-LINE skladovou dostupnost naleznete na  www.stualarm.cz

SVĚTLA  - ŽÁROVKY - LED

37

STUALARM
 

VO MOC

LED821 AKU LED pracovní i rekreační lampa 326,- 552,-

Montážní diodová lampa je osazena 30ti LED diodami + 7 LED diodami pro přídavné světlo, 
vypínačem a signalizační diodou nabíjení. Lampa obsahuje kromě 230V AC adaptéru (9V DC, 300mA) 
také auto adaptér 12V. 
● plně nabité během 4-5 hodin
● 34 hodin svícení 7-LED světlem
● 4-5 hodiny svícení 30-LED světlem
● vydrží nabité až 1 rok
● baterie NiMH
● odolné vodě, pádům a otřesům
● 2 háky +  2 magnety pro uchycení
● pracuje v extrémním horku i chladu
magnet pro uchycení na karoserii vozidla

4-5 hodiny svícení 30-LED světlem

magnet pro uchycení na karoserii vozidlamagnet pro uchycení na karoserii vozidla
rozměry 28 x 5,7 x 3,3 cm

rozměry 43 x ø6 cmrozměry 43 x ø6 cmLED822 TOP LED akumulátorová lampa 3x1W +1W 820,- 1 389,-

Bezdrátově nabíjená vysoce odolná  pracovní/rekreační LED lampa. 
● vysoce odolná (otřesy, pády, tekutiny, voda, olej, ...) 
● IP68, praktický design
● možnost uchycení za integrovaný hák nebo magnet
● 3 LED diody 1W hlavní světlo + 1 LED 1W dioda pro přídavné světlo
● mikrospínač a signalizace nabíjení, nabíjení baterií cca 5 hodin
● dobíjecí bezkontaktní (indukční) základna (230V AC) 
● doba svícení cca 2-5 hodin, baterie: Li-Ion 3,7V 2200mAh

Profesionální vysoce odolná nabíjecí pracovní/rekreační LED lampa. Svítilna je vysoce odolná vůči 
nešetrnému zacházení (otřesy, pády) i proti tekutinám (voda, olej). Montážní lampa má praktický 
design, zavěšuje se na otočný hák. 
● 4 LED s vysoce svítivými diodami 3W
● mikrospínač a signalizace nabíjení
● 230V AC adaptér a auto adaptér 12V(300mA) 
● nabíjení baterií cca 4 hodiny
● doba svícení cca 3-5 hodin
● baterie NiMH 3,6V 1800mAh
● IP 65

rozměry cca: délka 410 x ø60 mm

230V AC adaptér a auto adaptér 12V(300mA) 

rozměry cca: délka 410 x 

230V AC adaptér a auto adaptér 12V(300mA) 

rozměry cca: délka 410 x ø60 mm

820,-820,-

rozm
ěry cca: délka 280 m

m ø50 m
m

AKCE   -   při zakoupení LED822 dostanete zdarma LED 808  (platí do odvolání)

LED808 TOP LED akumulátorová lampa 4x3W 410,- 695,-

1+1 ZDARMA

MONTÁŽNÍ LED LAMPY
led-d03 Dynamo LED 60LED pracovní i rekreační lampa s magnetem 224,- 379,-

Bezdrátová nabíjecí pracovní/rekreační LED lampa. Jako zdroj světla má 60x kvalitní vysocesvítivé 
LED diody.  Svítilna je vybavena dynamem, obsahuje kromě 230V AC adaptéru (12V DC, 300mA) také 
auto adaptér 12V.

● rotační dynamo
● silný magnet na spodní straně
● nastavitelný hák pro zavěšení
● plně nabitá lampa umožní až 300 minut svícení
● výkonná 60 LED pracovní lampa 
    s možností úsporného svícení pomocí 28 LED
● AC nabíječka 230V pro nabíjení v zásuvce

LED diody.  Svítilna je vybavena dynamem, obsahuje kromě 230V AC adaptéru (12V DC, 300mA) také 

plně nabitá lampa umožní až 300 minut svícení

    s možností úsporného svícení pomocí 28 LED
AC nabíječka 230V pro nabíjení v zásuvce

plně nabitá lampa umožní až 300 minut svícení

    s možností úsporného svícení pomocí 28 LED
AC nabíječka 230V pro nabíjení v zásuvce

rozměry  31 x 5,5 x 4,1 cm 

LED823 AKU LED pracovní i rekreační lampa 520,- 881,-

Bezdrátově nabíjená montážní lampa. 
● LED diody (8SMD 5730+1W led)
● svítivost: 250lm + 70lm přední svítilna
● barva světla: 7000 - 8000K
● typ baterie: Li-Ion 3,7V 2200mAh
● doba nabíjení: 4h
● ochrana proti přebití/nadměrnému vybití baterie
● doba svícení: 2,5h hlavní svítilna, 8h přední svítilna
● pracovní teplota: -20 - +40 ºC
● třída krytí: IP54
● materiál: pogumovaný plast ABS
● integrovaný výsuvný hák
● dobíjecí dok je možno instalovat na stěnu

LED8cob8 AKU LED pracovní i rekreační lampa 570,- 966,-

Nabíjecí pracovní/rekreační LED lampa s dvěma režimy svícení. 
● světelný zdroj: 8W COB LED
● svítivost: 700lm
● barva světla: 7000 - 8000K
● typ baterie: Li-Ion 7,4V 1800mAh
● doba nabíjení: 4-5h
● ochrana proti přebití/nadměrnému vybití baterie
● doba svícení: 2h plné svícení, 4h poloviční svícení
● třída krytí: IP20
● materiál: plast ABS

LED8cob3 AKU LED pracovní i rekreační lampa 374,- 634,-

Nabíjecí pracovní/rekreační LED lampa,  praktický design s otočnou základnou (180º) a magnety.
● světelný zdroj: 3W COB LED modul + 1W LED
● svítivost: 250lm + 70lm přední svítilna
● barva světla: 7000 - 8000K
● úhel svícení: 120º
● typ baterie: Li-Ion 3,7V 2200mAh
● doba nabíjení: 4-5h
● ochrana proti přebití/nadměrnému vybití baterie
● doba svícení: 2,5h hlavní svítilna, 8h přední svítilna
● pracovní teplota: -20 - +40ºC
● třída krytí: IP20 ● materiál: pogumovaný plast ABS 
● integrovaný výsuvný hák + 2x magnet pro uchycení

570,- 966,-

Nabíjecí pracovní/rekreační LED lampa s dvěma režimy svícení. světelný zdroj: 3W COB LED modul + 1W LED
svítivost: 250lm + 70lm přední svítilna

ochrana proti přebití/nadměrnému vybití baterie
doba svícení: 2,5h hlavní svítilna, 8h přední svítilna

materiál: pogumovaný plast ABS 

světelný zdroj: 3W COB LED modul + 1W LED
svítivost: 250lm + 70lm přední svítilna

ochrana proti přebití/nadměrnému vybití baterie
doba svícení: 2,5h hlavní svítilna, 8h přední svítilna

materiál: pogumovaný plast ABS 

rozměry: 24,3 x 5,2 x 4 cm

rozměry: 26 x 5,2 x 4,3 cm

LED825 6+4 LED pracovní i rekreační lampa 128,- 217,-

Bateriová montážní lampa. 
● světelný zdroj: 6x 5630SMD+4 LED F5
● typ baterie: 4x AAA baterie

rozměry: 21,5 x 3,3 x 2,3 cm

LED826 20+4 LED pracovní i rekreační lampa 142,- 241,-

Bateriová montážní lampa. 
● světelný zdroj: 24x SMD LED 2835
● typ baterie: 3x AA baterie
● integrovaný výklopný hákintegrovaný výklopný hákintegrovaný výklopný hák rozměry: 34 x ø40 cm

rozměry: 17,5 x 15,2 x 5,4 cm

LED824 20+3 LED pracovní i rekreační lampa 128,- 217,-

Bateriová montážní lampa. 
● světelný zdroj: 20x LED F5 + 3x SMD LED 2835
● typ baterie: 3x AAA baterie
● integrovaný výklopný hák

LED824

Bateriová montážní lampa. 
světelný zdroj: 20x LED F5 + 3x SMD LED 2835
typ baterie: 3x AAA baterie
integrovaný výklopný hák

LED824 20+3 LED pracovní i rekreační lampa 128,-

Bateriová montážní lampa. 
světelný zdroj: 20x LED F5 + 3x SMD LED 2835
typ baterie: 3x AAA baterie
integrovaný výklopný hák

rozměry:  9,9 x 6,2 x 3,1 cm

LED diody.  Svítilna je vybavena dynamem, obsahuje kromě 230V AC adaptéru (12V DC, 300mA) také LED diody.  Svítilna je vybavena dynamem, obsahuje kromě 230V AC adaptéru (12V DC, 300mA) také 

kombi LED dynamo / 230V

VO MOC

led-cl01 CL AKU LED baterka 42,- 71,-

Miniaturní akumulátorová LED svítilna, určená k nabíjení z CL zásuvky.
● nabíjení indikováno červenou LED diodou
● odolný hliníkový obal svítilny
● napájecí napětí 12V rozměry pouze 4,5 cm

            ø2,2 cm

LED-01 Baterka LED s AA baterkou (hliníková) 32,- 54,-

● 1 LED 
● barva: červená
● baterky 1x AA
● váha 80,5 g včetně baterií
● doba provozu na alkalické baterie min.16 h rozměry 9,3 cm ø2,9 cm 

auto adaptér 12V.

rotační dynamo
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

LED8cob2 AKU LED pracovní i rekreační lampa nabíjecí 224,- 379,-

● světelný zdroj: 3 W + 1W COB LED modul
● úhel svícení: 120º
● typ baterie: 3,7 V, 2x 14 500 Li-on baterie; 3,7 V/700 mAH
● magnet pro uchycení lampy
● třída krytí: IP20
● materiál: plast ABS velikost: 185 x 35 x 20 mm

                                                        AKCE  
               (platí do odvolání)
 při zakoupení LED823 dostanete zdarma LED826

NOVINKA

1+1 ZDARMA
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KAMEROVÉ SETY AHD (4PIN) PRO NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ VOZIDLA, KAMERY

sv1019AHD10set AHD 1080P kamerový set s monitorem 10"
- zpracovává obraz AHD v rozliš. 1080P, 960P, 720P 
- monitor zpracovává i obraz ze standardních kamer 
  (tedy ne AHD)
- LCD panel Innolux
- rozlišení 1024 x 600
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 3x AHD video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/8W

- rozměry 255 x 167 x 30 mm 
  (s clonou 275 x 184 x 78 mm)

samostatný monitor
sv1019AHD10 AHD 1080P,960P,720P monitor 10" s 3x4PIN vstupy 4 172,- 6 058,-

sv96AHD10set AHD 1080P kamerový set s monitorem 9"
- zpracovává obraz AHD v rozliš. 1080P, 960P, 720P 
- monitor zpracovává i obraz ze standardních kamer 
   (tedy ne AHD)
- LCD panel Innolux
- rozlišení 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 3x AHD video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/8W

- rozměry 230 x 152 x 30 mm 
   (s clonou 250 x 168 x 78 mm)

samostatný monitor
sv96AHD10 AHD 1080P,960P,720P monitor 9" s 3x4PIN vstupy 3 182,- 4 620,-

sv70AHD10set AHD 1080P kamerový set s monitorem 7"
- zpracovává obraz AHD v rozlliš. 1080P, 960P, 720P 
- zpracovává i obraz ze standardních kamer 
   (tedy ne AHD)
- LCD panel Innolux
- rozlišení 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 2x AHD video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/8W

- rozměry 185 x 128 x 30 mm 
  (s clonou 204 x 141 x 78 mm)

samostatný monitor
sv70AHD10 AHD 1080P,960P,720P monitor 7" s 2x4PIN vstupy 2 772,- 4 025,-

samostatný monitor

kamera svc502AHD10

kamera svc502AHD10

kamera svc502AHD10

+

+

+

cena sady
4 828,- 7 302,-

cena sady
4 334,- 6 555,-

cena sady
3 952,- 5 977,-

kabel svkab15

15m/4PIN kabel15m/4PIN kabel

kabel svkab15

15m/4PIN kabel

kabel svkab15

15m/4PIN kabel

+

+

+

=

=

=

            LCD MONITOR            + KAMERA svc502ahd10 + KABEL svkab15  =  SET

15m/4PIN kabel

15m/4PIN kabel

VO MOC

svc502AHD10 AHD 1080P kamera 4PIN 
s IR vnější 1 480,- 2 239,-

- rozlišení 1080P
- 1/2,7'' senzor 1080P (Sony 323+2441)
- zobrazení 120°
- IR přisvětlení 15 m 
   (18 IR LED v každé kameře)
- obraz z kamery zrcadlový
- krytí IP68
- rozměry: 72 x 42 x 63 mm
- napájecí napětí 12V

svc519AHD10 AHD 1080P kamera 4PIN 
s IR vnější v kovovém obalu 1 480,- 2 239,-

- rozlišení 1080P
- 1/2,7'' senzor 1080P (Sony 323+2441)
- zobrazení 120°
- IR přisvětlení 10 m 
   (12 IR LED v  kameře)
- obraz z kamery zrcadlový
- krytí IP67
- rozměry: 90 x 60 x 80 mm
- napájecí napětí 12V

svc520AHD10 AHD 1080P kamera 4PIN 
s IR vnější v kovovém obalu 1 320,- 1 997,-

- rozlišení 1080P
- 1/2,7'' senzor 1080P (Sony323+2441)
- zobrazení 120°
- IR přisvětlení 20m 
   (24 IR LED v  kameře)
- obraz z kamery zrcadlový
- krytí IP67
- rozměry: ø94 x 69 mm
- napájecí napětí 12V

- 1/2,7'' senzor 1080P (Sony 323+2441)

svc502ccdAHD AHD 720P kamera 4PIN 
CCD SHARP s IR, vnější 1 422,- 2 151,-

- rozlišení 1280 x 720 pixels
- kamera CCD (Sharp)
- zobrazení 120°
- obraz z kamery přímý
- IR přisvětlení 15 m
- krytí IP69
- rozměry: 72 x 42 x 63 mm
- napájecí napětí 12V

svc523AHD
AHD 720P kamera 4PIN 
CCD SHARP s IR, vnější 
v plastovém obalu

1 422,- 2 151,-

- zobrazení 110°
- kamera CCD (Sharp)
- rozlišení 1280 x 720 pixels
- IR přisvětlení 10 m (10 IR LED v  kameře)
- obraz z kamery zrcadlový 
- barva: černá
- tělo z plastu
- krytí IP66
- rozměry: 60 x 60 x 80 mm
- napájecí napětí 12V

svc519AHD
AHD 720P kamera 4PIN 
CCD SHARP s IR, vnější 
v kovovém obalu

1 422,- 2 151,-

- zobrazení 110°
- kamera CCD (Sharp)
- rozlišení 1280 x 720 pixels
- IR přisvětlení 10 m (10 IR LED v  kameře)
- obraz z kamery zrcadlový 
- barva: černá
- krytí IP66
- rozměry: 60 x 60 x 80 mm
- napájecí napětí 12V

svc525AHD AHD 720 mini kamera 4PIN, 
PAL vnější 1 280,- 1 936,-

- snímací úhel 120°
- rozlišení 1280 x 720 pixels
- kamera  CCD (Sharp)
- rozlišení 1000 TV řádků
- obraz z kamery zrcadlový
- krytí IP67
- napájecí napětí 12V
- rozměry: 24 mm x 24 mm, hloubka 24 mm
- rozměr instalačního otvoru: ø20,5 mm
 

svc521AHD
AHD 720P kamera 4PIN 
CCD SHARP s IR, vnější 
v kovovém obalu

1 422,- 2 151,-

- snímací úhal 120°
- rozlišení 1280 x 720 pixels
- kamera  CCD (Sharp)
- IR přisvětlení 10 m 
   (12 IR LED v  kameře)
- obraz z kamery zrcadlový
- barva: tmavě šedá
- krytí IP68
- rozměry: ø69 x 54 mm
- napájecí napětí 12V

svc526AHD AHD 720 mini kamera 4PIN, 
PAL vnější 1 280,- 1 936,-

- snímací úhel 120°
- rozlišení 1280 x 720 pixels
- kamera  CCD (Sharp)
- rozlišení 1000 TV řádků
- obraz z kamery zrcadlový
- krytí IP67
- kovové pouzdro
- napájecí napětí 12V
- rozměry: 30 x 23 mm, 
   hloubka 31 mm

- IR přisvětlení 10 m (10 IR LED v  kameře)- IR přisvětlení 10 m (10 IR LED v  kameře)

- IR přisvětlení 10 m (10 IR LED v  kameře)- IR přisvětlení 10 m (10 IR LED v  kameře)

- rozměry: 24 mm x 24 mm, hloubka 24 mm
- rozměr instalačního otvoru: ø20,5 mm
- rozměry: 24 mm x 24 mm, hloubka 24 mm
- rozměr instalačního otvoru: ø20,5 mm

TOP

 NABÍDKA

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

NOVINKA
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KAMEROVÉ SETY (4PIN) PRO NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ VOZIDLA 

sv1009set1 SET kamerový systém s monitorem 10"
- rozlišení 1024 x 600
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 2 x video vstup 4PIN
- napájecí napětí 12-24V/8W
- ovládací vodič na zpětnou kameru
- možnost přetočení obrazu
- podsvícená tlačítka
- vestavěný reproduktor
- světelný senzor pro autom. nastavení jasu
- rozměry 252 x 166 x 32 mm

kamera svc502ccdkamera svc502ccd

+ cena sady
4 194,- 6 343,-

kabel svkab15

15m/4PIN kabel15m/4PIN kabel

+ =

            LCD MONITOR              + KAMERA svc502ccd + KABEL svkab15  =  SET

VO MOC

SAMOSTATNÉ MONITORY PRO KAMEROVÉ SETY (4PIN)  S KVARDÁTOREM
sv96q Monitor 9" s kvadrátorem 3 228,- 4 687,-
   a s 4x4PIN vstupy
- možnost nastavení až čtyř kamer současně
- více možností zobrazení obrazů z kamer
- rozlišení 800x480
- formát 16:9
- dálkové ovládání
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 4 x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/8W
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- podsvícená tlačítka

rozměry 230 x 152 x 23,5 mm (s clonou 250 x 168 x 63,5 mm)

sv101q Monitor 10,1" s kvadrátorem 3 732,- 5 419,-
   a s 4x4PIN vstupy
- možnost nastavení až čtyř kamer současně
- více možností zobrazení obrazů z kamer
- rozlišení 1024x600
- formát 16:9
- dálkové ovládání
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 4 x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/9W
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- podsvícená tlačítka (barva modrá)

rozměry  255 x 171 x 32 mm (s clonou 275 x 180 x 73 mm)

sv76q Monitor 7" s kvadrátorem 2 380,- 3 456,-
   a s 4x4PIN vstupy
- možnost nastavení až čtyř kamer současně
- více možností zobrazení obrazů z kamer
- rozlišení 800x480
- formát 16:9
- dálkové ovládání
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 4 x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/7W
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- podsvícená tlačítka

rozměry 185 x 128 x 30 mm (s clonou 204 x 141 x 78 mm)

- podsvícená tlačítka (barva modrá)

rozměry  255 x 171 x 32 mm (s clonou 275 x 180 x 73 mm)

sv909set1 SET kamerový systém s monitorem 9"
- rozlišení 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 2 x video vstup 4PIN
- napájecí napětí 12-24V/4W
- ovládací vodič na zpětnou kameru
- možnost přetočení obrazu
- podsvícená tlačítka
- vestavěný reproduktor
- světelný senzor pro autom. nastavení jasu
- rozměry 240 x 163 x 26 mm

sv708set1 SET kamerový systém s monitorem 7"
- rozlišení 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 3 x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/8W
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- možnost přetočení obrazu
- podsvícená tlačítka
- vestavěný reproduktor
- světelný senzor pro autom. nastavení jasu
- rozměry 180 x 121 x 23 mm 

sv710setcms SET kamerový systém s monitorem 7"

Ekonomická varianta 4PIN kamerového setu.
- rozlišení 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 2 x video vstup 4PIN
- napájecí napětí 12-24V/4,8 W
- ovládací vodič na zpětnou kameru
- možnost přetočení obrazu
- rozměry 180 x 122 x 26 mm 
pozor v setu je jiná kamera: kamera CMOS 

sv500set1 SET kamerový systém s monitorem 5"
- rozlišení 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 2x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/5W
- ovládací vodič na zpětnou kameru 
- možnost nastavení odpojení zadní kamery 1-5 s
- možnost vložení trajektorii
- podsvícená tlačítka, barva modrá
- rozměry 146 x 110 x 28mm

kamera svc502ccdkamera svc502ccd

kamera svc502ccdkamera svc502ccd

kamera svc502cmskamera svc502cms

kamera svc502ccdkamera svc502ccd

+

+

+

+

cena sady
3 820,- 5 778,-

cena sady
3 620,- 5 251,-

cena sady
2 270,- 3 433,-

cena sady
2 888,- 4 368,-

kabel svkab15

15m/4PIN kabel

kabel svkab15

15m/4PIN kabel

kabel svkab15

15m/4PIN kabel

kabel svkab15

15m/4PIN kabel

+

+

+

+

=

=

=

=

15m/4PIN kabel

15m/4PIN kabel

15m/4PIN kabel

3 472,- snížení  ceny

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

NOVINKA

NEJLEVNĚJŠÍ 4PIN SET
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VO MOC

sv92dvr Monitor 9" se 5x4PIN vstup, DVR 3 340,- 5 052,-
- záznamové zařízení (5x kamerový vstup) integrováno do 9“ monitoru
- rozlišení LCD 800 x 480
- záznam videa na SD kartu (SDHC) karta až 64 GB
- rozlišení záznamu: CIF/HD1/D1 (352 x 288 / 
720 x 388 / 720 x 576)

- nahrávání v sekcích 15/35/45/60 min
- zpožděné vypnutí 5/15/30 min 1/2/3 hodin
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 5x video vstup 4PIN konektor z toho 4 se nahrávají
- 4 x aktivační kabel pro zobrazení dané kamery
- napájecí napětí 12-24V, menu cizojazyčné
- možnost přehrávání záznamů na monitoru
- více možností zobrazení obrazů z kamer
- záznam v automatickém režimu po připojení monitoru na napětí nebo časové nastavení
- možno zobrazení i záznamu jedné kamery (single) nebo čtyř kamer najednou (Quad Picture)

rozměry 228 x 154 x 27 mm (samotný monitor)

sv72dvr Monitor 7" se 4x4PIN vstup, DVR 2 840,- 4 296,-
- záznamové zařízení integrováno do 7“ monitoru
- rozlišení LCD 800 x 480
- záznam videa na SD kartu (SDHC) karta až 32 GB
- rozlišení záznamu: VGA 640 x 480
- záznam v automatickém režimu po připojení 
monitoru na napětí 
- nahrávání v sekcích 3/4/5/6/7/8/9/10 min
- podporuje formáty PAL/NTSC 
- 4x AV vstup 4PIN konektor 
- možno zobrazení i záznamu jedné kamery (single) 
nebo čtyř kamer najednou (Quad Picture)
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- napájecí napětí 12-24V, menu cizojazyčné
- vestavěný reproduktor s ovládáním hlasitosti
- možnost přehrávání záznamů na monitoru

rozměry 180 x 121 x 24 mm (samotný monitor)

sv74wtp Monitor 7" 3x4PIN prachotěsný/voděodolný/nárazu odolný 3 480,- 5 053,-
- rozlišení 800 x 480
- prachotěsnost IP67
- voděodolnost IP68
- nárazu odolnost 4G
- dálkové ovládání
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 3 x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/5W
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- možnost přetočení obrazu
- pracovní teplota -10 – 70°C

rozměry 191 x 140 x 30 mm (s clonou 191 x 140 x 67 mm)

sv73gps Monitor 7" se 2x4PIN vstup, čelní AV, GPS 2 840,- 4 124,-
- rozlišení: 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- vestavěný GPS modul, slot na SD kartu pro GPS
- navigační systém je kompatibilní s navig. programy 
pro OS Windows CE 6.0 (IGO, TomTom, Route66) 
- software není součástí balení

- 3x AV vstup (2x 4PIN + čelní 3,5 mm Jack)
- napájecí napětí 12-24V
- obraz jde nastavit horizontálně, vertikálně, zrcadlo-
vě i normálně

- vestavěný reproduktor s ovládáním hlasitosti
- světelný senzor pro automatické nastavení jasu
rozměry 180 x 121 x 23 mm (samotný monitor)

SAMOSTATNÉ MONITORY PRO KAMEROVÉ SETY (4PIN) VO MOC

sv708 Monitor 7" se 3x4PIN vstupy 2 380,- 3 176,-
- rozlišení 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 3 x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/8W
- samostatné spínací vodiče na jednotlivé kamery
- možnost přetočení obrazu
- podsvícená tlačítka
- vestavěný reproduktor
- světelný senzor pro autom. nastavení jasu

rozměry bez stínítka: 180 x 121 x 23 mm

sv500 Monitor 5" se 2x4PIN vstupy 1 648,- 2 393,-
- rozlišení 800 x 480
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 2x video vstup 4PIN 
- napájecí napětí 12-24V/5W
- ovládací vodič na zpětnou kameru 
- možnost nastavení odpojení zadní kamery 1-5 s
- možnost vložení trajektorii
- podsvícená tlačítka, barva modrá

rozměry 146 x 110 x 28mm

KAMERY  (4PIN)

NOVINKA

SNÍŽENÍ CENY

NAVIGACE GPS

SNÍŽENÍ CENY

SNÍŽENÍ CENY

svc5011ccd Dual Kamera 4PIN CCD 
SONY s IR, vnější 1 950,- 2 949,-

- kamera  CCD Sony ¼ 
- zobrazení: 1. kamera 120°, 2.kamera 90° 
- formát kamery: PAL 
- rozlišení: 500 x 582 
- obraz z kamery zrcadlový
- IR přisvětlení 10 m (11 IR LED  
  v každé kameře) 
- vodotěsné krytí IP68 
- rozměry: 100 x 66 x 83 mm 
- připojení 2 x 4PIN konektor 
- napájecí napětí: 12V, příkon ≤4 W 
- hmotnost: 545 g

- zobrazení: 1. kamera 120°, 2.kamera 90° 

svc5018ccd Kamera 4PIN CCD SONY 
s IR, vnější pro dodávky 1 740,- 2 632,-

- objektiv: 2,5 mm/kvalitní senzor CCD Sony ¼ 
- objektiv úhel: 120°, - obraz z kamery zrcadlový 
- IR přisvětlení 10 m (9 IR LED) , IP68 
- materiál kamery: hliníková slitina 
- materiál držáku: plast- nylon - napájení: 12V 

s IR, vnější pro dodávky 
- objektiv: 2,5 mm/kvalitní senzor CCD Sony ¼ 
- objektiv úhel: 120°, - obraz z kamery zrcadlový 

- materiál držáku: plast- nylon - napájení: 12V 

svc502ccd Kamera 4PIN CCD SHARP 
s IR, vnější 1 240,- 1 876,-

- kamera CCD (Sharp) 
- snímací úhel horizontální 90°; diagonální 100° 
- obraz z kamery zrcadlový 
- IR přisvětlení 15 m 
- krytí IP69 
- rozměry: 72 x 42 x 63 mm 
- napájecí napětí 12V

svc502ccdHD HD 700TV kamera 4PIN CCD 
SHARP s IR, vnější 1 422,- 2 151,-

- rozlišení 960 x 582 pixels 
- 700 TV řádků 
- kamera CCD (Sharp) 
- zobrazení 120° 
- IR přisvětlení 15 m (18 IR LED) 
- obraz z kamery zrcadlový 
- krytí IP69 
- rozměry: 72 x 42 x 63 mm 
- napájecí napětí 12V

svc502ccdT Vyhřívaná kamera 4PIN CCD 
SHARP s IR, vnější 1 792,- 2 710,-

Kamera CCD s IR a automatickým vyhříváním při poklesu teploty 
pod 10°C 
- rozlišení 512 x 582 
- kamera CCD (Sharp) 
- zobrazení 120° 
- IR přisvětlení 15 m (18 IR LED) 
- obraz z kamery zrcadlový 
- krytí IP69 
- rozměry: 72 x 42 x 63 mm 
- napájecí napětí 12V 
- odběr s výhřevem 600 mA po dosažení teploty 
  vyšší než 10°C 350 mA

svc502cms Kamera 4PIN CMOS s IR, 
vnější 980,- 1 482,-

- snímací úhel horizontální 110°; diagonální 130° 
- kamera CMOS (čip 99045) 
- obraz z kamery zrcadlový 
- IR přisvětlení 15 m 
- krytí IP69 
- rozměry: 72 x 42 x 63 mm 
- napájecí napětí 12V
- možnost nastavení montážního úhlu - možnost nastavení montážního úhlu 

svc522ccd Kamera 4PIN CCD SHARP 
s IR, vnější boční 1 280,- 1 936,-

- zobrazení 110°, horizontální úhel 90° 
- kamera  CCD (Sharp) 
- rozlišení: 768 × 576/656 × 492 
- rozlišení 420 TV řádků 
- IR přisvětlení 15 m  (12 IR LED) 
- obraz z kamery zrcadlový 
- rozměry 62 x 63 mm 
- napájecí napětí 12V

- IR přisvětlení 15 m  (12 IR LED) 

svc6012ccd Zaklápěcí kamera 4PIN CCD 
SHARP s IR, vnější 1 872,- 2 831,-

- snímací úhel 120° 
- rozlišení 500 x 582 pixels 
- kamera  CCD (Sharp) 
- obraz z kamery zrcadlový 
- IR přisvětlení 15 m (12 IR LED) 
- krytí IP68 
- napájecí napětí 12V 
- aktivace kamery + odklopení 
  krytu se provádí pomocí přivedení
  napětí na zelený drát (součást balení) 
- rozměry: 102 x 50 x 75 mm

  krytu se provádí pomocí přivedení

svc6012ccdT Vyhřívaná zaklápěcí kamera 
4PIN CCD sharp s IR, vnější 1 980,- 2 995,-

Kamera CCD s IR světlem a automatickým vyhříváním při poklesu 
teploty pod 10°C 
- snímací úhel 120° 
- rozlišení 500 x 582 pixels 
- kamera  CCD (Sharp) 
- obraz z kamery zrcadlový 
- IR přisvětlení 15 m (12 IR LED) 
- krytí IP68 
- napájecí napětí 12V 
- aktivace kamery + odklopení krytu se provádí pomocí přivedení 
napětí na zelený drát (součást balení) 

- rozměry: 102 x 50 x 75 mm

SNÍŽENÍ CENY

2 188,- snížení  ceny

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

ZAKLÁPĚCÍ VYHŘÍVANÁ

- rozměry: 205 x 133 × 45 mm
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KAMERY  (4PIN) DO PROSTORU ORIGINÁLNÍHO BRZDOVÉHO SVĚTLA
svcFA01 Kamera 4PIN CCD SHARP PAL pro Citroën, Fiat, Peugeot 2 140,- 3 237,-
Určeno pro vozy: Citroën Jumper 2006-, Fiat Ducato 2006-, Peugeot Boxer 2006-
- homologace R 7 (obrysová, koncová a brzdová světla) S3-E9-02.16396
- snímací úhel 170°
- kamera CCD (Sharp)
- TV formát PAL
- obraz z kamery zrcadlový
- IR přisvětlení 15m (6x IR LED)
- krytí IP68
- pracovní teplota od- 20°C do + 70°C
- propojovací kabel 10 m
- napájecí napětí 12V
- rozměry světla: šířka 265 mm, výška 57 mm

svcFO09 Kamera 4PIN CCD SHARP PAL pro Ford Transit 2 140,- 3 237,-
Určeno pro vozy: Ford Transit 05/2014-, Transit Custom 2012- s výklopnými dveřmi
- homologace R 7 (obrysová, koncová a brzd. světla) S3-E9-02.16396 
- snímací úhel 170° 
- možnost nastavení úhlu kamery 
- kamera CCD (Sharp) 
- TV formát PAL 
- obraz z kamery zrcadlový 
- IR přisvětlení 15 m (6x IR LED) 
- krytí IP68 
- napájecí napětí 12V 
- propojovací kabel 10 m 

svcMC01 Kamera 4PIN CCD SHARP PAL pro Mercedes, VW 2 140,- 3 237,-
svcMC01nt Kamera 4PIN CCD SHARP NTSC pro Mercedes, VW 2 140,- 3 237,-
Určeno pro vozy: Mercedes-Benz Sprinter 06/2006-, Volkswagen Crafter 04/2006-
- snímací úhel 170°
- homologace R 7 (obrysová, koncová a brzdová světla) S3-E9-02.16396
- kamera CCD (Sharp)
- TV formát PAL/NTSC (dle modelu)
- obraz z kamery zrcadlový
- IR přisvětlení 15 m (6x IR LED)
- krytí IP68
- propojovací kabel 10 m
- napájecí napětí 12V
- rozměry světla: šířka 340 mm, výška 33 mm

svcPG01 Kamera 4PIN PAL pro Peugeot, Citroën, Toyota 1 920,- 2 904,-
Určeno pro vozy: Citroën Jumpy 01/2011-2016, Peugeot Expert 01/2011-2016, Toyota Proace 06/2013-
2016
- snímací úhel 170°
- homologace R 7 (obrysová, koncová a 
   brzdová světla) S3-E9-02.16396
- kamera CCD 1/3"
- TV formát PAL
- obraz z kamery zrcadlový
- krytí IP68
- propojovací kabel 10 m
- napájecí napětí 12V
- rozměry světla: 263 x 32 mm

svcRT01 Kamera 4PIN CCD SHARP PAL pro Opel, Renault 2 140,- 3 237,-
Určeno pro vozy: Opel Vivaro 2014-, Renault Trafic 05/2014- 
- snímací úhel 170°
- homologace R 7 (obrysová, koncová 
   a brzdová světla) S3-E9-02.16396
- kamera CCD (Sharp)
- TV formát PAL
- obraz z kamery zrcadlový
- IR přisvětlení 15 m (6x IR LED)
- krytí IP68
- napájecí napětí 12V
- propojovací kabel 10 m
- rozměry světla: šířka 235 mm, výška 80 mm

svcVW02 Kamera 4PIN PAL pro Volkswagen Caddy výklopné dveře 1 164,- 1 761,-
Určeno pro vozy: Volkswagen Caddy 03/2004-2010, Volkswagen Caddy 2010-2015 (Facelift)
- snímací úhel 120°
- homologace R 7 (obrysová, koncová a brzdová světla) S3-E9-02.16396
- kamera CCD
- TV formát PAL
- obraz z kamery zrcadlový
- krytí IP68
- napájecí napětí 12V

svcUNI01 Kamera 4PIN CCD SHARP PAL univerzální 1 394,- 2 108,-
Kamera CCD s IR světlem včetně 3. brzdového světla, vnější, určená pro montáž především na nákladní vozy, autobusy, karavany či dodávky. 
Propojení 4PIN kabelem. Kameru lze na brzdovém světle posouvat, možnost nastavení montážního úhlu.
- kamera CCD (Sharp)
- snímací úhel 170º
- obraz z kamery zrcadlový
- IR přisvětlení
- krytí IP69
- napájecí napětí 12V 

svcFO08 Kamera 4PIN CCD SHARP PAL pro Ford Transit Custom 1 920,- 2 904,-
Určeno pro vozy: Transit Custom 2012-
- snímací úhel 120°
- homologace R 7 (obrysová,
  koncová a brzdová světla) 
   S3-E9-02.16396
- kamera 1/3 CCD
- TV formát PAL
- obraz z kamery zrcadlový
- IR přisvětlení
- krytí IP69
- napájecí napětí 12V 
- propojovací kabel 10 m

svcIV01 Kamera 4PIN CCD SHARP PAL pro Iveco Daily 2 140,- 3 237,-
Určeno pro vozy: Iveco Daily 09/2011-
- snímací úhel 170°
- homologace R 7 (obrysová, koncová a brzdová světla) S3-E9-02.16396
- kamera CCD (Sharp) 1/4" 
- TV formát PAL
- obraz z kamery zrcadlový
- IR přisvětlení 15m (6x IR LED)
- krytí IP68
- propojovací kabel 10 m
- napájecí napětí 12V
- rozměry světla: šířka 345 mm, 
   výška 75 mm

svcMC02 Kamera 4PIN CCD SHARP PAL pro Mercedes Vito 2016- 1 164,- 1 761,-
Určeno pro vozy: Mercedes-Benz Vito 2016-
- snímací úhel 170°
- homologace R 7 (obrysová, koncová a brzdová světla)
   S3-E9-02.16181
- kamera CCD
- TV formát PAL
- obraz z kamery zrcadlový
- krytí IP68
- napájecí napětí 12V
- propojovací kabel 10 m

svcRM01 Kamera 4PIN CCD SHARP PAL pro Opel, Renault, Nissan 2 140,- 3 237,-
Určeno pro vozy: Opel Movano 2010-, Renault Master 10/2014- facelift, Nissan NV400 04/2014- facelift
- snímací úhel 170°
- homologace R 7 (obrysová, koncová a brzdová světla) S3-E9-02.16396
- kamera CCD (Sharp)
- TV formát PAL
- obraz z kamery zrcadlový
- IR přisvětlení 15 m (6x IR LED)
- krytí IP68
- napájecí napětí 12V
- propojovací kabel 10m
- rozměry světla: 127 x 198 x 230 mm

svcVW01 Kamera 4PIN PAL pro VW T5 a T6 křídlové dveře 1 164,- 1 761,-
Určeno pro vozy: Volkswagen Transporter 2009-2016 (T5 facelift)
Volkswagen Transporter 05/2015- (T6)
- snímací úhel 170°
- homologace R 7 (obrysová, koncová 
   a brzdová světla) S3-E9-02.16396
- kamera CCD (Sharp)
- TV formát PAL
- obraz z kamery zrcadlový
- krytí IP68
- napájecí napětí 12V
- propojovací kabel 10 m
- rozměry světla: 187 x 32,5 mm

- možnost nastavení úhlu kamery 

- obraz z kamery zrcadlový 
- IR přisvětlení 15 m (6x IR LED) 

- možnost nastavení úhlu kamery 

- IR přisvětlení 15 m (6x IR LED) 

 Volkswagen Caddy 03/2004-2010, Volkswagen Caddy 2010-2015 (Facelift)

Citroën Jumper 2006-, Fiat Ducato 2006-, Peugeot Boxer 2006-
- homologace R 7 (obrysová, koncová a brzdová světla) S3-E9-02.16396

 Citroën Jumpy 01/2011-2016, Peugeot Expert 01/2011-2016, Toyota Proace 06/2013-

 Opel Vivaro 2014-, Renault Trafic 05/2014- 

 Ford Transit 05/2014-, Transit Custom 2012- s výklopnými dveřmi

rozměry světla: šířka 388 mm, výška 52 mm

- propojovací kabel 10 m
- rozměry světla: 172 mm x 40 mm

Propojení 4PIN kabelem. Kameru lze na brzdovém světle posouvat, možnost nastavení montážního úhlu.
Kamera CCD s IR světlem včetně 3. brzdového světla, vnější, určená pro montáž především na nákladní vozy, autobusy, karavany či dodávky. 
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ

 Volkswagen Transporter 2009-2016 (T5 facelift)

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

NOVINKA                          UNIVERZÁLNÍ

ECEECE

 rozměry světla: 490 mm x 36 mm

rozměry světla: 265 x 51 mm
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KABELY, REDUKCE (4PIN)
kód popis VO MOC

svkab5 Kabel video 4PIN samec/samice, 5m 136,- 204,-

svkab10 Kabel video 4PIN samec/samice, 10m 208,- 315,-

svkab15 Kabel video 4PIN samec/samice, 15m 242,- 366,-

svkab20 Kabel video 4PIN samec/samice, 20m 284,- 430,-

svkab30 Kabel video 4PIN samec/samice, 30m 310,- 469,-

svkabRCA Redukce 4PIN video konektoru na RCA (Cinch) konektory 110,- 166,-

svkab740 Kabelový video set 4PIN, 10m + 1m pro 2 kamery 980,- 1 482,-

svkab741 Kabelový video set 4PIN, 20m + 5m pro 2 kamery 1 472,- 2 226,-

svkab742 Kroucený kabel video 7pin samec/samec zakončen 2x zástrčkou/7pin- délka 
krouceného kabelu 0,55m, max. délka při vytažení 1,6m 580,- 877,-

svkab743 Kroucený kabel video 7pin samec/samec zakončen 2x zástrčkou/7pin- délka 
krouceného kabelu 1m, max. délka při vytažení 3m 760,- 1 150,-

svkab744 Kroucený kabel video 7pin samec/samec zakončen 2x zástrčkou/7pin- délka 
krouceného kabelu 1,3m, max. délka při vytažení 4m 760,- 1 150,-

svkab746 Kroucený kabel video 7pin samec/samec zakončen 2x zástrčkou/7pin- délka 
krouceného kabelu 1,9m, max. délka při vytažení 6m 872,- 1 319,-

SVkab4PIN
Redukce 4PIN video konektoru na RCA (Cinch) konektory. Používá se pro 
zapojení monitoru sv ... se čtyřpinovým vstupem a klasické kamery zakončené 
CINCH kabely.

110,- 166,-

svw520
AC Adaptér 12/24V pro možnost zapojení 12V kamery na palubní napětí 24V.     
Pro kamery s napájecím konektorem (kulatý s vnitřním kolíkem), možné zatížení 
adaptéru je do 300mA.

152,- 230,-

svkabRCA

svkab741

svw520

svkab15

svkab4PIN

svkab743

ČERNÉ SKŘÍŇKY (4PIN) s adaptéry pro připojení i kamer s RCA konektory

dvr4c Černá skříňka pro záznam ze 4 kamer, 2x slot SD 3 720,- 5 627,-
dvrb4c-1 Černá skříňka pro záznam ze 4 kamer, GPS, 1x slot SD 4 420,- 6 685,-
dvrb4c-2 Černá skříňka pro záznam ze 4 kamer, GPS, 2x slot SD 4 688,- 7 091,-
model bez GPS: Pokud dojde k sepnutí vodiče alarm, nahrané video je uloženo do zvláštní složky, data v případě záznamu 
na SD kartu nebudou vymazána, uživatel může data smazat po přezkoumání SD karty. 
model s GPS: Pokud dojde k neobvyklému zrychlení nebo zpomalení a vestavěný G-Sensor detekuje překročení nasta-
veného limitu, obsluha aktivuje manuálně tlačítko nahrávání nebo dojde k sepnutí vodiče alarm, nahrané video je uloženo 
do zvláštní složky. Zaznamenané údaje lze přehrávat pomocí dodávaného softwaru pro přehrávání, který lze stáhnout 
na našich webových stránkách po přihlášení.  

Technické parametry:
- napájecí napětí: 12/24V
- rozměry: 112x138x36mm
- hmotnost 360g
- formát PAL/NTSC
- 4x video vstup, 4x audio vstup 
- 1x AV výstup (přímé zobrazení z kamer nebo přehrání nahrávky)
- 1 nebo 2x SD karta až 128GB (není součástí balení) - dle modelu
- rozlišení D1/HD1/CIF (720x576/720x388/352x288) volitelné + použití kamer AHD 
- dálkové ovládání
- kabelové redukce 4PIN/video CINCH + audio cinch + napájecí konektor
- vestavěný 3D G senzor (modely s GPS)
- externí anténa GPS (modely s GPS)

na našich webových stránkách po přihlášení.  na našich webových stránkách po přihlášení.  

Je možné najednou zaznamenávat údaje až ze 4 kamer a  mikrofonů.

VYNIKAJÍCÍ POMĚR KVALITA/ CENA POUŽITÍ - AUTOBUSY, NÁKLADNÍ 
A KOMUNÁLNÍ VOZIDLA, TAXISLUŽBA

pomůže při soudním řízení 
a vymáhání škody 

dvr41c dvr4c dvrb4c-1 dvrb4c-2

Rozlišení 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720

Počet kamer 0 0 0 0

Počet vstupů pro kamery 4 4 4 4

Displej    

Konektor pro připojení monitoru 4PIN/VGA 4PIN/RCA 4PIN/RCA 4PIN/RCA

Záznam zvuku    

Časové razítko    

Maximální velikost karty 256 GB 2 x 128 GB 128 GB 2 x 128 GB

Typ karty SD SD SD SD

Karta v balení    

GPS    

G senzor    

Detekce pohybu    

Napájení 12V/24V 12V/24V 12V/24V 12V/24V

Záložní akumulátor    

Rozměry v mm 142 x 152 x 32 112 x 138 x 36 112 x 138 x 36 112 x 138 x 36

Dealerská cena bez DPH 2 730,- 3 720,- 4 420,- 4 688,-

Doporučená s DPH 4 130,- 5 627,- 6 685,- 7 091.-

dvr41c Černá skříňka pro záznam obrazu ze 4 kamer, 1x slot SD

Signál z mikrofonů musí být zesílený předzesilovačem. Pokud dojde k sepnutí vodiče 
alarm, nahrané video je uloženo do zvláštní složky. Uložená data v případě záznamu 
na SD kartu nebudou vymazána, uživatel může data smazat po přezkoumání SD karty. 
Zaznamenané údaje lze přehrávat pomocí dodávaného software pro přehrávání, který se 
nachází na CD. 
Technické parametry
- napájecí napětí: 8 - 36 V
- formát PAL/NTSC
- 4x video vstup
- 4x audio vstup
- 1x AV výstup (přímé zobrazení z kamer nebo přehrání nahrávky)
- 1x SDXC karta až 256GB (není součástí balení)
- rozlišení 720p (1280 x 720) + 960H (960 x 480) + D1/CIF (720 x 576/352 x 288) volitelné
- možnost kombinace připojených kamer: 4kamery v rozlišení 720P/4kamery v rozlišení 
960H/2kamery v rozlišení  720P + 2kamery v rozlišení 960H
- dálkové ovládání
- AV výstup + VGA výstup
- rozměry: 142 x 152 x 32 mm
- hmotnost 360 g

Černá skříňka do auta je zařízení, které monitoruje a zapisuje důležité údaje o jízdě auta a uchovává je pro případ nehody. Typicky se monitoruje a zaznamenává obraz před autem i v autě, čas a datum. Černá 
skříňka  se používá se pro záznam videa a zvuku v nepřetržité smyčce.  Je možné najednou zaznamenávat údaje až ze 4 kamer a  mikrofonů. Je-li vozidlo účastníkem nehody, kolize, nebo jiných událostí, 
událost je označena a uložena na SD kartu. Následně je možné analyzovat data, najít příčiny, přehrávat scény. Video a audio jsou průběžně zaznamenávány od okamžiku zapnutí. Pokud je paměť plná, 
nejstarší záznamy jsou přepsány posledními. Karta je uzamčena pod trezorovými dvířky a nelze s ní bez klíčů manipulovat. Kamery nejsou součástí balení.

960H/2kamery v rozlišení  720P + 2kamery v rozlišení 960H
- dálkové ovládání
- AV výstup + VGA výstup
- rozměry: 142 x 152 x 32 mm
- hmotnost 360 g

960H/2kamery v rozlišení  720P + 2kamery v rozlišení 960H
- dálkové ovládání
- AV výstup + VGA výstup
- rozměry: 142 x 152 x 32 mm
- hmotnost 360 g

POUŽITÍ - AUTOBUSY, NÁKLADNÍ 
A KOMUNÁLNÍ VOZIDLA, TAXISLUŽBA

pomůže při soudním řízení 
a vymáhání škody 
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LCD MONITORY PRO KAMEROVÉ SYSTÉMY, WI-FI KAMERY, KABELY VO MOC
20%+DPH

- rozlišení: 480 x 272
- systém obrazu: PAL/NTSC
- vstup video: 2x
- možnost nastavení: ANO (jas, kontrast, 
  barevná sytost, odstín,16:9/4:3, jazyk)
- napájení: 12V

rozměry monitoru: 112 x 75 x 35 mm

Výklopný monitor 4,3" na palubní desku

80055B černý 730,- 1 060,-
- rozlišení: 480 x 272
- systém obrazu: PAL/NTSC
- vstup video:  2x
- možnost nastavení: ANO (jas, kontrast, barevná sytost, od-
stín,16:9/4:3, jazyk)
- napájení: 12V

rozměry monitoru: 117 x 75 x 27 mm

LCD monitor  4,3"  na palubní desku

80054 černý 640,- 929,-
LCD monitor 5" určený pro montáž na palubní desku nebo zakoupit 
jiné provedení HR držáku (například pro instalaci delší krk atd.) 
a nainstalovat dle potřeby. 
- rozlišení: 480 x 272
- systém obrazu: PAL/NTSC
 - vstup video: 2x
- možnost nastavení: ANO (jas, kontrast, barevná sytost, od-
stín,16:9/4:3, jazyk)
- napájení: 12V

rozměry monitoru: 127 x 83 x 30 mm

LCD monitor 5" na palubní desku, instalace i na HR držák

80063 černý 730,- 1 060,-

- možnost nastavení: ANO (jas, kontrast, barevná sytost, od-

rozměry monitoru: 127 x 83 x 30 mm

LCD monitor 5" určený pro montáž na sklo pomocí přiloženého 
držáku s přísavkou, nebo zakoupit jiné provedení HR držáku 
(například pro instalaci delší krk atd.) a nainstalovat dle potřeby. 
- rozlišení: 480 x 272
- systém obrazu: PAL/NTSC
- vstup video: 2x
- možnost nastavení: ANO (jas, kontrast, barevná sytost, odstín, 
16:9/4:3, jazyk)
- napájení: 12V

rozměry monitoru: 135 x 83 x 20 mm

LCD monitor 7" bez protisluneční clony, širokým úhlem pohledu 
a displej s vysokým rozlišením.
- rozlišení 800 x 480
- systém obrazu: PAL/NTSC
- 2 x RCA video vstup
- napájecí napětí 12-24V / 4,8 W
- ovládací vodič na zpětnou kameru
- možnost přetočení obrazu
- k monitoru je možné dokoupit držák zh578

rozměry monitoru: 180 x 122 x 26 mm

LCD monitor 5"  s přísavkou, instalace i na HR držák

80062 černý 730,- 1 060,-

LCD monitor 7"  napalubní desku  

ic-702 černý 1 280,- 1 859,-

Monitor 7" pro zabudování do opěrky nebo pro uchycení na držák, 
plastový rámeček pro zabudování do opěrky
 - rozlišení: 480 x 234
- systém obrazu: PAL/NTSC
 - vstup AV  (2 x Video)
- napájení: 12V
- aktivační vodič pro
   video vstup

rozměry monitoru:  174 x 113 x 19 mm

LCD monitor 4,5“ určený k upevnění na zpětné zrcátko. K monitoru 
je možné připojit libovolný externí zdroj kompozitního video signálu 
+ kamery.
- rozlišení: 480 x 272
- systém obrazu: PAL/NTSC
- vodič pro aktivaci 2. video vstupu (pro zpětnou kameru)
- možnost nastavení: dotykové ovládání - jas, kontrast, barevná 
sytost
- napájení: 12V / 4W

 

                 rozměry monitoru: 275 x 78 x 33 mm

LCD monitor 7"  na palubní desku

ic-716t černý 1 180,- 1 713,-

LCD monitor 4,5" na zrcátko

ds-450b 1 284,- 1 864,-

 - vstup AV  (2 x Video)

Monitor 9" pro zabudování do opěrky (plastový rámeček pro zabu-
dování do opěrky) nebo uchycení na držák pro instalaci na palubní 
desku
- rozlišení: 800 x 480
- systém obrazu: PAL/NTSC
- vstup AV  (2 x Video)
- napájení: 12V
- aktivační vodič 
  pro video vstup

rozměry monitoru:  238 x 155 x 20 mm

LCD monitor 5“ určený k upevnění na zpětné zrcátko. K monitoru 
je možné připojit libovolný externí zdroj kompozitního video signálu 
+ kamery.
- rozlišení: 480 x 272
- systém obrazu: PAL/NTSC
- vstup video: 2 x- s funkcí automat. přepínání dle signálu na vstupu
- možnost nastavení: jas, kontrast, barevná sytost,16:9/4:3, jazyk
- napájení: 12V/3W

                rozměry monitoru: 290 x 84 x 25 mm

LCD monitor 9"  do opěrky nebo palubní desku

ic-916t černý 1 494,- 2 169,-

LCD monitor 5" na zrcátko

ds-455 730,- 1 060,-

- napájení: 12V

mi-wifi3 Wi-fi bezdrátový video vysílač 1 296,- 1 882,-
Wi-fi bezdrátový video vysílač, umožňuje přenos video signálu kamery 
do iPhone, iPadu nebo telefonu/tabletu se systémem Android 
na vzdálenost až 150 m.  
- minimální požadavky pro Android: 2.2 nebo vyšší; iOS: 4.3 nebo vyšší  
- aplikace: Wi-Fi AV  
- napájení: DC 12V 
- spotřeba proudu: 150 mA (Max) 
- vysílací frekvence: 2400 MHz-2483.5 MHz
- rozměry: 78 x 43 x 18 mm 
- součást balení: jednotka, šroubovací anténa

Wi-fi bezdrátový video vysílač, umožňuje přenos video signálu kamery 

- minimální požadavky pro Android: 2.2 nebo vyšší; iOS: 4.3 nebo vyšší  

Wi-fi bezdrátový video vysílač, umožňuje přenos video signálu kamery 

- minimální požadavky pro Android: 2.2 nebo vyšší; iOS: 4.3 nebo vyšší  

80339 Sada pro bezdrátový VIDEO přenos 439,- 602,-

Sada přijímač a vysílač pro bezdrátový přenos video signálu. 
Umožňuje přenést bezdrátově 1 video kanál až na vzdálenost 
25 metrů (na volném prostranství). 
typ přenosu:  FM, frekvence 2370MHz, 
výkon 100mW, 12V, 
vstup/výstup PAL/NTSC,
citlivost příjmu: -85 dBm, 
dosah 25m, 
odběr: cca 200mA

vstup/výstup PAL/NTSC,
citlivost příjmu: -85 dBm, 
vstup/výstup PAL/NTSC,
citlivost příjmu: -85 dBm, 

snížení  ceny  398,-    
RCA audio/video kabel - vhodné např. na prodlou-
žení vedení včetně napájení ke kamerám.

80341 20m 282,- 427,-

80342 10m 215,- 325,-

80343 5m 110,- 166,-

- systém obrazu: PAL/NTSC

rozměry monitoru:  238 x 155 x 20 mm

NOVINKA

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

NOVINKA



Kompletní sortiment, více obrázkù, videa a zvuky naleznete na  www.stualarm.cz
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c-c701 PAL 592,- 895,-
miniaturní CCD barevná kamera
● snímací úhel 170° 
● výstupní obraz zrcadlový / přímý 
● volitelné pomocné trajektorie pro couvání 
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK 

● rozměry: 18 mm x 18 mm, 
hloubka 20 mm

c-c702 PAL/NTSC 592,- 895,-

c-c712 PAL 592,- 895,-

miniaturní CCD barevná kamera
● snímací úhel 110° 
● volitelné pomocné trajektorie pro couvání 
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK 

● rozměry: ø16 mm,
    hloubka 17 mm

CCD barevná kamera  
● snímací úhel 170°, horizontální 85°
● výstupní obraz zrcadlový / přímý
● volitelné pomocné 
    trajektorie pro couvání 
● délka kabelu 5 m

c-c703 PAL 592,- 895,-

c-c713 PAL/NTSC 592,- 895,-

miniaturní CCD barevná kamera
● snímací úhel 110° 
● výstupní obraz zrcadlový / přímý 
● volitelné pomocné trajektorie pro couvání 
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK 

● rozměry: ø kamery 22 mm
    max výška od zavrtání 15 mm

miniaturní CCD barevná kamera 
● snímací úhel 170°, horizontální 110°
● volitelné pomocné 
    trajektorie pro couvání 
● délka kabelu 5 m

● rozměry: 16,5 mm

volitelné pomocné trajektorie pro couvání 

miniaturní CCD barevná kamera 
snímací úhel 170°, horizontální 110°

c-c705 PAL 592,- 895,-
miniaturní CCD barevná kamera
● snímací úhel 130° 
● výstupní obraz zrcadlový / přímý 
● volitelné pomocné trajektorie pro couvání 
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK 

● rozměry: ø kamery 28 mm

volitelné pomocné trajektorie pro couvání 

c-c706 PAL 592,- 895,-
miniaturní CCD barevná
● horizontální snímací úhel 120° 
● výstupní obraz zrcadlový / přímý 
● volitelné pomocné trajektorie pro couvání 
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK 

● rozměry: ø kamery 17 mm
    délka bez držáku 18 mm

volitelné pomocné trajektorie pro couvání 

c-c708 PAL 592,- 895,-
miniaturní barevná kamera
● snímací úhel diagonálně 170°, horizontálně 115° 
● výstupní obraz zrcadlový / přímý 
● volitelné pomocné trajektorie 
    pro couvání
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK 
● rozměry: 20 mm x 20 mm
    hloubka 21 mm

c-c721 PAL/NTSC 1 088,- 1 646,-
dvojitá kamera CCD s IR světlem.
Každou kameru je možné nastavit v jiném úhlu oproti druhé kameře. 
● 1. kamera 1/4 PC7070, 2. kamera 1/3 PC3089 
● snímací úhel horizontální 
   1. kamery 100°, 2. kamery 110° 
● volitelné pomocné trajektorie 
    pro couvání 
● připojení 2 x CINCH konektory 
● rozměry držáku: 64 x 30 mm
    vrchní části 55 x 20 mm

1. kamera 1/4 PC7070, 2. kamera 1/3 PC3089 

c-c722 PAL 924,- 1 398,-
kovová CCD barevná kamera
● snímací úhel horizontálníl 140° 
● výstupní obraz zrcadlový / přímý 
● volitelné pomocné trajektorie pro couvání 
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK 

● rozměry: 30 x 29 mm

výstupní obraz zrcadlový / přímý 
volitelné pomocné trajektorie pro couvání 
kabel 5 m, CINCH samice, JACK 

c-ccd08 PAL/NTSC 782,- 1 183,-
CCD barevná kamera
● snímací úhel 170°, horizontální 110° 
● volitelné pomocné trajektorie pro couvání 
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK 

● rozměry: 32 x 25 x 14 mm 
    (rozměr včetně zápustné 
    části 32 x 25 x 28 mm)

volitelné pomocné trajektorie pro couvání 

c-ccd09 PAL 320,- 484,-
CCD barevná kamera
● snímací úhel 120° 
● výstupní obraz zrcadlový 
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK 
● rozměry: 33 x 36 x 35 mm 
● stačí pouze vyvrtat otvor 8 mm

c-c704 PAL 420,- 635,-

c-ccd5011 PAL 1 740,- 2 632,-

kamera CCD 
● snímací úhel 110° horizontálně
● min. osvětlení 0,1-0,5 LUX
● výstupní obraz zrcadlový
● napájení 12V / 60 mA
● video výstup - CINCH samice, 
● napájení - volné dráty.

● rozměry: držák 47 x 24 mm 
šíře těla kamery 32 mm, výška kamery 24 mm, hloubka 30 mm

dvojitá kamera CCD s IR světlem
● zobrazení: 1. kamera 60°, 2.kamera 60° 
● obraz z kamer zrcadlový 
● IR přisvětlení 10 m 
    (12 IR LED v každé kameře) 
● připojení 2x CINCH, 
    2x napájecí JACK 

● rozměry: 100 x 66 x 83 mm

zobrazení: 1. kamera 60°, 2.kamera 60° 

c-c501   PAL 482,- 729,-

c-ccd5018   1 284,- 1 942,-

kamera s IR světlem
● snímací úhel: 82º horizontálně
● kamera zobrazuje pomocné trajektorie
● kamera CMOS 648 x 488 pixelů
● IR přisvětlení 7 LED 0,3 Lux / F1,2
● výstupní obraz reverzní
● napájení 12V/100mA
● rozměry 63 x 31 x 31 mm 
    rozteč montážních šroubů 75 mm

kamera pro dodávky nebo skříňová auta
● objektiv úhel: 120°, IR vzdálenost: 10 m
● infračervené světlo LED: 9 ks 

kamera zobrazuje pomocné trajektorie

IR přisvětlení 7 LED 0,3 Lux / F1,2

c-ccdspz03N PAL 986,- 1 491,-
podložka pod SPZ se zabudovanou kamerou s IR světlem.
● snímací úhel: 120º horizontálně 
● výstupní obraz zrcadlový / přímý 
● volitelné pomocné trajektorie pro couvání 
● možnost částečného nastavení sklonu kamery 
● kabel 5 m, 
● CINCH samice
● JACK 

možnost částečného nastavení sklonu kamery 

c-ccd01 PAL 1 240,- 1 876,-

c-ccd01nt NTSC 1 240,- 1 876,-
Sharp CCD barevná kamera s IR přisvětlením
● snímací úhel horizontální 90°;
    diagonální 100° 
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK 

● rozměry včetně držáku 
    a krytu 85 x 75 x 65 mm

kabel 5 m, CINCH samice, JACK 

c-ccd01/1224 PAL 1 180,- 1 785,-
CCD barevná kamera s IR přisvětlením
● snímací úhel horizontální 90°; diagonální 100° 
● napájení 12V i 24V 
● 30 V / 200 mA 
● CINCH samice, JACK 

● rozměry vč. držáku a krytu 
    výška 68 x šířka 80 x hloubka 61 mm

c-cmd01A PAL 680,- 1 029,-

c-cmd01Ant NTSC 680,- 1 029,-

CMD barevná kamera s IR přisvětlením
● snímací úhel horizontální: 83º 
● min. osvětlení 0 LUX 
   (do vzdálenosti 3 m) 
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK 
● rozměry včetně držáku 
   a krytu 85 x 75 x 75 mm

KAMERY UNIVERZÁLNÍ s RCA konektory VO MOC
25%+DPH

volitelné pomocné trajektorie pro couvání 

c-c709dt PAL 860,- 1 301,-
  kamera miniaturní vnější PAL s dynamickými trajektoriemi
● snímací úhel 110°
● snímací čip: 1/3” CMOS pixelplus PC3089
● rozlišení 700 TV řádků
● výstupní obraz zrcadlový
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK
● rozměry: 23 mm x 23 mm, hloubka 23 mm  
● přísvit 4 LED diod

snímací čip: 1/3” CMOS pixelplus PC3089

c-c710dt NTSC 860,- 1 301,-
kamera miniaturní vnější NTSC s dynamickými trajektoriemi
● snímací úhel 110°
● snímací čip: 1/3” CMOS pixelplus PC3089
● rozlišení 700 TV řádků
● výstupní obraz zrcadlový
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK
● rozměry: 24 mm x 27 mm, hloubka 30 mm

snímací čip: 1/3” CMOS pixelplus PC3089

c-c711dt PAL 860,- 1 301,-
kamera miniaturní vnější PAL s dynamickými trajektoriemi 
● snímací úhel 110°
● snímací čip: 1/3” CMOS pixelplus PC3089
● rozlišení 700 TV řádků
● výstupní obraz zrcadlový
● kabel 5 m, CINCH samice, JACK
● rozměry: 24 mm x 24 mm, hloubka 24 mm

snímací čip: 1/3” CMOS pixelplus PC3089

KAMERY 
S DYNAMICKÝMI 
TRAJEKTORIEMI

dynamické trajektorie  
reagují na pohyb 
obrazu
reagují na pohyb 

PŘEDNÍ/ZADNÍ PŘEDNÍ/ZADNÍ

PŘEDNÍ/ZADNÍ PŘEDNÍ/ZADNÍ

rozměry: ø16 mm,

PŘEDNÍ/ZADNÍ

PŘEDNÍ/ZADNÍ

rozměry: 205 x 133 x 45 mm

PŘEDNÍ/ZADNÍ

rozměry: 530 x 126 x 33 mm

NOVINKA

POUZE

DOPRODEJ

KOVOVÁ
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VO MOCKAMERY OEM

Barevné kamery nad zadní regis-
trační značku (SPZ) jsou určeny 
pro zabudování do osvětlení nebo 
madla 5. dveří. Výhodou těchto ka-
mer je velmi jednoduchá montáž. 
Vyjmete jednu lampičku nad zadní 
SPZ a místo ní vložíte do origi-
nálního otvoru tuto kameru nebo 
vyjmete madlo a místo něj vložíte 
kameru včetně madla.  

c-AU02 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Audi A4, Seat Altea, Leon II, Škoda Citigo, Rapid, 
Octavia (III), Superb (II) Combi, Yeti, Volkswagen Golf V, Jetta, 
Beetle, Passat (B6), 
Passat (B7), Phaeton, 
Polo (IV), Sharan (II),
rozměry 76 x 33 mm

Octavia (III), Superb (II) Combi, Yeti, Volkswagen Golf V, Jetta, 

c-AU04 PAL/NTSC 1 310,- 1 981,-
do vozu Audi A3 04/2012-, A4 2011-, A5 2011-, A6 11/2010-, Q7 
2011-2013 v madle 5-tých dveří
rozměry 441 x 42 mm

c-BW01 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu BMW Řada 3 E46, E90-93, Řada 5 E39, E60, E61, X5 
E70, X6 E71, E72
rozměry 76 x 33 mm

c-CT01 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Citroën C4, C5, Peugeot 1007, 207, 307, 308, Nissan 
Pathfinder (III), Qashqai, 
X-Trail
rozměry 76 x 26 mm

c-FO02 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Ford Focus Facelift, Kuga, Mondeo IV, S-Max I
rozměry 58 x 25 mm

c-FO05 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Ford Transit 2009-
rozměry 60 x 30 mm

c-HO05 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Honda Accord, Civic, Odyssey, Pilot, CR-V IV
rozměry 69 x 42 mm

c-HY02 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Hyundai ix35 08/2009-
rozměry 100 x 33,5 mm

c-HY04 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Hyundai Santa Fe 09/2012- (III)
rozměry cca 91 x 39 mm (35 mm)rozměry cca 91 x 39 mm (35 mm)

c-JE01 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Jeep Compass 08/2006-, Patriot 02/2007-
rozměry cca 84 (74) x 51 mm

c-ME03 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Mercedes-Benz ML (W164), Třídy R 2012-2014, GL 
2014-
rozměry 72 x 24 mm, 
rozteč šroubů 60 mm

c-ME05 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Mercedes-Benz Viano 2003-2014 (W639), Vito 2003-
2014 (W639)
rozměry 76,5 x 26 mm

c-MZ01 PAL 1 180,- 1 785,-
do vozu Mazda 3 2003-2009 (I), 6 2007-2012 (II), CX-5, CX-7
rozměry 50 x 48 mm

c-OP01 PAL 870,- 1 316,-
do vozu Fiat Bravo 2006-2014 (II), Palio, Opel Astra (H), (J), 
Corsa (C), (D), Insignia 2008-2013, Meriva (A), (B), Vectra (C), 
Zafira (B) Renault Scénic 
02/2009- (III)
rozměry 104 x 32 mm

Corsa (C), (D), Insignia 2008-2013, Meriva (A), (B), Vectra (C), 

c-PG01 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Peugeot 206, 207, 306, 307, 406, 407, 5008, Partner
rozměry 61,6 x 38,1 mm

c-RE02 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Renault Mégane 2011-
rozměry 79 x 33,5 mm

c-SK01 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Škoda Octavia II sedan i combi
rozměry 87 x 26,5 mm, rozteč šroubů 62 mm

c-SK01s PAL/NTSC 1 142,- 1 727,-
do vozu Škoda Octavia II sedan i combi
rozměry 92 x 35 mm

c-SZ01 PAL 870,- 1 316,-
do vozu Suzuki SX4 2009-2012 Hatchback
rozměry cca 23 x 32 mm

c-SZ04 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Suzuki Swift 2012-
rozměry 88 x 29,8 mm

c-SZ05 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Suzuki Kizashi 10/2010-
rozměry 59,2 x 40,7 mm

c-VO01 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Mercedes-Benz ML, Volvo S40, S80, V60 2010-, V70 III, 
XC60 2010-, XC70, XC90
rozměry 78 x 26 mm, 
rozteč šroubů 62 mm

c-VW02 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Volkswagen Caddy 2009- pouze křídlové dveře, Eos 
2006-2016, Golf IV, V, Jetta V, Passat 2008-, Polo IV, Tiguan, 
Touran I, Transporter T5, T6
rozměry 72 x 22,5 mm, 
rozteč šroubů 62 mm

c-VW03 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Škoda Fabia I, II, Superb I, Yeti 2009-, Volkswagen 
Bora, Golf V, Passat 2000-
2005, Tiguan 2006-2010, 
Touareg I
rozměry 78 x 32 mm, 
rozteč šroubů 60 mm

c-VW05 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Škoda Superb II sedan, Volkswagen Golf VI, Passat 
B6, Polo IV
rozměry 79 x 32 mm

c-VW06 PAL/NTSC 870,- 1 316,-
do vozu Škoda Fabia III, Rapid 07/2012-, Volkswagen Passat B7, 
B8, Sharan II
rozměry 76 x 33 mm
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cw3-dset43 SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 4,3" 3 181,- 4 811,-

Sada LCD monitoru 4,3" a kamery s bezdrátovým digitálním přenosem signálu. Digitální kódovaný přenos signálu 
zajišťuje velmi kvalitní přenos signálu, odolný jakémukoliv rušení a výpadkům. Hlavní výhoda tohoto systému 
spočívá ve velmi jednoduché montáži bez nutnosti tažení kabelů a možnosti napárování 1 kameru.
● na monitoru možnost zobrazení trajektorie
● možnost přepnutí přímého či zrcadlového zobrazení 
● napájecí napětí monitoru 12-24V/4 W/160 mA
● napájecí napětí bezdrátové kamery 12-24V / 3,5W /150 mA
● monitor rozlišení 480 x 272
● kamera 130°
● rozlišení: 640 x 480
● IR až 5M
● rozlišení obrazového přenašeče: 480x272
● obrazová rychlost : 30f/s Max
● pracovní frekvence: 2400 - 2483,5MHz
● dosah 50 - 100 m na volném prostranství
● masivní držák s přísavkou na sklo délka 110 mm

DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ VIDEO PŘENOS VO MOC

cw1-cam2wifi Přídavná bezdrátová Wi-Fi 
kamera 1 940,- 2 934,-

Wi-Fi bezdrátová kamera umožňuje přenos video signálu kamery 
do iPhone, iPadu nebo telefonu/tabletu se systémem Android 
na vzdálenost až 100 m.
● IR přisvětlení 10 m (28 IR LED v kameře)
● zobrazuje pomocné trajektorie pro couvání
● h. 264 technologie kódování videa pro čistý a plynulý obraz
● zobrazení 120°  
● rozlišení 684 x 512 pixelů
● rozlišení 540 TV řádků
● minimální osvětlení: 0.5Lux
● napájecí napětí 12–24V 
● krytí IP67
● odběr proudu: 
    300 mA (Max)
● rozměry:
    90 x 74 x 55 mm

cw1-cam3wifi Přídavná bezdrátová Wi-Fi 
kamera 1 140,- 1 724,-

Wi-Fi bezdrátová kamera umožňuje přenos video signálu kamery 
do iPhone, iPadu nebo telefonu/tabletu se systémem Android 
na vzdálenost až 10-30 m.
● h. 264 technologie kódování videa
   pro čistý a plynulý obraz
● zobrazení 120°  
● rozlišení 640 x 480 pixelů
● rozlišení 480 TV řádků
● zobrazuje pomocné 
    trajektorie pro couvání
● minimální osvětlení: 0.01Lux
● noční viditelnost  3-6 m
● napájení: 12V 
● krytí IP67
● barva: černá
● odběr proudu: 80 mA (Max) 
● rozměry: 23 x 23 x 30 mm

svwdt1 Sada přijímač/vysílač pro digitální 
bezdrátový VIDEO přenos 3 240,- 4 417,-

se 4xPIN konektory, možno připojit pomocí 4xPIN konektorů nebo 
pomocí redukčních kabelů ukončeny konektory CINCH + napájecí 
konektor, použitelné jak na straně monitoru,
tak kamery.
● typ přenosu: digitální
● pracovní frekvence 2.4 - 2.483 GHz
● dosah 110 m
● napájecí napětí 12-24V
● voděodolné pouzdro 
● výkon vysílače: 9 dB/m
● odběr: cca 180 mA

svwd71set SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 7" 5 560,- 8 410,-
Sada LCD monitoru 7" a kamery s bezdrátovým digitálním přenosem signálu. Digitální kódovaný přenos signálu zajišťuje velmi kvalitní přenos signálu, odolný jakémukoliv rušení a výpadkům. Hlavní výhoda tohoto 
systému spočívá ve velmi jednoduché montáži bez nutnosti tažení kabelů a možnosti párování až 4 kamer.

● na monitoru možnost zobrazení trajektorie
● možnost přepnutí přímého či zrcadlového zobrazení 
● aktivační drát pro kameru 1 - 3 
● nastavení zpoždění odpojení/zobrazení kamery 
● dálkové ovládání
● napájecí napětí monitoru 12-24V/8W
● monitor rozlišení 800 x 480, kontrast 400:1
● pracovní frekvence 2,4GHz
● dosah 30-100m na volném prostranství
● protisluneční clona

rozměr 176 x 123 x 27 mm 
(59 se stínítkem) (bez držáku), 380g

svw71cam Přídavná bezdrátová kamera k svwd71set 1 940,- 2 934,-
Bezdrátová reverzní kamera CMOS s IR světlem určena k setu svw71set
● napájecí napětí 12V-24V/5W
● pracovní teplota -10 - +60°C
● kamera CMOS, 640 x 480 pixelů
● kamera rozměry 90 x 60,5 x 56,5 mm
● IR přisvětlení 5 - 8 m
● kamera 120°/IR přisvětlení 5 m 
● krytí IP66

cw3-dset50 SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 5" 4 670,- 7 063,-

cw3-dset70 SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 7" 5 160,- 7 805,-
Sada LCD monitoru a kamery s bezdrátovým digitálním přenosem signálu. Digitální kódovaný přenos signálu zajišťuje 
velmi kvalitní přenos signálu, odolný jakémukoliv rušení a výpadkům. Hlavní výhoda tohoto systému spočívá 
ve velmi jednoduché montáži bez nutnosti tažení kabelů a možnosti napárování až 4 kamer.
 
● na monitoru možnost zobrazení trajektorie
● možnost přepnutí přímého či zrcadlového zobrazení 
● napájecí napětí monitoru 12-24V
● monitor rozlišení 800 x 480
● pracovní frekvence 2,4GHz
● dosah 50-100 m na volném prostranství

cw3-dcam1 Přídavná bezdrátová kamera 
k cw3-dset50 a cw3-dset70 1 780,- 2 692,-

● napájecí napětí 12V-24V
● pracovní teplota -20°C - +60°C
● kamera 1/4" SHARP CCD, úhel záběru 120°
● IR přisvětlení 5m
● IP68 
● rozměr: 100 x 80 x 90 mm
● kamera 120°

1 780,- 2 692,-

 kamera 1/4" SHARP CCD, úhel záběru 120°

monitor 7" rozměr 195x130x25 mm
 (65 mm se stínítkem)  (bez držáku)  380g

možnost přepnutí přímého či zrcadlového zobrazení možnost přepnutí přímého či zrcadlového zobrazení 

cw3-dcam1

●
●
●
●
●
●
●

monitor 5" rozměr 153x90x22mm
 (bez držáku)  176g

systému spočívá ve velmi jednoduché montáži bez nutnosti tažení kabelů a možnosti párování až 4 kamer.

 možnost přepnutí přímého či zrcadlového zobrazení 

K setu je možné dokoupit další kamery, 
lze napárovat až 4 ks kamer

Set obsahuje 
1 kameru 

a 1 monitor

systému spočívá ve velmi jednoduché montáži bez nutnosti tažení kabelů a možnosti párování až 4 kamer.systému spočívá ve velmi jednoduché montáži bez nutnosti tažení kabelů a možnosti párování až 4 kamer.

SNÍŽENÍ CENY

1 940,-
Bezdrátová reverzní kamera CMOS s IR světlem určena k setu svw71set

K setu je možné dokoupit další kamery, 

1 940,- 2 934,-
Bezdrátová reverzní kamera CMOS s IR světlem určena k setu svw71set

K setu je možné dokoupit další kamery, 

 napájecí napětí 12-24V
 voděodolné pouzdro 
 výkon vysílače: 9 dB/m
 odběr: cca 180 mA

 napájecí napětí 12-24V
 voděodolné pouzdro 
 výkon vysílače: 9 dB/m
 odběr: cca 180 mA

 IR přisvětlení 10 m (28 IR LED v kameře)
 zobrazuje pomocné trajektorie pro couvání
 h. 264 technologie kódování videa pro čistý a plynulý obraz

 rozlišení 684 x 512 pixelů
 rozlišení 540 TV řádků
 minimální osvětlení: 0.5Lux
 napájecí napětí 12–24V 

Set obsahuje 
1 kameru 

a 1 monitor

K setu je možné dokoupit další kamery, 
lze napárovat až 4 ks kamer

monitor rozměr 135 x 80 x 22 mm 
(bez držáku a antény)

kamera rozměr: 80 x 43 x 37 mm (bez stojanu), 
(se stojánkem 90 x 65 x 37 mm)

Set obsahuje 
1 kameru 

a 1 monitor

NOVINKA

snížení  ceny   2 920,-    

pomocí redukčních kabelů ukončeny konektory CINCH + napájecí 
konektor, použitelné jak na straně monitoru,
pomocí redukčních kabelů ukončeny konektory CINCH + napájecí 
konektor, použitelné jak na straně monitoru,

● odběr: cca 180 mA odběr: cca 180 mA odběr: cca 180 mA

 DIGITAL

(59 se stínítkem) (bez držáku), 380g

Set obsahuje 
1 kameru 

a 1 monitor  DIGITAL

K setu je možné dokoupit další kamery,  DIG
IT

AL

 DIGITAL

    trajektorie pro couvání
 minimální osvětlení: 0.01Lux
 noční viditelnost  3-6 m

 odběr proudu: 80 mA (Max) 
 rozměry: 23 x 23 x 30 mm

NOVINKA
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cw2-Pset43 Bezdrátový parkovací systém 4 senzorový - 4,3" LCD 
diplej +  parkovací kamera 2 160,- 3 267,-

Přenos signálu mezi řídící jednotkou a displejem probíhá bezdrátově, nemusíte vést žádné kabely mezi 
přední a zadní částí vozu. Systém je aktivován při zařazení zpátečky. 
Signalizace probíhá akusticky (možnost vypnutí akustické signalizace) a opticky na kombinovaném 4,3" 
displeji LCD a číselným zobrazením vzdálenosti v rozsahu 0,3 – 2,5m. 
● snímací úhel kamery 170°
● napájecí napětí 12V
● rozlišení LCD monitoru: 480 x 272 
● 1x video vstup pro další zařízení
● pracovní teplota -20°C- +50°C
● průměr čidel 22 mm
● dosah cca 25 m 
(na volném prostranství)

c-c706

rozlišení LCD monitoru: 480 x 272 
1x video vstup pro další zařízení
pracovní teplota -20°C- +50°C

Kamera je určena k montáži do nebo 
vně nárazníku např. nad SPZ

cw2-set43 Bezdrátová parkovací set kamera + LCD 4,3 displejem 1 580,- 2 390,-
Systém je aktivován při zařazení zpátečky, přenos signálu mezi kamerou a monitorem probíhá bezdrá-
tově, nemusíte vést žádné kabely mezi přední a zadní částí vozu. 
● snímací úhel kamery 170°
● napájecí napětí 12V
● rozlišení monitoru 480 x 272
● pracovní teplota -30°C- +50°C
● dosah cca 25 metrů (na volném prostranství)

Kamera je určena k montáži do nebo 
vně nárazníku např. nad SPZ

c-c706

cw2-spzcam43 Bezdrátový parkovací systém s kamerou a 2 senzory 
v SPZ, 4,3" monitor 2 400,- 3 630,-

Kamera a čidla parkovacího systému jsou umístěna v rámečku pod SPZ. Přenos signálu mezi řídící 
jednotkou a displejem probíhá bezdrátově, nemusíte vést žádné kabely mezi přední a zadní částí vozu. 
Signalizace probíhá akusticky s připojeného reproduktoru a opticky na připojeném monitoru o velikosti 
4,3". Systém rozlišuje překážky zvlášť na levé a pravé straně v rozsahu 0,3 - 1,9 m. Senzory nejsou 
vhodné do vozidel, u nichž některá součást zasahuje do vyzařovacího pole senzorů.

● rozlišení monitoru: 480 x 272 
● snímací úhel 170°, 
    horizontální 110°
● akustická signalizace 65 dB
● po přestřižení zelené smyčky 
    vypnete pomocné trajektorie 
    pro couvání
● napájení 12V
● pracovní teplota 
    od -20°C do +70°C

 rozlišení monitoru: 480 x 272 

 akustická signalizace 65 dB
 po přestřižení zelené smyčky 

    vypnete pomocné trajektorie 

KAMEROVÉ (PARKOVACÍ) SETY, ANALOGOVÉ BEZDRÁTOVÉ SETY VO MOC

se663 Parkovací kamera s LCD 4,3" monitorem na zrcátko 1 480,- 2 239,-
Parkovací set - kamera s 4,3" monitorem integrovaným v zrcátku je určena pro detekci překážek 
za vozidlem.  Kamera je určena k montáži do nebo vně nárazníku např. nad SPZ.
● rozlišení monitoru 480 x 272 
● napájecí napětí 12V
● pracovní teplota -30°C - +50°C
● zobrazuje pomocné 
    trajektorie pro couvání
● snímací úhel 120°
● kabel CINCH 5 m
● kamera CMD

se664 Parkovací kamera s LCD 5" monitorem 1 592,- 2 408,-
Parkovací set - kamera s 5" monitorem je určena pro detekci překážek za vozidlem. Kamera je určena 
k montáži do nebo vně nárazníku např. nad SPZ.
● rozlišení monitoru 480 x 272
● napájecí napětí 12V
● pracovní teplota -20°C - +50°C
● kabel CINCH 5 m
● kamera CMD
● snímací úhel 120°
● zobrazuje pomocné 
    trajektorie pro couvání

se665 Parkovací systém se 4-mi čidly a kamerou + LCD 4,3" 1 740,- 2 632,-
Parkovací systém zadní s 4 čidly určenými k zapuštění do nárazníku a kamerou je určený pro detekci 
překážek za vozidlem, možno instalovat do nebo vně nárazníku.  Signalizace probíhá akusticky (mož-
nost vypnutí akustické signalizace) a opticky na kombinovaném 4,3" displeji LCD.  Systém rozlišuje 
překážky zvlášť na levé a pravé straně. 
● napájecí napětí 12V
● rozlišení  monitoru: 480 x 272
● 1x video vstup pro další zařízení
● pracovní teplota -20°C - +50°C
● kamera se dá umístit jak do nárazníku 
    tak pomocí držáčku nad SPZ
● číselné zobrazení vzdálenosti v rozsahu 0,3 – 2,5 m
● průměr čidel 22 mm

číselné zobrazení vzdálenosti v rozsahu 0,3 – 2,5 m

c-c706

Kamera má snímací úhel 170° a je 
určena k montáži do nebo vně 

nárazníku např. nad SPZ

kabel CINCH 5 m
kamera CMD

se666 Parkovací kamera s LCD 4,3" monitorem 1 480,- 2 239,-
Parkovací set - kamera s 4,3" monitorem je určena pro detekci překážek za vozidlem. 
● rozlišení monitoru 480 x 272
● napájecí napětí 12V
● pracovní teplota -30°C - +50°C
● kabel CINCH 5 m
● kamera CMD

se667 Parkovací kamera s 7" monitorem 2 440,- 3 691,-
Parkovací kamera s 7" monitorem je určena pro detekci překážek za vozidlem.  Kamera zobrazuje 
prostor za vozidlem na  7" displeji LCD. Set obsahuje propojovací kabel RCA audio/video, 15 m 
s napájecím vodičem.
● 2 video vstup, 1x audio vstup
● vestavěný reproduktor
● automatické přepínání PAL/NTSC
● rozlišení 480 x 234
● sluneční clona
● dálkové ovládání
● napájecí napětí 12/24V
● výstupní obrazu kamery zrcadlový
● vodotěsné krytí IP 68

s napájecím vodičem.
2 video vstup, 1x audio vstup
vestavěný reproduktor
automatické přepínání PAL/NTSC
rozlišení 480 x 234
sluneční clona

 dálkové ovládání
napájecí napětí 12/24V
výstupní obrazu kamery zrcadlový
vodotěsné krytí IP 68

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Kamera má snímací úhel 170° a je určena k mon-
táži do nebo vně nárazníku např. nad SPZ

c-c706

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

pracovní teplota -30°C - +50°C

NOVINKANOVINKA
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dvr66wifi FULL HD s Wi-Fi 1 470,- 2 224,-

dvr25 FULL  HD 1,5" LCD ČESKÉ MENU 1 674,- 2 533,-

dvr2FR záznam z dvou kamer 1 670,- 2 526,-

dvr68wifi FULL HD s Wi-Fi 1 082,- 1 637,-

dvr26 FULL HD 2,7" LCD ČESKÉ MENU 938,- 1 419,-

dvr18 2 kanálová FULL HD kamera integrovaná v zrcátku s 4,3" LCD, ČESKÉ MENU 1338,- 2 024,-

dvr23 s přípojkou na LCD monitor 944,- 1 428,-

dvrb04 FULL HD 2,4" LCD ČESKÉ MENU 1 742,- 2 635,-

dvr66wifi dvr68wifi dvr23 dvr25 dvr26 dvrb04 dvr2fr

Rozlišení 1920 x 1080 1920 x 1080 1920x720 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 720 x 576

Počet kamer 1 1 1 1 1 1 2

Displej       

Velikost LCD v "    1,5 2,7 2,4 

Záznam zvuku       

Časové razítko       

Maximální velikost karty 32 GB 32 GB 64 GB 32 GB 32 GB 32 GB 32 GB

Typ karty microSD microSD microSD microSD microSD microSD microSD

Karta v balení       

GPS      /rozšiřitelné 

G senzor       

Detekce pohybu       

Wi-Fi       

Napájení 12V 12V/24V 12V 12V/24V 12V/24V 12V/24V 12V

Záložní zdroj  baterie  kapacitor baterie baterie baterie

Rozměry v mm 76 x 66 x 60 92 x 41 x 34 63 x 34 x 39 65 x 40 x 31 87 x 53 x 40 92 x 65 x 42 85 x 55 x 23

Konektor pro přenos dat  miniUSB  microUSB miniUSB miniUSB 

AV výstup RCA  RCA Jack + HDMI Jack + HDMI Jack RCA

Dealerská cena bez DPH 1 470,- 1 082,- 944,- 1 674,- 938,- 1 742,- 1 670,-

Doporučená s DPH 2 224,- 1 637,- 1 428,- 2 533,- 1 419,- 2 635,- 2 526,-

ČERNÉ SKŘÍŇKY VO MOC
25%+DPH

dvr23 s přípojkou na LCD monitor

NEJMENŠÍ

bez LCD monitoru

lze dokoupit GPS modul

plochá

Rozlišení  1920 x 1080
Počet kamer 2
Displej  ANO
Velikost LCD  4,3"
Záznam zvuku ANO
Časové razítko ANO

Max. velikost karty 32 GB
Typ karty  microSD
Karta v balení NE
GPS   NE
G senzor  ANO
Detekce pohybu ANO

Napájení  12V/24V
Záložní zdroj baterie
Rozměry v mm   303 x 83 x 15
konektor pro přenos dat miniUSB
AV vstup    1

dvrb04ant GPS anténa pro kameru dvrb04     480,-         726,-
ČESKÉ MENU ČESKÉ MENU

ČESKÉ MENU

ČESKÉ MENU
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ČERNÉ SKŘÍŇKY S GPS VO MOC
25%+DPH

dvrb01 dvrb24s dvrb26 dvrb27wifi

Rozlišení 2304x1296 2560x1080 2560x1080 1920x1080

Počet kamer 2 1 1 1

Displej    

Velikost LCD v " 3 1,5 1,5 1,5

Záznam zvuku    

Časové razítko    

Maximální velikost karty 64GB 128GB 64GB 64GB

Typ karty microSD microSD microSD microSD

Karta v balení    

GPS    

G senzor    

Detekce pohybu    
LDW (Lane Departure Warning) 
vybočení z jízdního pruhu    

FCWS (Forward Collision Warning System) 
kolize s objektem v dráze vozu    

Wi-Fi    

Možnost nastavení poznávací značky vozu    

Napájení 12V/24V 12V/24V 12V/24V 12V/24V

Záložní zdroj baterie kapacitor kapacitor baterie

Rozměry v mm 95 x 58 x 33  70 x 40 x 40  70 x 43 x 50 64 x 40 x 30

Konektor pro přenos dat miniUSB microUSB miniUSB microUSB

AV výstup  Jack + HDMI Jack Jack + HDMI

Dealerská cena bez DPH 1 780,- 2 770,- 2 480,- 2 720,-

Doporučená s DPH 2 692- 4 190,- 3 751,- 4 114,-

dvrb24s Miniaturní FULL HD 1,5" LCD 2 770,- 4 190,-

dvrb01 2 kanálová FULL HD 3" LCD 1 780,- 2 692,-

dvrb26 2 480,- 3 751,-
Miniaturní FULL HD  1,5" LCD

dvrb27wifi 2 720,- 4 114,-
Miniaturní FULL HD 1,5" LCD Wi-Fi

2 kanálová FULL HD 3" LCD 1 780,- 2 692,-1 780,- 2 692,-

ČESKÉ MENU

ČESKÉ MENU

ČESKÉ MENU ČESKÉ MENU

zadní kamera

STINGER VO MOC

Stinger je výkonná značka společnosti AAMP Global. Společnost AAMP Global, založená v roce 1987, vlastněná společností Audax Private Equity 
se sídlem v Clearwater, Florida, neustále usiluje o inovativní řešení. Stinger nabízí téměř 30 let nejlepší autopříslušenství prodejcům po celém světě.
Audio příslušenství Stinger pro napájení poskytuje vašemu systému velmi kvalitní a čistý zvuk. 
Uvědomili jste si potřebu vysoce kvalitního audio příslušenství, které vám pomůže dosáhnout čistého zvuku, který si přejete? 
Stinger je ta správná volba.

SS600XS Stinger sada k montáži zesilovače 600 W 557,- 1 011,-
SSVLP0BL Stinger napájecí kabel 50 mm², modrý, role 15,2 m 1 488,- 2 431,-

SSVLP4BK Stinger napájecí kabel 20 mm², černý, role 30,4 m 1 344,- 2 195,-
Kabelová sada pro montáž zesilovače s výkonem max. 600W.
Plně měděná konstrukce zajišťuje vynikající proudový přenos 
k výkonným zesilovačům. 
Kvalitní propojení kroucených vodičů pro přenos signálu bez šumu.
Všechny potřebné součásti pro instalaci 2-kanálového zesilovače.
Obsah
● 5,18 m kladný napájecí kabel modrý transparentní
● 0,91 m záporný napájecí kabel stříbrný transparentní
● 4,87 m ovládací vodič modrý
● 5,18 m CINCH kabel kroucený modrý transparentní
● 0,91 m ochranné hadice na kabelové svazky
● 6 m reproduktorový kabel transparentní
● 1ks AGU pojistkové pouzdro s pojistkou

Flexibilní konstrukce kabelu CCA pro vynikající proudový přenos pro výkonné zesilovače. 
Kvalitní vícežilové vodiče a vysoce odolný PVC plášť pro spolehlivý výkon v drsném mobilním pro-
středí.

SI4217 Stinger CINCH kabel 5,1 m 248,- 450,-

SI4212 Stinger CINCH kabel 3,6 m 204,- 370,-

SI423 Stinger CINCH kabel 0,91 m 126,- 229,-

SI42YF Stinger CINCH Y kabel 1x samec, 2x samice 95,- 172,-

SI42YM Stinger CINCH Y kabel 2x samec, 1x samice 95,- 172,-

SI6217 Stinger CINCH kabel 5,1 m - modrý chránič 359,- 652,-

Naddimenzované vodiče OFC poskytují vynikající kvalitu zvuku. Kompaktní konektory Shoc-Krome pro 
snadnou instalaci a vynikající přenos signálu. Konstrukce s nepřetržitým propojením (C3 Tech) posky-
tuje bezkonkurenční přenos signálu. Minimalistický průhledný ochranný plášť snižuje tření pro snadnou 
instalaci. Konstrukce s kroucenou dvojicí vodičů zajišťuje ochranu proti rušení. 

www.stingerelectronics.com

V prvním pololetí 2018 dojde k výraznému rozšíření sortimentu STINGER.
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MĚNIČE NAPĚTÍ

obj.kód 34305 34310 34315 34330 34420
dealer bez DPH 284,- 380,- 495,- 763,- 1 861,-
doporučená s DPH 430,- 575,- 749,- 1 154,- 2 814,-
výstupní zatížení 5A 10A 15A 30A 20A
vstupní napětí 24V (13-40V) 10-16V
výstupní napětí  12V±10% 24V
chlazení pasivní pasivní pasivní ventilátorem ventilátorem
rozměry (dxšxv) 77x91x47mm 127x91x47mm 157x91x47mm 187x91x47mm 182x89x47 mm
hmotnost (g) 180 g 390 g 420 g 530 g 800 g
kontrola podpětí/přepětí na vstupu ano ano ano ano ano
kontrola přetížení a zkratu na výstupu ano ano ano ano ano
duální LED  indikace napájení a selhání ano ano ano ano ano

35305

35310

35315
34420 - měnič 12/24V

obj. kód 34105 34110 34115 34120
dealer bez DPH 277,- 352,- 453,- 504,-
doporučená s DPH 419,- 532,- 685,- 762,-
vstupní napětí 16-30V
výstupní napětí 12V+/- 1%
max. proudové zatížení 5A ±3% 10A ±3% 15A  ±3% 20A  ±3%
max. výstupní výkon 60W 120W 180W 240W
spotřeba nezatíženého měniče 3mA 5mA 5mA 10mA
účinnost 92% 91% 91% 91%
provozní teplota -40 až 80ºC

16-30W  => 12V

měniče 24/12V/24V

lineární měniče

obj.kód 35904 35909 35PSWCH612
dealer bez DPH 1 672,- 2 739,- 3 594,-
doporučená s DPH 2 529.- 4 143,- 5 219,-
výstupní výkon stálý (špičkový) 600W (1200W) 1200W (2400W) 600W (1200W)
vstupní napětí 12V 12V 12V
výstupní napětí 230V 230V 230V
výstupní amplituda (sinusoida) modifikovaná modifikovaná čistá
nabíjecí proud (12V nabíječka) 10A 10A 10A
rozměry (dxšxv) 330x150x58mm 315x209x77mm 330x230x100mm 
hmotnost (g) 2100 g 2850 g 3100 g
kontrola podpětí ano ano ano
ochrana polarity baterie ano ano ano
kontrola přetížení a zkratu na výstupu 230V ano ano ano
kontrola přehřátí ano ano ano
informační LED/LED displej ano/ne ano/ne ano/ne

měnič, nabíječka, UPS
 1. jako měnič napětí 12V > 230V pokud je připojen k akumulátorové baterii a do výstupních zásuvek je zapojen spotřebič 230V.
 2. jako nabíječ akumulátorové baterie, pokud je připojen určenou přívodní zásuvkou k síti 230V.
 3. jako záložní zdroj (UPS) pokud je připojen určenou přívodní zásuvkou k síti 230V, k akumulátorové baterii a do výstupních zásuvek je zapojen spotřebič 230V. Doba provozu při výpadku sítě je přímo úměrná 
kapacitě připojeného akumulátoru

35904

35909

35PSWCH612 sinusový měnič

obj.kód 34151 34152 34153 34154
dealer bez DPH 195,- 195,- 195,- 195,-
doporučená s DPH  295,-  295,-  295,-  295,-
výstupní zatížení 2,5A 3A 2,1A 3A
vstupní napětí 12-24V 12-24V 12-24V 12V
výstupní napětí 5V
délka přívodního kabelu 1 m 0,2 m 1 m 0,15 m
délka výstupního kabelu 1,5 m 0,2 m 1,8 m 0,32 m
konektor na výstupu Mini USB volné dráty Micro USB 2 x USB
rozměry (dxšxv) 48x24x17mm 58x40,5x22mm 49x26x15mm 46x27x14mm

měniče napětí 5V

 1. jako měnič napětí 12V > 230V pokud je připojen k akumulátorové baterii a do výstupních zásuvek je zapojen spotřebič 230V.

34151

34152

34153

34154

34105ACC Lineární měnič napětí 24/12, 5A s ACC kabelem 277,- 419,-
Měnič napětí umožňuje připojení 12V spotřebičů (rádio, HF sada a pod.) do vozidla s rozvodem 24V. Měnič má 
oproti ostatním měničům i ACC kabel.
● vstupní napětí: 13-40V DC 
● výstup: 12V DC 
● výstupní proud: 5A 60 W
● rozměry: 100x80x40 mm 
● hmotnost: 0,15 kg 

Nepropojujte do  série nebo paralelně výstup střídavého napětí 230V (kontakty síťové zásuvky) měniče s  jinými zdroji 
střídavého napětí 230V (například paralelně nebo sériově se síťovou zásuvkou veřejné rozvodné sítě/dalších měničů).

34105ACC
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obj.kód 35psw312 35psw324 35psw412 35psw424 35psw612 35psw624 35psw1012 35psw1024

dealer bez DPH 1 325,- 1 705,- 2 398,- 2 826,-
doporučená s DPH  1 924,- 2 476,- 3 482,-   4 103,-

výstupní výkon stálý (špičkový) 300W (600W) 300W (600W) 400W (800W) 400W (800W) 600W (1200W) 600W (1200W) 1000W (2000W) 1000W (2000W)

vstupní napětí 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

výstupní napětí 230V 230V 230V 230V 230V 230V  230V 230V

chlazení automaticky spínaným ventilátorem

rozměry (dxšxv) 210x130x60mm 210x130x60mm 260x150x58mm 260x150x58mm 260x150x77,7mm 260x150x77,7mm 311x168x96mm 311x168x96mm

zdířka USB 5V ano ano ano ano ne ne ano ano

hmotnost (g) 900 g 900 g 1600 g 1600 g 2000 g 2000 g 2550 g 2550 g

kontrola podpětí/přepětí na vstupu ano ano ano ano ano ano ano ano

kontrola přetížení a zkratu na výstupu ano ano ano ano ano ano ano ano

kontrola přehřátí ano ano ano ano ano ano ano ano

informační LED/LED displej ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne

35psw151235psw1512

MĚNIČE NAPĚTÍ VO MOC

35psw412

35psw1012D
35psw2012D

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

obj.kód 35psw1012D 35psw1512 35psw1524 35psw2012 35psw2024 35psw2012D 35psw3012 35psw3024

dealer bez DPH 3 988,- 5 364,- 5 452,- 6 972,- 10 940,-
doporučená s DPH 5 791,- 7 789,-  7 916,- 10 123,- 15 885,-

výstupní výkon stálý (špičkový) 1000W (2000W) 1500W (3000W) 1500W (3000W) 2000W (4000W) 2000W (4000W) 2000W (4000W) 3000W (6000W) 3000W (3000W)

vstupní napětí 12V 12V 24V 12V 24V 12V 12V 24V

výstupní napětí  230V  230V 230V  230V 230V  230V 230V 230V

chlazení automaticky spínaným ventilátorem

rozměry (dxšxv) 345x186x90mm 365x230x108mm 365x230x108mm 325x252x108mm 325x252x108mm 365x251x105mm 460x230x108mm 460x230x108mm

zdířka USB 5V ano ano ano ano ano ano ano ano

hmotnost (g) 3350 g 5800 g 5800 g 4600 g 4600 g 5200 g 7000 g 7000 g

kontrola podpětí/přepětí na vstupu ano ano ano ano ano ano ano ano

kontrola přetížení a zkratu na výstupu ano ano ano ano ano ano ano ano

kontrola přehřátí ano ano ano ano ano ano ano ano

informační LED/LED displej ano/ano ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne ano/ano ano/ne ano/ne

35psw1012

35psw2012

35psw312
35psw612

35612D Designový "sexy" měnič napětí 12V-230V, 
600W s USB a displejem 1 045,- 1 580,-

Výstupní napětí má podobu modifikované sinusoidy (obdélníkový průběh) o frekvenci 50 Hz s napětím 230 V. 
Měnič je vybaven informačním LED displejem a USB výstupem pro nabíjení USB zařízení (MP3 přehrávač apod.).
● maximální stálý výkon 600 W
● maximální špičkový výkon 1.200 W (několik sekund)
● klidový příkon: 700 mA
● vstupní napětí 12V
● 2x USB výstup 5 V (max. 500/2100 mA)
● rozměry 242x116x59,3 mm
● napájecí kabel s očky i CL zástrčkou

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

měniče sinusové  - PURE SINE WAVE POWER INVERTER

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

Nepropojujte do  série nebo paralelně výstup střídavého napětí 230V (kontakty síťové zásuvky) měniče s  jinými zdroji 
střídavého napětí 230V (například paralelně nebo sériově se síťovou zásuvkou veřejné rozvodné sítě/dalších měničů).

měniče modifi kované - MODIFIED  SINE WAVE INVERTER
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MĚNIČE NAPĚTÍ

regulátory k solárním panelům
obj.kód 34400 34401 34402

dealer bez DPH 486,- 420,- 2 775,-
doporučená s DPH  735,-  635,- 4 197,-
typ regulátoru PWM PWM MPPT
výstupní zatížení 15A 5A 20A
vstupní napětí 22–60V/30-90V 
výstupní napětí 12V nebo 24V(volba je automatická podle napětí připojené baterie)
informační LED/LED displej ano/ne ano/ne ne/ano
rozměry (dxšxv) 86 x 68 x 36 mm 150 x 82 x 50 mm 172 × 126 × 73 mm
max. průměr kabelů do svorek 16 mm2 6 mm2 16 mm2
ochrana proti přepětí ano ano ano
ochrana proti zkratu ano ano ano
ochrana proti přepólování připojení solárních panelů a baterie ano ano ano
odpojení při nízkém napětí ano ano ano

obj.kód 35312 35324 35612 35624 351212 351224 351612 351624 353012 353024 355012 355024

dealer bez DPH 704,- 913,- 1 740,- 2 775,- 4 992,- 8 662,-
doporučená s DPH 1 065,- 1 381,- 2 632,- 4 197,- 7 550,- 13 102,-

výstupní výkon stálý (špičkový) 300W (600W)                600W (1200W) 1200W (2400W) 1600W (2400W) 3000W (6000W) 5000W (10000W)

vstupní napětí 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

výstupní napětí 230V střídavých (obdélníkový průběh - modifikovaná sinusoida)

chlazení automaticky spínaným ventilátorem

rozměry (dxšxv) v mm 195x102x55,5 235x102x55,5 272,5x208x77 322,5x208x77 420x230x108 575x320x385

zdířka USB 5V/500mA ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

hmotnost (g) 630 g 835 g 2400 g 3050 g 6200 g 8600 g

kontrola podpětí/přepětí na vstupu ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

kontrola přetížení a zkratu na výstupu ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

kontrola přehřátí ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

35312

35612regulátory k solárním panelům

351612

balení měničů

měniče modifi kované - MODIFIED  SINE WAVE INVERTER

351212

Nepropojujte do  série nebo paralelně výstup střídavého napětí 230V (kontakty síťové zásuvky) měniče s  jinými zdroji 
střídavého napětí 230V (například paralelně nebo sériově se síťovou zásuvkou veřejné rozvodné sítě/dalších měničů).

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

2 632,-NOVINKA
2 632,-

34400

34401

34402 34402

35919 digitální teploměr 184,- 186,-

Digitální teploměr pro zobrazování  vnitřní a vnější teploty s modrým 
podsvětlením. 
● délka vodiče vnějšího čidla 2,9m 
● rozsah měření - 50°C až 70°C
● napájení - baterie 3V CR2032
● rozměry 90x20x32mm

délka vodiče vnějšího čidla 2,9m délka vodiče vnějšího čidla 2,9m 

35917 teploměr 94,- 148,-

Analogový teploměr 
na palubní desku,
samolepící 

rozměry ø47 x 12 mmrozměry ø47 x 12 mm

34540 Digitální voltmetr 12V s analogovou 
indikací 377,- 616,-

Palubní voltmetr 34540 slouží k prevenci poruch akumulátoru a ke kontrole 
dobíjení vašeho auta. Prostřednictvím voltmetru získáváte permanentní informaci 
o stavu vašeho akumulátoru. Zobrazuje číselnou hodnotu napětí baterie - dokola 
zobrazuje pomocí LED analogovou indikaci stavu baterie.
Připojení pomocí dvou přípojných konektorů 6,3 mm označených polaritou +/- 
(dodržte polaritu připojení nebo může dojít k poškození zařízení). 
Doporučení: předřaďte před voltmetr pojistku 500 mA.
Technické parametry
● měřené napětí: 6-18 V
● montážní otvor: 29 mm
● barva podsvětlení:
    modrá

snížení   118,-
ceny      

(dodržte polaritu připojení nebo může dojít k poškození zařízení). 
Doporučení: předřaďte před voltmetr pojistku 500 mA.Doporučení: předřaďte před voltmetr pojistku 500 mA.

měřené napětí: 6-18 V
montážní otvor: 29 mm

35916 Digitální vnitřní/venkovní teploměr, hodiny a voltmetr 275,- 433,-

s modrým nebo oranžovým podsvětlením
● délka vodiče vnějšího čidla: 145 cm
● rozsah měření venkovní/vnitřní čidlo: 
    -50/-20 až 70°C
● alarm při teplotách -1°C a +4°C 
● formát času 12/24 h
● grafické + numerické zobrázení stavu 
    palubního napětí 9-15V 
● napájecí baterie: 3V (CR2032)
● napájení z CL: 12V
● délka vodiče k CL napájecí koncovce: 150 cm
● rozměry: 108 x 80 x 42 mm

35936 Digitální vnitřní/venkovní teploměr, hodiny a voltmetr 275,- 433,-

s modrým nebo oranžovým podsvětlením
● délka vodiče vnějšího čidla: 145 cm
● rozsah měření venkovní/vnitřní čidlo: -50 až 70°C
● grafické + numerické zobrázení stavu palubního napětí 9-15 V 
● alarm při teplotách -1°C a +4°C
● formát času 12/24 h, napájecí baterie: 2x LR44
● napájení z CL: 12V, délka vodiče k CL napájecí koncovce: 150 cm
● rozměry: 113 x 30 x 25 mm

grafické + numerické zobrázení stavu palubního napětí 9-15 V 

napájení z CL: 12V, délka vodiče k CL napájecí koncovce: 150 cm

grafické + numerické zobrázení stavu palubního napětí 9-15 V 

napájení z CL: 12V, délka vodiče k CL napájecí koncovce: 150 cm
● rozměry: 113 x 30 x 25 mm

ORANŽOVÉ 
NEBO 

MODRÉ
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34500 36,- 65,-

CL zástrčka do zapalovače s LED diodou. 
Napájecí napětí: 12V, vestavěná pojistka: 5A, 
maximální zatížení zástrčky: 8A, spotřeba kont-
rolní LED: 17 mA.

34501 92,- 167,-

CL zásuvka s kabelem 200 cm a CL zástrčkou. 
Napájecí napětí: max. 48V, vestavěná pojistka: 
5A, maximální zatížení: 5A.

34502 72,- 131,-

CL zásuvka pro zabudování do panelu, průměr 
otvoru 28 mm. Napájecí napětí: max. 48V, vesta-
věná pojistka: 10A, maximální zatížení: 10A (při 
použití silnějších kabelů 12AWG max. 20A).

34503 128,- 232,-

dvojitá CL zásuvka se zeleným prosvětlením 
s kabelem 100cm a CL zástrčkou. Napájecí 
napětí: 12V, vestavěná pojistka: 10A, maximální 
zatížení: 10A, spotřeba osvětlení: 65 mA.

34504 137,- 249,-

Trojitá CL zásuvka s kabelem 100 cm a CL zá-
strčkou. Napájecí napětí: max. 48V, vestavěná 
pojistka: 10A,maximální zatížení: 10A.

34505 78,- 142,-

polohovací CL zásuvka - roztrojka s aretací 
polohy. Napájecí napětí: max. 48V, vestavěná 
pojistka: 15A, maximální zatížení: 15A, úhel 
nastavení: 0 - 180°.

34506 64,- 116,-

CL zástrčka do zapalovače s červenou LED 
diodou a vypínačem. Napájecí napětí: 12V, 
vestavěná pojistka: 8A, maximální zatížení: 8A, 
spotřeba kontrolní LED: 17 mA.

34507 78,- 142,-

CL zásuvka v držáku pro vnější montáž. Napájecí 
napětí: max. 48V, vestavěná pojistka: 10A, maxi-
mální zatížení: 10A (při použití silnějších kabelů 
12AWG max. 20A).

34550 64,- 105,-

CL autonabíječka do zapalovače 2xUSB max. 
2,1A, miniaturní provedení, které zcela splývá se 
zásuvkou. Vstupní napětí: 12-24V, napětí USB: 
5V, max. výstupní proud 2x 2,1A - v případě zapo-
jení obou USB se proud rozdělí, hloubka 38 mm.

34509 97,- 176,-

CL zásuvka ve voděodolném držáku (venkovní 
provedení). Napájecí napětí: 12/24V, maximální 
zatížení: 20A, krytka s ochranou proti vodě, 
rozměry: 29 x 42 mm.

34510 72,- 131,-

CL zásuvka pro zabudování do panelu. Napájecí 
napětí: max. 48V, maximální zatížení: 20A (při 
použití silnějších kabelů 12AWG), ø otvoru: 
29 mm.

34511 194,- 317,-

dvojtá CL zásuvka s 2x USB do držáku na pití 
s kabelem a CL zástrčkou, modrým podsvícením 
a kontrolou stavu autobaterie pomocí 4 LED. 
Napájecí napětí: 12V, max. zatížení: 10A, spotře-
ba osvětlení a meřiče stavu autobaterie: 50 mA.

34513 114,- 207,-

dvojitá CL zásuvka do panelu. Napájecí napětí: 
12/24V, maximální zatížení: 20A, rozměry pane-
lu: 105 x 45 mm, krytky zásuvek.

34516 72,- 118,-

CL adaptér 12V/500mA, 2x USB. Napájecí napě-
tí: 12V, napětí USB: 5V, pokud je použit 1x USB 
- 500 mA, 2x USB - 2x 250 mA, USB kompatibilní 
s iPod, iPhone, iPad.

34517 94,- 154,-

CL adaptér 12/10A 2xUSB + CL zásuvka. 
Napájecí napětí: 12V, napětí USB: 5V, napětí 
CL zásuvky: 12V (max. 10A), pokud je použit 
1x USB - 1000 mA, 2x USB - 2x 500 mA, USB 
kompatibilní s iPod, iPhone, iPad.

34519 68,- 123,-

CL zásuvka – rozdvojka. Pro použití s jakýmkoliv 
příslušenstvím pro napětí 12/24V, zapojení 
do zásuvky cigaretového zapalovače, pojistka 
proti přetížení/zkratu (5A).

34520 124,- 225,-

CL zástrčka s LED a krouceným kabelem (roz-
tažitelný až 3,5 m). Pro použití s jakýmkoliv pří-
slušenstvím napětí 12/24V, zapojení do zásuvky 
cigaretového zapalovače, pojistka proti přetížení/
zkratu 10A.

34521 54,- 98,-

Dvojitá CL zásuvka do panelu. Pro použití 
s jakýmkoliv příslušenstvím pro napětí 12/24V, 
zapojení do zásuvky cigaretového zapalovače, 
pojistka 10A proti přetížení/zkratu.

34522 38,- 69,-

CL zásuvka 2-pólová s kabelem a CL zástrčkou, 
použití na 12 i 24V, LED dioda. Pro použití s jaký-
koliv příslušenstvím pro napětí 12/24V, zapojení 
do zásuvky cigaretového zapalovače, délka ka-
belu 82 cm, pojistka proti přetížení/zkratu.

34539 112,- 183,-

USB nabíječka. Napájecí napětí: 12/24V DC, 1x 
výstupUSB: 5V DC 2,4A max, modrá LED pro 
indikaci napájení, vestavěná pojistka, montáž 
pomocí šroubů.

34523 172,- 281,-

2x USB nabíječka (zásuvka) voděodolná do pa-
nelu. Napájecí napětí: 12/24V, výstup: USB-5V 
2,1A max. (klidový odběr 10mA), průměr montáž-
ního otvoru: 29 mm, rozměry: 43 x 60 mm, modré 
LED podsvícení zásuvky.

34524 212,- 346,-

Dvojitá zásuvka do panelu 1x CL (max. 20A) + 
2x nabíječka USB voděodolná. Napájecí napětí: 
12/24V, výstup USB: 5V 2,1A max, ø každého 
montážního otvoru 40 mm, rozměry 45 x 105 mm, 
modré LED podsvícení zásuvky.
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34525 172,- 281,-

USB zásuvka voděodolná v přídavném panelu. 
Napájecí napětí: 12/24V, výstup USB: 5V 2,1A 
max, rozměry: š 53,1 x v 42,1 (přední) hl. 79,1 mm.

34525D 192,- 314,-

2 x USB zásuvka voděodolná v přídavném 
panelu. Napájecí napětí 12/24V, výstup USB: 5V 
2,1A max, rozměry: š 53,1 x v 42,1 (přední) hl. 
79,1 mm.

34526 218,- 356,-

Dvojitá zásuvka s panelem 1x CL + 2x nabíječka 
USB voděodolná. Napájecí napětí: 12/24V, vý-
stup USB: 5V 2,1A max, rozměry: š 91,8 x v 45,3 
(přední) hl. 83,2 mm.

34527 134,- 219,-

Voděodolná zásuvka s konektorem USB zakon-
čená napájecími kabely 12/24V. Napájecí napětí: 
12/24V, výstup USB: 5V / 2A, délka napájecích 
vodičů 25 cm.

34528 54,- 82,-

Voděodolná zásuvka s konektoremAUX 3,5 mm 
Jack zakončená 2 x konektorem RCA Cinch 
samice. Umožňuje připojení mobilního telefonu, 
MP3 přehrávače nebo jiného zařízení k autorádiu 
s RCAAUX vstupem, délka kabelu 30 cm.

34529 223,- 364,-

Zásuvka s panelem nabíjecí 1x USB voděodolná 
120cm. Napájecí napětí: 12/24V, výstup USB: 
5V ± 0,2V, výstupní zatížení:2,1A (3Amax.), 
uchycení pomocí šroubů nebo stahovacích 
pásek na řidítka a jiné objekty.

34530 172,- 281,-

Palubní voltmetr slouží k prevenci poruch aku-
mulátoru a ke kontrole dobíjení vašeho auta. 
Získáváte permanentní informaci o stavu vašeho 
akumulátoru. Měřené napětí: 6-30V, montážní 
otvor: 29 mm, barva podsvětlení: červená.

34530A 194,- 317,-

Palubní voltmetr slouží k prevenci poruch aku-
mulátoru a ke kontrole dobíjení vašeho auta. 
Získáváte permanentní informaci o stavu vašeho 
akumulátoru. Měřené napětí: 6-30V, barva pod-
světlení: červená.

34530blue 180,- 294,-

Palubní voltmetr slouží k prevenci poruch aku-
mulátoru a ke kontrole dobíjení vašeho auta. 
Získáváte permanentní informaci o stavu vašeho 
akumulátoru. Měřené napětí: 6-30V, montážní 
otvor: 29 mm, barva podsvětlení: modrá.

34531 173,- 283,-

2x USB nabíječka (zásuvka) voděodolná do pa-
nelu. Napájecí napětí 12/24V, výstup USB-5V 
2,1A max, ø každého montážního otvoru 29 mm, 
modré podsvícení, délka 50,4 mm.

34532 72,- 131,-

CL zásuvka voděodolná do panelu. Napájecí 
napětí: 12/24V, maximální zatížení: 20A, ø 
montážního otvoru: 29 mm, rozměry 43 x 60 mm, 
hloubka 57,6 mm, podsvětlení: modrá LED.

34533 64,- 116,-

CL zásuvka s kabelem pro volnou montáž. 
Napájecí napětí: 12V, maximální zatížení: 10A, 
rozměry: ø28,6 mm, délka 48,5 mm, délka vodi-
čů: 100 cm.

34534 64,- 116,-

CL zástrčka s LED a kabelem. Napájecí napětí: 
12V, maximální zatížení: 8A, rozměry: ø20 mm, 
délka 75 mm, délka kabelů 140 cm.

34535 72,- 131,-

CL zásuvka do panelu. Napájecí napětí: 12V, 
maximální zatížení: 10A, ø montážního otvoru 
27,7 mm, hloubka 45 mm, krytka proti nečistotám, 
2x vodič 300 mm.

pc7-226 192,- 290,-

USB kabel o délce 100 cm s možností montáže 
USB konektoru v panelu na palubní desku. Lze 
použít i bez panelu do otvoru 2 cm.

pc7-227 244,- 369,-

USB + JACK s kabelem samec - 3x RCA (cinch), 
JACK konektor - připojení audio i video signálu 
(4PIN), instalace pomocí držáku nebo do panelu, 
do otvoru 27 mm, rozměry: 50 x 45 x 19 mm, např. 
do odkládací přihrádky, kabel cca 1,5 m.

34536 246,- 402,-

Dvojitá USB zásuvka do panelu. Napájecí napětí: 
12/24V, výstup: 2x 2,4A/5V, modrá led kontrolka, 
montážní otvor 38 x 21 mm, rozměry: 47 x 24 x 
63 mm, připojení: 2x kontakt 6,3 mm.

34537 135,- 221,-

CL zásuvka 12/24V s USB nabíječkou. Napájecí 
napětí: 12/24V DC, 1x výstup USB: 5V DC 
2,4A max, modrá LED pro indikaci, vestavěná 
pojistka, montáž pomocí šroubů.

34538 148,- 242,-

2x CL zásuvka 12/24V s USB nabíječkou.Vstup 
12/24V DC, 1x výstupUSB: 5V DC 2,4A max, 
modrá LED pro indikaci, vestavěná pojistka, 
montáž pomocí šroubů.

34541 214,- 350,-
Palubní voltmetr slouží k prevenci poruch aku-
mulátoru a ke kontrole dobíjení vašeho auta, mo-
nitorování stavu záložních baterií v karavanech, 
lodích. Měřené napětí: 12/24V, 4-diodová indika-
ce stavu baterie v %, ochrana proti přepólování, 
montážní otvor: 29 mm, rozměry: ø36,8 x 30 mm

34542 220,- 359,-
Palubní voltmetr slouží k prevenci poruch akumu-
látoru a ke kontrole dobíjení vašeho auta,  mo-
nitorování stavu záložních baterií v karavanech, 
lodích. Měřené napětí: 12/24V, 4-diodová indika-
ce stavu baterie v %, ochrana proti přepólování, 
montážní otvor: 29 mm, rozměry: ø36,8 x 30 mm 

34543 228,- 372,-
Palubní voltmetr slouží k prevenci poruch aku-
mulátoru a ke kontrole dobíjení vašeho auta, mo-
nitorování stavu záložních baterií v karavanech, 
lodích. Měřené napětí: 12/24V, 4-diodová indika-
ce stavu baterie v %, ochrana proti přepólování, 
montážní otvor: 29 mm, rozměry: ø36,8 x 30 mm.



Aktuální ceny a ON-LINE skladovou dostupnost naleznete na  www.stualarm.cz

AUTOPŘÍSLUŠEN
STVÍ

55

STUALARM
 

CL KONEKTORY, CL ADAPTÉRY kód VO MOC

34544 295,- 482,-
Palubní ampérmetr slouží k prevenci poruch 
akumulátoru a ke kontrole proudu odebíraného 
připojeným spotřebičem (permanentní informaci 
o spotřebě proudu). Měřené napětí: 6-30V, mě-
řený proud: 0-10A, montážní otvor: 29 mm, barva 
podsvětlení: červená.

34545 422,- 689,-
Palubní ampérmetr s voltmetrem slouží k pre-
venci poruch akumulátoru a ke kontrole stavu 
akumulátoru a proudu odebíraného připojeným 
spotřebičem. Měřené napětí: 6-30V, měřený 
proud: 0-10A, montážní otvor: 29 mm, barva 
podsvětlení: červená.

34546 98,- 178,-

CL zásuvka voděodolná v přídavném panelu. 
Napájecí napětí: 12/24V, maximální zatížení: 
20A, rozměry 49,6 x 54,78 mm, hloubka 80 mm.

34547 84,- 152,-

CL zásuvka voděodolná v přídavném panelu. 
Napájecí napětí: 12/24V, maximální zatížení: 
20A, rozměry 60 x 50 mm, hloubka 55,5 mm.

34548 192,- 314,-

2 x USB zásuvka voděodolná v přídavném pane-
lu. Napájecí napětí: 12/24V, maximální zatížení: 
1A/2,1A, rozměry 60 x 50 mm, hloubka 55,5 mm.

34549 210,- 343,-

2 x USB zásuvka voděodolná v přídavném držá-
ku. Držák je určený pro montáž na řidítka/ trubku. 
Napájecí napětí: 12/24V, rozměry 60 x 50 mm, 
hloubka 55,5 mm, na ø trubky: 24 - 30 mm.

34551 156,- 255,-

2 x USB zásuvka. Napájecí napětí: 12/24V, ma-
ximální zatížení: 1A/2,1A, rozměry 60 x 50 mm, 
hloubka 55,5 mm.

34552 156,- 255,-

2 x USB zásuvka. Napájecí napětí: 12/24V, ma-
ximální zatížení: 1A/2,1A, rozměry 60 x 50 mm, 
hloubka 55,5 mm.

34553 198,- 323,-

2 x USB zásuvka hranatá v provedení ROCKER. 
Napájecí napětí: 12/24V, maximální zatížení: 
1A/2,1A,rozměr otvoru 37 x 21 mm.

34554 352,- 575,-

2 x USB zásuvka hranatá v provedení ROCKER. 
Napájecí napětí: 12/24V, maximální zatížení: 
4,2A, vestavěný voltmetr, rozměr otvoru 37 x 
21 mm.

34556 72,- 131,-

CL zásuvka pro zabudování do panelu s modrým 
podsvícením. Napájecí napětí: max. 24V, maxi-
mální zatížení: 20A (při použití silnějších kabelů 
12AWG), ø otvoru: 29 mm.

34556B 84,- 152,-

CL zásuvka pro zabudování do panelu s modrým 
podsvícením. Napájecí napětí: max. 24V, maxi-
mální zatížení: 20A (při použití silnějších kabelů 
12AWG), ø otvoru: 29 mm.

34601 18,- 29,-

Panel pro uchycení jednoho napáječe. ø montáž-
ního otvoru: 29 mm.

34602 32,- 52,-

Panel pro uchycení dvou napáječů. ø montážní-
ho otvoru: 29 mm.

34603 42,- 69,-

Panel pro uchycení tří napáječů. ø montážního 
otvoru: 29 mm.

34604 84,- 137,-

Držák pro napáječ na řídítka/trubku.

34605 22,- 36,-

Držák pro napáječ.

34606 62,- 101,-

Držák pro jeden napáječ - domeček, rozměry 
49,6 x 54,78 mm, hloubka 80 mm.

34607 68,- 111,-

Držák pro dva napáječe - domeček.

34608 72,- 118,-

Držák pro tři napáječe - domeček.

34609 42,- 76,-

Matice pro napáječ.

34610 12,- 22,-

Gumová záslepka pro CL napáječ.
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35943 startovací zdroj (Jump Start) 16.000mAh/700A, 12V 2 482,- 3 754,-

Startovací zdroj určený k nouzovému nastartování auta.
Zařízení můžete také použít jako výkonnou PowerBanku k nabíjení jakéhokoliv zařízení přes USB.
Vlastnosti
● výkonná LED svítilna - svícení, blikání, SOS
● výkonný vestavěný akumulátor LiPO 16 000mAh
● více než 500 nabíjecích cyklů
● doba nabíjení: DC 15V/5 hodin
● rozměry:187 x 83 x 44 mm
● hmotnost: 640 g
Výstupy
● USB 5 V / 2 A, 9 V / 1.7 A, 12V / 1.5 A
● 12-16 V / 1,5 A (5,5 mm konektor)
● 12V / 500 A (špičkový 700 A), (bateriové klipsy
    pro autobaterii k nouzovému startování)
Vstupy
● 12V / 1 A (3,4 mm napájecí konektor)
● micro USB 5 V pro pomalé nabíjení (cca 15 hodin)
Obsah balení: Jump Start, klipsy pro připojení 
na autobaterii, kabel USB/microUSB, CL 
zásuvka/5,5mm konektor pro výstup napětí 12-16V, 
CL nabíječka, AC nabíječka, odolné pouzdro.

35947 Jump Start - bezbateriová startovací stanice 400Amp 2 872,- 4 344,-

Výkonný a multifunkční Jump Start - pomocné startovací zařízení, je ideálním pomocníkem pro 
nouzové startování osobních vozidel a lodí s vybitou nebo vadnou autobaterií. 
Stačí připojit svorky k autobaterii/startéru, počkat cca 100s a motor můžete nastartovat. 
Revoluční technologie na bázi ultra výkonného kapacitoru bez vestavěného akumulátoru - 
životnost více než 10let.
● maximální startovací proud 400A při teplotách -30ºC - +50ºC (vhodné pro všechny benzínové 
a naftové motory - není vhodné pro naftové motory s bezklíčovým startováním) 
● absolutně bezúdržbový, během skladování není nutno dobíjet
● okamžitý start vozidla s vybitou baterií (minimální zůstatek energie 10%)
● start vozidla bez baterie (nutno před použitím dobít z USB cca 15min)
● žádná ztráta výkonnosti při nízkých teplotách
● žádná ztráta výkonnosti vlivem stárnutí (počet použití 10000x)
Použití
1. připojte terminály k baterii
2. stiskněte ON/OFF, 
    čekejte cca 100s
3. Nastartujte motor

Jak se Jump Start dobíjí?
1. Okamžité použití - trvá cca 100s
 Připojte na vybitou baterii, stiskněte ON/OFF, 
 zařízení získá zbývající energii z baterie 
 a akumuluje jí v ultrakapacitoru.
 2.Přednabití:
  - z jiné baterie 12V
 - z USB konektoru:
 - z 12V zásuvky autozapalovače: 
Obsah balení: výkonný a multifunkční Jump Start, kabelovoá redukce s CL koncovkou / DC 
koncovkou, stranový klíč 10/12mm, návod

35946 startovací zdroj (Jump Starter) 13.800mAh/650A, 12V 1 820,- 2 753,-

Startovací zdroj určený k nouzovému nastartování auta.
Zařízení můžete také použít jako výkonnou PowerBanku k nabíjení jakéhokoliv zařízení přes USB 
nebo CL zásuvku.
 Vlastnosti
● výkonná LED svítilna - svícení, blikání, SOS
● výkonný vestavěný akumulátor LiPO 13 800mAh
● 1000 nabíjecích cyklů
● doba nabíjení: DC 15V/4-5 hodin,
    micro USB: 22-23 hodin
● rozměry: 168 x 78 x 38 mm
● hmotnost: 400 g
Výstupy
● 5V/2,1A (USB)
● 5V/1A (USB)
● 12V/300A (špičkový 650A), (bateriové klipsy pro autobaterii k nouzovému startování)
Vstupy
● 12V/1A (3,4 mm napájecí konektor)
● 5V/1A (micro USB)
Obsah balení: Jump Start, 
klipsy pro připojení na autobaterii, 
kabel USB/micro USB, CL nabíječka, 
AC nabíječka, pouzdro

35928 přídavný vzduchový mini kompresor k Jump Start 324,- 490,-

Vzduchový mini kompresor připojitelný k Jump Start, nafoukne pneumatiku auta do tlaku 5,5 barů.
 Vlastnosti
● přídavné LED světlo
● ukazatel aktuálního stavu tlaku (0 - 5,5 bar)
● spínač pro aktivaci/deaktivaci kompresoru
● pohyb kolem auta bez omezení (kabel či hadice)
Technické parametry
● pracovní napětí: DC 12V
● příkon: 4 A
● maximální tlak: 80 psi/5,5 Bar
● délka kabelu pro propojení 
    s Jumpstart/Power bankou: 0,5 m
● rozměry: 108 x 95 x 47 mm

VO MOC

35900 autonabíječka 12V/12A 1 053,- 1 593,-

● ochrana proti přepólování se signalizací 
● oživení akumulátoru, 12 A na 5 minut 
● udržovací nabíjení 
● indikátory LED a displej 
● 3 automatické křivky nabíjení pro optimálně nabité akumulátory 
● přepínatelný nabíjecí proud 
● zobrazení napětí baterie/ proudu tekoucího do baterie 
● nabíjecí proud: 2/6/12 A 
● určena pro všechny typy olověných akumulátorů
● nabíjecí napětí: 13,8 V 
● pomocný startovací proud: 12 A 
● doporučená kapacita akumulátoru: 6-120 Ah 
● rozměry: 200 x 140 x 215 mm 
● hmotnost: 1,2 kg 

35902n autonabíječka 12V-24V/30A + start 150Amp 2 512,- 3 799,-

● ochrana proti přepólování se signalizací 
● pomoc při startu, 30 A na 4 min. 
    pak startovací proud 150 A 
● udržovací nabíjení 
● indikátory LED a displej 
● speciální režim k obnově částečně sulfatovaných baterií 
● přepínatelný nabíjecí proud 
● zobrazení proudu tekoucího do baterie 
● pevné držadlo pro snadné přenášení
● tester baterie a alternátoru
● nabíjecí proud: 10/30 A (12V), 8/15 A (24V) 
● určena pro všechny typy olověných akumulátorů
● pomocný startovací proud: max. 150 A 
● napětí akumulátoru: 12/24V 
● doporučená kapacita akumulátoru: 50-300 Ah 
● provozní napětí: 230 V / 50 Hz (3 A) 
● rozměry: 280 x 160 x 195 mm 
● hmotnost: cca 4 kg 

AUTONABÍJEČKY, AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ VO MOC
25%+DPH

určena pro všechny typy olověných akumulátorů

doporučená kapacita akumulátoru: 6-120 Ah 

určena pro všechny typy olověných akumulátorů

doporučená kapacita akumulátoru: 6-120 Ah 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

hmotnost: cca 4 kg 

V
12/24

určena pro všechny typy olověných akumulátorů

určena pro všechny typy olověných akumulátorů

12V

 výkonný vestavěný akumulátor LiPO 16 000mAh

 12V / 500 A (špičkový 700 A), (bateriové klipsy

 micro USB 5 V pro pomalé nabíjení (cca 15 hodin)

 výkonný vestavěný akumulátor LiPO 16 000mAh

 12V / 500 A (špičkový 700 A), (bateriové klipsy

 pohyb kolem auta bez omezení (kabel či hadice)

NOVINKA

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE

Vzduchový mini kompresor připojitelný k Jump Start, nafoukne pneumatiku auta do tlaku 5,5 barů.

 micro USB 5 V pro pomalé nabíjení (cca 15 hodin) micro USB 5 V pro pomalé nabíjení (cca 15 hodin)

JUMP START

3 v 1

3 v 1

 k nabíjení jakéhokoliv zařízení přes USB 

 výkonný vestavěný akumulátor LiPO 13 800mAh výkonný vestavěný akumulátor LiPO 13 800mAh

 12V/300A (špičkový 650A), (bateriové klipsy pro autobaterii k nouzovému startování)

NOVINKA

JUMP START
3 v 1

PRO JUMP STARTERY 35943 A 35946

koncovkou, stranový klíč 10/12mm, návod

16.000 mAh

13.800 mAh
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35935 Automatická udržovací nabíječka 6/12V - 750mA 335,- 507,-

Inteligentní miniaturní nabíječka řízená mikroprocesorem pro olověné akumulátory. 
● konektor pro rychlé odpojení s gumovou záslepkou
● kabel s klešťovými svorkami a kabel s očky pro přímé připojení k baterii
● vstup: 100-240 V AC
● výstup: 6 V / 12V DC 750 mA
● vhodné pro baterie: 1 - 140 Ah
● určeno pro všechny olověné
    akumulátory (WET,MF, AGM a GEL)
● ochrana proti přepólování baterie

35903 autonabíječka 12V/2A 395,- 597,-

Inteligentní miniaturní nabíječka řízená mikroprocesorem pro olověné akumulátory. 
● technologie vysokofrekvenčního spínaného zdroje
● 3-úrovňové rychlé nabíjení/udržovací nabíjení 
● návrat do původního stavu při výpadku napájení
● udržovací nabíjení
● voděodolná IP65
● určeno pro olověné baterie 12V 
   (WET, AGM- VRLA, GEL)
● doporučená kapacita baterií: 4 - 80 Ah
● maximální nabíjecí proud: 2 A
● hmotnost: 53 g
● rozměry: 202 x 142 x 52 mm
● AC 220-240 V (0,32 A)

35937 autonabíječka 6V & 12V/2A 395,- 597,-

Inteligentní miniaturní nabíječka řízená mikroprocesorem pro olověné akumulátory. 
● technologie vysokofrekvenčního spínaného zdroje
● 9-úrovňové nabíjení/udržovací nabíjení 
● indikace zvoleného režimu pomocí LED kontrolek
● návrat do původního stavu při výpadku napájení
● voděodolná IP65
● určeno pro olověné baterie 6/12V (WET, AGM, MF, GEL)
● nabíjecí napětí: 7,2/7,4 V, 14,4/14,7 V
● doporučená kapacita baterií: 2,2 - 60 Ah
● maximální nabíjecí proud  2 A
● hmotnost 300 g
● rozměry: 155 x 72 x 33 mm

35942 desulfator - oživovač baterií 12V-48V, 200Ah 717,- 1 084,-

35944 desulfator - oživovač baterií 12V-48V, 400Ah 796,- 1 204,-

Pulzní desulfátor baterií  vytváří vysokofrekvenční  impulzy, které rozpouští  krystalické sulfáty 
a způsobí rozdělení sulfátu olovnatého (PbSO4) na Pb a SO4, 
přičemž tyto dvě složky se vrátí tam kam patří: Pb na elektrody a SO4 do elektrolytu. 
Tímto obnovuje funkci akumulátoru přijímat nabíjecí proud a poskytovat vybíjecí proud. 
 Výhody desulfátoru baterií
● zvyšuje výkon baterie 
● prodlužuje životnost baterie 
● baterie se nabíjí rychleji 
● zvyšuje kapacitu baterie 
● zabraňuje tvorbě sulfátů 
● snižuje odpařování 
 
Výhody oproti konkurenčním výrobkům
● plně automatická volba napětí: 12V, 24V, 36 V, 48 V 
● nová metoda cyklického generování pulsů pro lepší využití kapacity 
● technologie „měkkých pulzů“ 
● funkce automatického vypnutí, aby se zabránilo nadměrnému vybití baterie 
● uživatelem konfigurovatelné ovládání pro ruční výběr napětí 
 
 Technické parametry
● automatické nastavení 12-48V baterie 
● pracovní proud: 20 mA/40mA 
● špičkový proud: 2A max./4A max.
● špičkové napětí: 60 - 100 V 
● pulsní frekvence: 10,000 HZ 
● LED pro indikaci impulzů
● proud ve vypnutém stavu: <5 mA 
● velikost: 88 x 56 x 23 mm 
● hmotnost: 120 g
● vypínací napětí: baterie 12V – 11V 
    baterie 24V – 22V
    baterie 36V – 33V
    baterie 48V – 44V

AUTONABÍJEČKY, AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ VO MOC
25%+DPH

určeno pro olověné baterie 6/12V (WET, AGM, MF, GEL)
Tímto obnovuje funkci akumulátoru přijímat nabíjecí proud a poskytovat vybíjecí proud. 

nová metoda cyklického generování pulsů pro lepší využití kapacity 

Zvyšuje výkon baterie 
Prodlužuje životnost baterie 

Baterie se nabíjí rychleji 
Zvyšuje kapacitu baterie 
Zabraňuje tvorbě sulfátů 

Snižuje odpařování 
35938 autonabíječka 6V & 12V/4A 534,- 808,-

Inteligentní miniaturní nabíječka s informačním LCD, řízená mikroprocesorem pro olověné akumulátory 
a vestavěný testerem alternátoru a beterie.
● vestavěný tester alternátoru a beterie
● technologie vysokofrekvenčního spínaného zdroje
● 9-úrovňové nabíjení/udržovací nabíjení 
● návrat do původního stavu při výpadku napájení
● voděodolná IP65
● indikace zvoleného režimu a průběh nabíjení pomocí přehledného informačního displeje
● určeno pro olověné baterie 6/12V (WET, AGM, MF, GEL)
● nabíjecí napětí: 7,2/7,4 V, 14,4/14,7 V
● nabíjecí proud: 4 A / 1 A
● doporučená kapacita baterií: 1,2 - 120 Ah
● hmotnost 420 g
● rozměry: 155 x 72 x 33 mm

35939 autonabíječka 12V & 24V/6A 682,- 1 032,-

Inteligentní miniaturní nabíječka s informačním LCD, řízená mikroprocesorem pro olověné akumulátory 
a funkcí pro ruční rekondici sulfatované baterie.
● technologie vysokofrekvenčního spínaného zdroje
● 9-úrovňové nabíjení/udržovací nabíjení 
● návrat do původního stavu při výpadku napájení
● voděodolná IP65
● určeno pro olověné baterie 12/24V (WET, AGM, MF, GEL)
● indikace zvoleného režimu a průběh nabíjení pomocí přehledného informačního displeje
● nabíjecí napětí: 14,4/14,7 V & 28,8/29,4 V 
● nabíjecí proud: pro 12V 6 A / 3 A / 1 A, pro 24V 3 A / 1 A
● doporučená kapacita baterií: pro 12V  1,2 - 180 Ah, 
    pro 24V 1,2 - 90Ah
● hmotnost 580 g
● rozměry:  220 x 90 x 48 mm

určeno pro olověné baterie 6/12V (WET, AGM, MF, GEL)

nabíjecí proud: pro 12V 6 A / 3 A / 1 A, pro 24V 3 A / 1 A
doporučená kapacita baterií: pro 12V  1,2 - 180 Ah, 

V
12/24

nabíjecí napětí: 7,2/7,4 V, 14,4/14,7 V
doporučená kapacita baterií: 2,2 - 60 Ah

35908T tester 3v1 baterie/nabíjení/startér s tiskárnou 3 794,- 5 738,-

Velmi jednoduchý a přesný tester 12V autobaterií s vestavěnou tiskárnou, možnost vytisknutí 
naměřených parametrů. 

● startovací proud baterie, na principu měření vodivosti
● měření vnitřního odporu (MΩ)
● správnou funkčnost startéru na principu poklesu napětí
● správnou funkčnost alternátoru
● na konci testu zobrazí max. startovací proud baterie 
    a její stav v %
● integrovaná termální tiskárna pro okamžité vytištění 
    výsledků
● měřené napětí: 7,6 - 17 V
● měřící rozsah: 50 - 1400 A (EN)
● pracovní teplota: -18 - +50 ºC
● displej: 4 řádkový alfanumerický velký 3 "/ 7,5 cm podsvícený LCD displej
● menu v českém jazyce včetně diakritiky
● obal: nárazuvzdorný plast ABS
● napájení: napájí se z testované
    baterie 
● + 9V  baterie pro udržení 
    nastavení data a času
● součástí balení jsou 2 ks 
   tiskového papíru do tiskárny

35906 tester 3v1 baterie/nabíjení/startér 1 432,- 2 166,-

Velmi jednoduchý a přesný tester 12V autobaterií. Vhodný pro klasické kyselinové, gelové a AGM 
baterie.
● zobrazení nejvyššího/nejnižšího napětí při testu dobíjení/startovacího proudu
● osvědčená technologie měření vodivosti a speciální testovací algoritmus
● přesný test baterie v několika sekundách
● režim voltmetru pro testování dobíjení/startéru
● detekce vadného článku baterie
● na konci testu zobrazí maximální startovací proud 
baterie
● měřené napětí: 7,6 - 16 V
● měřící rozsah: 100 - 1400 A (EN)
● pracovní teplota: -18 - +50 ºC
● displej: 7-segmentový LED
● obal: nárazuvzdorný plast ABS
● napájení: napájí se z testované baterie

displej: 4 řádkový alfanumerický velký 3 "/ 7,5 cm podsvícený LCD displej
menu v českém jazyce včetně diakritiky

ČESKÉ MENU
TISK PARAMETRŮ
PRO ZÁKAZNÍKA

určeno pro olověné baterie 12/24V (WET, AGM, MF, GEL)

Inteligentní miniaturní nabíječka řízená mikroprocesorem pro olověné akumulátory. 
technologie vysokofrekvenčního spínaného zdroje
3-úrovňové rychlé nabíjení/udržovací nabíjení 
návrat do původního stavu při výpadku napájení

doporučená kapacita baterií: 4 - 80 Ah



Kompletní sortiment, více obrázkù, videa a zvuky naleznete na  www.stualarm.cz
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VO MOCAUTONABÍJEČKY, AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ VO MOC
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35951 tester autobaterie/alternátoru 492,- 744,-

Praktický zátěžový přístroj pro zkoušení baterií 6 V a 12V. 
● tester umožňuje zjistit, v jakém stavu je testovaná baterie a také jak 
pracuje nabíjecí soustava vozidla. 
● během 5 - 10 vteřin analyzuje nabití autobaterie
● lze změřit okamžitý (reálný) startovací proud a stav dobití 
autobaterie
● tester obsahuje ochranu proti přepólování
● měření lze provádět v rozsahu teplot od 0°C do +50°C
● autobaterie: Pb olověné 20 -100 Ah
● maximální zatěžovací proud: 125 A
● voltmetr: do 16 V
● zkušební kabely délka: 0,45 m
● rozměry: 130 x 95 x 85 mm (s madlem 240 x 95 x 85 mm)
● hmotnost: 0,96 kg

35924 multifunkční tester 4v1 TPMS/baterie/nabíjení/lampička 388,- 587,-

Multifunkční profesionální tester 4v1, praktická kombinace měřiče tlaku 
v pneumatikách s možností uložení údajů 4 kol, tester baterie, tester 
alternátoru/nabíjení a příruční lampička. 
Jednoduchý měřič napětí 12V autobaterií + napětí alternátoru 
do zásuvky zapalovače. 

● napájení baterie: 2x AAA
● automatické vypnutí v nečinnosti: cca 20 sekund 
● modré podsvícení displeje
● snímatelný kabel s CL koncovkou
● rozměry: 140 x 82 x 28 mm

35907 tester autobaterie/alternátoru 167,- 253,-

Jednoduchý měřič napětí 12V autobaterií + napětí alternátoru do zásuvky zapalovače. Diodové 
indikátory napětí baterie 25/50/100 %= slabá/střední/normální (před měřením zapněte světla na dobu 
2 minut, poté zhasněte a měřte). Po nastartování automobilu indikuje velikost napětí alternátoru nízké / 
normální / vysoké (motor musí být 
nastartován a nastaven na cca 
2000 ot/min).   

35948/12 tester kapacity autobaterie 12V 238,- 360,-

35948/24 tester kapacity autobaterie 24V 254,- 384,-

Tester určený k orientačnímu změření kapacity autobaterie. Určeno pro měření v klidovém stavu, není 
vhodné pro měření stavu při nabíjení.  Ideální pro rychle změření stavu baterií v často nepoužívaných 
strojích (motocykly, skůtry, zahradní traktory a jiné stroje).
● navrženo pro olověné SLA baterie, AGM, GEL, VRLA baterie
● 5 segmentový LED indikátor, 10 % rozlišení kapacity
● vestavěný MCU čip, přesné měření kapacity baterie 
● rozměry: 42 x 22 x 5 mm
● ochrana proti přepólování
● proud v zapnutém stavu: <10 mA
● klidový proud: <0,5 mA

PLAŠIČKY KUN A HLODAVCŮ
Plašičky hlodavců slouží k ekologickému odhánění kun z automobilu, zemědělského stroje, garáže i lodě (prokousávání pneumatik a ohlodávání kabelů a plastových částí). Tyto 
přístroje vyhání a odpuzují nejen šelmy kunovité (kuny, tchoře), ale i šelmy lasicovité. Hluk (zvuk), který přístroj vysílá, lidské ucho téměř neslyší. Tyto přístroje vysílají v určitých 
intervalech velmi vysoký tón (o frekvenci 12 nebo 23 kHz - dle typu), který působí rušivě na kuny a další hlodavce, kteří se nepřiblíží do prostoru s plašičkou. Intervalové zapínání 
brání tomu, aby si kuna na tón zvykla.  Žádné líčení speciálních pastí, žádné zabíjení jinak užitečných zvířat! Šetřete životní prostředí! 

Pokud je zařízení určeno pro motorová vozidla, instaluje se do motorového prostoru nebo do vstupního otvoru ve vozidle. Je třeba mít na zřeteli, aby 
ve směru vysílání bylo co nejvíc volného prostoru a aby ultrazvukovým signálem byla pokryta co největší plocha v motorovém prostoru. Ultrazvuk se šíří 
přímočaře jako světlo, to znamená, že za všemi překážkami nebudou tóny aktivní. V zemích EU je zásadně požadované, aby přístroje na plašení kun 
byly instalované tak, aby se mohly zapnout jen při vypnutí motoru automobilu, nikdy za běhu motoru.
přímočaře jako světlo, to znamená, že za všemi překážkami nebudou tóny aktivní. V zemích EU je zásadně požadované, aby přístroje na plašení kun 
byly instalované tak, aby se mohly zapnout jen při vypnutí motoru automobilu, nikdy za běhu motoru.

Technická data:
 Napájení: 12V DC
 Příkon cca 0,1 W (7 mA)
 Frekvence: 12 kHz
 Hlasitost: 85 dB
 Interval vysílání: přerušovaně po 15 s

Technická data:
 Napájení: 12V DC
 Příkon cca 0,1 W (7 mA)
 Frekvence: 23 kHz
 Hlasitost: 85 dB

 Délka připojovacích kabelů: 30 cm
 Materiál: plast
 Úhel vyzařování: cca 160°
 Pojistka: 200mA
 Homologace: e11

 Interval vysílání: přerušovaně po 22 s
 Vysokonapěťové dotykové destičky: 6 kusů
 Výstupní vysoké napětí: cca 300 až 700 V
 Délka připojovacích kabelů: 30 cm

 Materiál: plast
 Úhel vyzařování: cca 140°
 Pojistka: 1000mA
 Homologace: e11

 Interval vysílání: přerušovaně po 3 s
 Úhel vyzařování: cca 140°

byly instalované tak, aby se mohly zapnout jen při vypnutí motoru automobilu, nikdy za běhu motoru.

12 V DC 

12 V DC 

12 V DC 

iso-car1 Odpuzovač hlodavců do auta frekvence 12 kHz 254,- 400,-
Instaluje se do motorového prostoru nebo do vstupního otvoru ve vozidle. 

iso-car3 Odpuzovač hlodavců do auta s VN destičkami 425,- 669,-
Špičkový odpuzovač - plašič škůdců určený pro ochranu automobilů a zemědělských strojů. Vestavěné dva systémy pro odpuzování kun a drobných hlodavců. 
Přístroj odpuzuje škůdce jednak pomocí pro ně agresivního ultrazvukového signálu a jednak pomocí 6ks vysokonapětových kontakních destiček. Pokud 
se škůdce dotkne jedné z vysokonapěťových destiček, dostane elektrickou ránu, která jej přesvědčí o tom, že pobyt ve vašem automobilu je pro něj nemožný. 
Vysoké napětí na kontaktních destičkách není pro člověka nebezpečné. Každých 22 sekund vysílá tento přístroj velmi vysoký tón (o frekvenci 12 kHz). 

iso-car2 Odpuzovač hlodavců do auta frekvence 23 kHz 260,- 409,-
Instaluje se do motorového prostoru nebo do vstupního otvoru ve vozidle. Přístroj pracuje 
na vyšší frekvenci 23 kHz, takže signál není téměř slyšitelný lidským uchem.

go green

byly instalované tak, aby se mohly zapnout jen při vypnutí motoru automobilu, nikdy za běhu motoru.

iso-car2 Odpuzovač hlodavců do auta frekvence 23 kHz

přímočaře jako světlo, to znamená, že za všemi překážkami nebudou tóny aktivní. V zemích EU je zásadně požadované, aby přístroje na plašení kun 
byly instalované tak, aby se mohly zapnout jen při vypnutí motoru automobilu, nikdy za běhu motoru.byly instalované tak, aby se mohly zapnout jen při vypnutí motoru automobilu, nikdy za běhu motoru.

Odpuzovač hlodavců do auta frekvence 23 kHz

23 kHz
Interval
on:     1 sec.
off:    3 sec.  

12 kHz
Interval
on:   22 sec.
off:  22 sec.  

12 kHz
Interval
on:   15 sec.
off:  15 sec.  

Technická data:
 Napájení (provozní napětí): 230 V / 50 Hz
 Příkon cca 1,6W
 Frekvence: 12 kHz
 Hlasitost: 85 dB
 Interval vysílání: přerušovaně po 15 s

Technická data:
 Napájení: 6 V/DC (4 baterie malé mono „C“, nejsou 
 součástí dodávky)
 Proudový odběr cca 2 mA
 Frekvence: 12 kHz
 Hlasitost: 85 dB

 Délka síťového kabelu: 1 m
 Rozměry (d x š x v): 124 x 70 x 30 mm
 Materiál: plast
 Dosah: 15 m (účinná plocha: cca 50 m²)

 Interval vysílání: přerušovaně po 60 s
 Rozměry (d x š x v): 135 x 75 x 30 mm
 Materiál: plast
 Účinná plocha: cca 40 m²

iso-220v Odpuzovač hlodavců pro vnitřní prostory 230V 540,- 849,-
Použití - zapojte zástrčku síťového kabelu přístroje do normální síťové zásuvky, na přístroji se 
rozsvítí červená kontrolka (LED).

iso-bat Odpuzovač hlodavců přenosný 342,- 538,-
Ihned připraven k zapnutí, bez připojení k napájení. Díky bateriovému napájení lze toto zařízení 
ihned kdekoliv umístit a použít. Trvalý provoz až cca 6 měsíců.

Interval
on:     60 sec.
off:    60 sec.  

12 kHz
Interval
on:   15 sec.
off:  15 sec.  

540,- 849,-

230 V~

iso-220v Odpuzovač hlodavců pro vnitřní prostory 230V

12 kHz

iso-bat Odpuzovač hlodavců přenosný

Batterie12 kHz

VO MOC

Technická data:
 Napájení: 12V DC
 Příkon cca 0,24 W
 Frekvence: 12 kHz
 Hlasitost: 85 dB

 Interval vysílání: přerušovaně po 15 s Interval vysílání: přerušovaně po 15 s
 Hlasitost: 85 dB
 Interval vysílání: přerušovaně po 15 s Interval vysílání: přerušovaně po 15 s
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35949 solární nabíječka 3W pro udržovací dobíjení baterií 485,- 734,-

Nabíječka je určena k udržovacímu dobíjení 12V baterií. Pokud v baterii poklesne napětí začne dobíjet 
do té doby, než bude baterie zcela dobitá. Solární nabíječka baterii nenabije víc než je potřeba, ani 
nemůže baterii vybít, protože má zabudovanou diodu proti zpětnému proudu. Je dokonce částečně 
funkční i při zatažené obloze. 

Vlastnosti:
● modrá LED blikáním potvrzuje funkčnost dobíjení 
● dobíjení baterie přes cigaretový zapalovač 
● rychlé zapojení k baterii přes svorky 
● přichycení na čelní sklo pomocí přísavek  

výkon: 3W
rozměry: 350 x 127 x 14 mm

35950 solární nabíječka 6W pro udržování + dobíjení mobil. telefonů 892,- 1 349,-

Nabíječka je určena k udržování a dobíjení 12V baterií, je vhodná pro baterie v osobních i užitkových 
vozidlech. Pomocí vložené sady konektorů tento panel dokáže nabíjet mobilní telefony. Napětí se bere 
z USB konektoru. Redukce obsahuje 10 typů telefonních konektorů.

Vlastnosti:
● červená LED potvrzuje funkčnost dobíjení baterie
● zelená LED potvrzuje napětí na dobíjení z USB
● dobíjení baterie přes cigaretový zapalovač 
● rychlé zapojení k baterii přes svorky 
● přichycení na čelní sklo pomocí přísavek 

výkon: 6W
rozměry: 270 x 213 x 20 mm

vozidlech. Pomocí vložené sady konektorů tento panel dokáže nabíjet mobilní telefony. Napětí se bere 
z USB konektoru. Redukce obsahuje 10 typů telefonních konektorů.

červená LED potvrzuje funkčnost dobíjení baterie
zelená LED potvrzuje napětí na dobíjení z USB

z USB konektoru. Redukce obsahuje 10 typů telefonních konektorů.

červená LED potvrzuje funkčnost dobíjení baterie
zelená LED potvrzuje napětí na dobíjení z USB

35920N vyhřívaný potah sedačky s termostatem 275,- 566,-

● univerzální použití do všech vozidel
● efekt obdobný jako u vyhřívaných sedadel
● instalace pomocí gumových pásků k opěradlu sedadla
● možnost instalace také pod potahy sedadel
● vyhřívaný potah sedadel je použitelný také u vozidel s bočními airbagy zabudovanými v sedadlech
● napájení 12V konektorem do zásuvky automobilového zapalovače
● konektor vybaven skleněnou pojistkou
● vyhřívaný potah sedadel je vhodný také pro anatomicky tvarovaná sedadla
● během několika minut po zapnutí se povrch potahu ohřeje na teplotu cca 40°C
● příkon cca 48W
● vestavěný termostat zajišťuje automatické vypínání a zapínání převleku 
    při dosažení mezních teplot
● materiál - vnější část vyhřívaného potahu - polyester/vnitřní část potahu 
   - pěna z měkkého lehčeného polyurethanu
● čištění možno chemicky velmi opatrným způsobem
● rozměry 98 x 47 cm

35922 chladící potah sedačky s ventilátorem 574,- 1 181,-

Chladicí výkon lze plynule regulovat – tím je umožněno rychlé ochlazení 
(max. stupeň) nebo zajištění příjemného trvalého chlazení (min. stupeň). 
Plynule regulovatelný ovladač výkonu se nachází na připojovacím 
vodiči. Klimatizovaný potah je zhotoven z kvalitního materiálu. Potah 
je vyroben z tkaniny složené z bavlny a polyesteru, která se snadno 
udržuje. Speciálně tvarovaný potah poskytuje komfortní sezení 
a dodatečnou oporu, kterou zajišťují také zvýšené postranní 
partie. Upevňovací systém pomocí pružných pásků je vhodný 
i pro vozidla s airbagy v sedadlech. Ventilátor v potahu  
je velmi výkonný a tichý. Potah je vhodný jak pro řidiče,
tak i pro spolujezdce.

● napájecí napětí: 12V
● příkon: cca 4-10W
● délka kabelu: cca 130 cm
● rozměry cca  100 x 47 cm 

VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK, PŘÍDAVNÉ TOPENÍ VO MOC

35923 vyhřívaná deka 285,- 586,-

● napájení: 12V DC
● příkon: 42W
● materiál: 100% polyester
● délka kabelu: 230 cm
● jištění: 10A, 6,3 x 32 mm mikropojistka
● rozměry deky: 147 x 107 cm

ovládání vyhřívání

SNÍŽENÍ CENY

Chladicí výkon lze plynule regulovat – tím je umožněno rychlé ochlazení 
(max. stupeň) nebo zajištění příjemného trvalého chlazení (min. stupeň). 
Plynule regulovatelný ovladač výkonu se nachází na připojovacím 
vodiči. Klimatizovaný potah je zhotoven z kvalitního materiálu. Potah 
je vyroben z tkaniny složené z bavlny a polyesteru, která se snadno 
udržuje. Speciálně tvarovaný potah poskytuje komfortní sezení 
a dodatečnou oporu, kterou zajišťují také zvýšené postranní 
partie. Upevňovací systém pomocí pružných pásků je vhodný 
i pro vozidla s airbagy v sedadlech. Ventilátor v potahu  
je velmi výkonný a tichý. Potah je vhodný jak pro řidiče,

vícerychlostní ventilátor

rozměry deky: 147 x 107 cmrozměry deky: 147 x 107 cm

Ideální společník pro     
      cestování
          v zimním období

35915 přídavné topení + rozmrazovač 280,- 440,-

Nezávislé topení 12V. Užijte si pohodlí ve svém autě i v zimě s mobilním topením.
Tento přístroj je napájen ze zásuvky cigaretového zapalovače a poskytuje okamžité teplo v těchto 
chladných zimních dnech! Topení můžete použít k rozmrazování 
okna, zatímco vaše auto se teprve zahřívá. Díky dlouhému napájecímu 
kabelu je možný přísun tepla pro cestující na zadním sedadle. 
Topení se dá použít i v karavanu, ve stanu atd. 12V  150 W

35914 přídavné topení/ventilátor s LED svítilnou   3 v 1 280,- 440,-

Pomůže k rychlému vyhřátí interiéru, k rozmrazení či odmlžení 
skel, ochlazení interiéru vozidla 
či  jako pohotovostní ruční svítilna.
● rychlý ohřev vzduchu, příkon 180 W 
● 360 ° otočná základna pro montáž na palubní desku
● výklopná rukojeť umožňuje manipulaci se zařízením
● třípolohový spínač topení/vypnuto/ventilátor
● samostatný spínač pro LED lampu
● vestavěná LED svítilna
● vnější pouzdro z pogumovaného materiálu

okna, zatímco vaše auto se teprve zahřívá. Díky dlouhému napájecímu 

Topení se dá použít i v karavanu, ve stanu atd. 12V  150 WTopení se dá použít i v karavanu, ve stanu atd. 12V  150 W

vnější pouzdro z pogumovaného materiáluvnější pouzdro z pogumovaného materiálu● vnější pouzdro z pogumovaného materiálu

NOVINKA

  v zimě hřeje
 v létě chladí + lampaNEJPRODÁVANĚJŠÍ

během několika minut po zapnutí se povrch potahu ohřeje na teplotu cca 40°C

ovládání vyhřívání

během několika minut po zapnutí se povrch potahu ohřeje na teplotu cca 40°C

ovládání vyhřívání

35911 Vzduchový kompresor 520,- 653,-

Výkonný vzduchový kompresor, nafoukne pneumatiku auta na 2-3 Atm za 3-4 minuty.
● pracovní napětí: DC 12V, příkon: 12A
● výkon motoru: 140 W
● průměr válce: 30 mm
● maximální tlak:  100 PSI/6,8 Bar
● výtlak: 30 l/min
● délka kabelu: 3 m
● vypínač a kabel s CL zástrčkou
Vlastnosti
● kvalitní motor v kovovém obalu
● jednoduché použití, vysoký výkon
● vhodný pro automobilové pneumatiky, jízdní kola, motocykly nebo jiné použití ve volném čase
● automatický systém pro vypnutí při přetížení

35913 Ventilátor do CL zásuvky s přísavkou 148,- 233,-

Ventilátor do auta s přísavkou, napájení 12V. Připojení do CL zásuvky. Vhodné do osobního auta, 
nákladního auta, kamionu a autobusu.
● průměr větráku: 140 mm
● napájecí napětí: 12V/ 330 mA
● délka kabelu: 130 cm
● materiál: plast

nemůže baterii vybít, protože má zabudovanou diodu proti zpětnému proudu. Je dokonce částečně 

modrá LED blikáním potvrzuje funkčnost dobíjení 
dobíjení baterie přes cigaretový zapalovač 

přichycení na čelní sklo pomocí přísavek  

nemůže baterii vybít, protože má zabudovanou diodu proti zpětnému proudu. Je dokonce částečně 

modrá LED blikáním potvrzuje funkčnost dobíjení 
dobíjení baterie přes cigaretový zapalovač 

snížení  ceny   415,-    

vhodný pro automobilové pneumatiky, jízdní kola, motocykly nebo jiné použití ve volném čase

napájecí napětí: 12V/ 330 mA

NOVINKA
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80818gps 2DIN DVD autorádio s bluetooth, SD/USB/FM/DUAL-GPS/
RDS/ČESKÉ MENU 4 480,- 6 234,-

● 7" TFT LCD dotyková obrazovka- 16:9 s rozlišením 800x480 v odnímatelném 
    a plně motorizovaném panelu s pamětí nastavení pozice.
● grafické uživatelské rozhraní v ČESKÉM JAZYCE
● podpora formátů DVD/VCD/CD/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG ASF/AVI/WMV/PCM
● vestavěný FM/AM tuner RDS
● vestavěný GPS modul + přiložena SD karta s  mapovým software
● navigace umožňuje duální režim (zpuštěného zobrazení navigace zároveň s rádiem nebo jen hlasové povely 
    do zpuštěného rádia), aktivace/deaktivace přidržením tlačítka šipka dolů na panelu rádia
● Bluetooth (A2DP) pro bezpečné telefonování přes hands-free/music
● podpora připojení couvací kamery- automatická aktivace při zařazení zpátečky
● mikrofon na přední straně rádia
● mini USB vstup (na panelu), slot na SD karty až 16GB (pod čelním panelem)
● možnost napojení ovládání z volantu

CARCLEVER  AUTORÁDIA, VW 2DIN SYSTEM VO MOC

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

80889/R 2DIN DVD autorádio s 7" monitorem a GPS pro VW/Škoda  
ČESKÉ MENU červené podsvícení tlačítek 6 582,- 9 158,-

80889/G 2DIN DVD autorádio s 7" monitorem a GPS pro VW/Škoda  
ČESKÉ MENU zelené podsvícení tlačítek 6 582,- 9 158,-

● 7" TFT LCD dotyková obrazovka 16:9 s rozlišením 800x480 
● grafické uživatelské rozhraní v ČESKÉM JAZYCE
● možnost výběru mezi červeným a zeleným LED podsvětlením
● USB vstup (na zadním panelu), slot na mikro SD karty až 16GB (na čelním panelu)
● podpora formátů DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG ASF/AVI/WMV/PCM
● vestavěný FM/AM tuner RDS
● vestavěný GPS modul + přiložena mikro SD karta s mapovým software
● navigace umožňuje duální režim (zpuštěného zobrazení navigace zároveň s rádiem)
● Bluetooth (A2DP) pro bezpečné telefonování přes hands free/music
● paměť posledních hovorů (volané, přijaté, zmeškané)
● podpora připojení couvací kamery- automatická aktivace při zařazení zpátečky
● externí mikrofon (součást balení)
● přístroj nevyžaduje žádné další příslušenství jako např. CAN-Bus adaptér nebo adaptér pro ovládání na volantu, vše je již součástí přístroje.
CAN-Bus adaptér:
- zobrazuje nastavení klimatizace auta
- zobrazení parkovací kamery
- ovládání z volantu

80820gps 1DIN DVD autorádio s výsuvným 7" LCD, bluetooth, SD/
USB/FM/DUAL-GPS/RDS/ČESKÉ MENU 4 880,- 6 791,-

● 7" TFT LCD dotyková obrazovka- 16:9 s rozlišením 800x480 integrována do plně motorizovaného panelu s pamětí nastavené pozice
● grafické uživatelské rozhraní v ČESKÉM JAZYCE
● odnímatelný přední panel 
● 2 x USB vstup (na čelním panelu/zadní panel), slot na mikro SD karty až 16GB (pod čelním panelem)
● podpora formátů DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG ASF/AVI/WMV/PCM
● vestavěný FM/AM tuner RDS
● vestavěný GPS modul + přiložena mikro SD karta s  mapovým software
● navigace umožňuje duální režim (zpuštěného zobrazení navigace zároveň s rádiem)
● Bluetooth (A2DP) pro bezpečné telefonování přes hands-free/music
● paměť posledních hovorů (volané, přijaté, zmeškané)
● podpora připojení couvací kamery- automatická aktivace při zařazení zpátečky
● externí mikrofon (součást balení)
● možnost napojení ovládání z volantu

scc100 1DIN autorádio bez mechaniky USB/SD/AUX, 
dálkové ovládání 872,- 1 214,-

● čelní/zadní  AUX vstup pro připojení externích audio přehrávačů
● čelní USB vstup /napájení mobilníh zařízení
● čelní slot pro SD/MMC kartu 
● MP3/WMA
● zesilovač 4x45W
● PLL FM tuner, 18 předvoleb 
● digitální hodiny
● linkový výstup 2,5V
● modré podsvícení  tlačítek, neutrální displej
● přednastavený ekvalizér, zvýraznění basů
● odnímatelný panel v černé barvě + pouzdro
● dálkové ovládání
● ISO konektor + kabeláž ISO/volné dráty
● montážní hloubka 140 mm

scc124 1DIN 12V/24V autorádio bez mechaniky s USB/SD/AUX, 
dálkové ovládání 920,- 1 280,-

● napájení 12V/24V
● čelní/zadní  AUX vstup pro připojení externích audio přehrávačů
● čelní USB vstup /napájení mobilníh zařízení
● čelní slot pro SD/MMC kartu 
● MP3/WMA
● zesilovač 2x25W
● PLL FM tuner, 18 předvoleb 
● digitální hodiny
● linkový výstup 2,5V
● modré podsvícení  tlačítek, neutrální displej
● přednastavený ekvalizér, zvýraznění basů
● dálkové ovládání
● ISO konektor
● montážní hloubka 140 mm

scc112d 1DIN autorádio s 3" LCD/DVD/CD/USB/SD/AUX, 
dálkové ovládání 1 820,- 2 533,-

● přehrává DVD/VCD/CD/WMA/JPEG/MP4/MP3
● zesilovač 4x25W
● RDS tuner AM/FM
● slot USB/SD/MMC
● dálkové ovládání
● nastavení Bass/Treble/Balance/Fader
● ekvalizér
● linkový výstup 2V
● 2x video výstup PAL/NTSC
● 1x video vstup pro parkovací 
    kameru s aktivačním vodičem
● 1x video vstup
● připojovací  konektory ISO
● modré podsvícení  tlačítek

scc105 1DIN autorádio s CD/USB/SD/AUX, multicolor podsvícení, 
dálkové ovládání 1 130,- 1 572,-

● přehrávání CD-R/RW, MP3, WMA 
● čelní USB vstup/napájení mobilních zařízení
● čelní slot SD/MMC kartu
● čelní AUX jack 3,5mm/zadní CINCH
● zesilovač 4x25W
● ekvalizér
● volitelné podsvícení tlačítek a displeje
● 7 barev
● RDS tuner/FM/AM
● odnímatelný panel
● linkový výstup
● provedení černé
● dálkové ovládání
● připojovací  konektory ISO

čelní USB vstup /napájení mobilníh zařízení

modré podsvícení  tlačítek, neutrální displej

přehrávání CD-R/RW, MP3, WMA 
čelní USB vstup/napájení mobilních zařízení

čelní AUX jack 3,5mm/zadní CINCH

volitelné podsvícení tlačítek a displeje

čelní USB vstup/napájení mobilních zařízení

čelní AUX jack 3,5mm/zadní CINCH

volitelné podsvícení tlačítek a displeje

nastavení Bass/Treble/Balance/Fader

NOVINKA
24V

LCD MONITOR
 

možnost nabíjení z USB vstupu 5V možnost nabíjení z USB vstupu 5V

vynikající poměr cena/kvalita

SNÍŽENÍ CENY

1DIN 12V/24V autorádio bez mechaniky s USB/SD/AUX, 920,-

TRUCK

24V
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BLUETOOTH ADAPTÉRY   A2DP  K ORIGINÁLNÍM OEM AUTORÁDIÍM

Bluetooth adaptéry - slouží pro bezdrátový přenos hudby ve formátu A2DP např. z mobilního telefonu 
a převedení na běžný audio signál, s připojením přímo do AUX vstupu originálního OEM autorádia 
v automobilu. Napájecí napětí 12V, verze Bluetooth 3.0, dosah min. 5m.

552btad1 Adaptér Bluetooth A2DP pro Audi s AMI 652,- 986,-

552btbw1 Adaptér Bluetooth A2DP pro BMW 5 (E60) 652,- 986,-

552btfo1 Adaptér Bluetooth A2DP pro Ford - autorádio s AUX 652,- 986,-

552btfo2 Adaptér Bluetooth A2DP pro Ford - navigace s AUX 652,- 986,-

552btmc1 Adaptér Bluetooth A2DP pro Mercedes 652,- 986,-

552btmz1 Adaptér Bluetooth A2DP pro Mazda 652,- 986,-

552btpg1 Adaptér Bluetooth A2DP pro Peugeot, Citroën 652,- 986,-

552btrn1 Adaptér Bluetooth A2DP pro Renault 652,- 986,-

552btvw1 Adaptér Bluetooth A2DP pro VW, Škoda, Seat 652,- 986,-

Adaptéry pro připojení  OEM originálního konektoru USB (+ JACK) k neoriginálnímu autorádiu s USB. Umožňuje připojení zařízení s konektorem USB (+ JACK).

551BW1 USB konektor BMW 238,- 360,-

551FO1 USB+JACK konektor Ford 487,- 737,-

551OP1 USB+JACK konektor Opel Antara, Corsa D 526,- 796,-

551PG1 USB konektor Peugeot/Citroën 260,- 393,-

551SK1 USB+JACK konektor Škoda Octavia 2014- 392,- 593,-

551VW1 USB+JACK konektor Volkswagen 572,- 865,-

551VW2 USB+JACK konektor Volkswagen Golf VII 2013- 572,- 865,-

551VW3 USB+JACK konektor Volkswagen Polo 2014- 492,- 744,-

551uni USB+JACK 4pólový zásuvka univerzální 604,- 914,-

551uni2 USB+JACK zásuvka univerzální 220,- 333,-

551uni3 USB+JACK 4pólový zásuvka univerzální vodotěsný 266,- 402,-

Adaptéry pro připojení  OEM originálního konektoru USB (+ JACK) k neoriginálnímu autorádiu s USB. Umožňuje připojení zařízení s konektorem USB (+ JACK).

551OP1

USB/JACK ZÁSUVKY K AUDIO SYSTÉMŮM

55btvw1

55btad1

55btfo1

55btfo2

551FO1

551SK1

551BW1

551PG1

Protokol OBD  (On-Board Diagnostics) slouží k diagnostice systémů osobních automobilů (např. nastavování různých parametrů vozidla).

OBD02 Konektor OBD2 90° 139,- 336,-

OBD03 Konektor OBD2 prodlužovák délka 50 cm 184,- 445,-

OBD04 Konektor OBD2 odbočka 1 samice/2 samec 212,- 513,-

OBD05 Konektor OBD2 prodlužovák plochý, délka kabelu 98 cm 193,- 467,-

OBD konektory + prodlužovací kabely

OBD02

OBD03

OBD05

KONEKTOR ISO - CAN-Bus 

21154/can2 Konektor ISO VW, Opel  2002-MOST s CAN-Bus adaptérem 880,- 1 597,-

Konektor 21154/can2 je inovativní řešení, které umožňuje jednoduše namontovat rádio s ISO připoje-
ním do modernějších vozidel koncernu VW s CAN-Bus sběrnicí. Umožňuje jednoduchou instalaci 
typu Plug and Play, což zaručuje bezpečnou montáž bez narušení originální kabeláže ve voze.
Protokol CAN-Bus je kompatibilní s vozidly od roku 2004. Modul kromě připojení k napájení a reprodukto-
rům zajišťuje správnou funkci zapalování a osvětlení, stejně jako u originálního autorádia.

Protokol OBD  (On-Board Diagnostics) slouží k diagnostice systémů osobních automobilů (např. nastavování různých parametrů vozidla).

OBD04

NOVINKA
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HANDS FREE SADY PARROT ceny k 12/2017, aktuální na www.stualarm.cz
Instalační hands free sady s rozšírenými funkcemi pro přehrávání hudby

hf MKi9000 PARROT CK bluetooth HF 2 873,- 4 345,-

• Bluetooth sada bez displeje
• multipoint: současné připojení 2 Bluetooth telefonů
• uživatelské rozhraní: bezdrátové dálkové ovládání se 6 tlačítky
• externí nastavitelný dvojitý mikrofon 
• automatická synchronizace adresáře*
• inteligentní hlasové ovládání 
          -  rozpoznání hlasových povelů bez potřeby 
             jejich manuálního přiřazování 
          - Text-To-Speech: hlasová syntéza jmen 
• adresář: až 2 000 kontaktů na tel, 8 000 celkem
• konektivita: iPod/iPhone, USB, linkový vstup
• audio efekty: Virtual SuperBass
• redukce hluku, plný duplex a potlačení echa (Parrot DSP-3)

hf par3000 PARROT CK EVOLUTION 
bluetooth HF sada 1 951,- 2 951,-

• Bluetooth hands free sada bez displeje, určená                   
   k diskrétní instalaci do vozu 
• ovládání: panel se 3 tlačítky
• externí nastavitelný mikrofon  
• zjednodušené hlasové ovládání (hlasové vytáčení 
   jmen z telefonního adresáře = hlasové záložky) *
• redukce hluku, plný duplex a potlačení echa (Parrot DSP)

hf MKi9100 PARROT CK bluetooth HF 
s displejem 3 305,- 4 999,-

• Bluetooth sada s OLED displejem
• multipoint: současné připojení 2 Bluetooth telefonů
• uživatelské rozhraní: bezdrátové dálkové ovládání se 6 tlačítky
• externí nastavitelný dvojitý mikrofon 
• zobrazuje menu, kontakty, uživatelská nastavení, playlist atd.
• automatická synchronizace adresáře*
• inteligentní hlasové ovládání 
          - rozpoznání hlasových povelů bez potřeby 
             jejich manuálního přiřazování  
          - Text-To-Speech: hlasová syntéza jmen 
• adresář: až 2 000 kontaktů na tel., 8 000 celkem
• konektivita: iPod/iPhone, USB, linkový vstup
• audio efekty: Virtual SuperBass
• redukce hluku, plný duplex a potlačení echa  (Parrot DSP-3)

hf par3100 PARROT CK bluetooth HF 
s displejem 2 770,- 4 190,-

• Bluetooth hands free sada s LCD displejem
• ovládání: 3 tlačítka umístěná na displeji
• displej zobrazuje menu, kontakty, uživ. nastavení atd.
• externí nastavitelný mikrofon  
• automatická synchronizace adresáře*
• zjednodušené hlasové ovládání (hlasové vytáčení 
   jmen z telefonního adresáře = hlasové záložky)
• adresář: až 1 000 kontaktů na spárovaný telefon  
• redukce hluku, plný duplex a potlačení echa (Parrot DSP)

hf MKi9200 PARROT CK bluetooth HF 
s barevným displejem 4 119,- 6 230,-

• Bluetooth HF sada s barevným 2,4” displejem
• multipoint: současné připojení 2 Bluetooth telefonů
• uživatelské rozhraní: bezdrátové dálkové ovládání se 6 tlačítky
• externí nastavitelný dvojitý mikrofon 
• zobrazuje menu, kontakty, uživatelská nastavení, kompletní 
   playlist, náhled přebalu alba a foto volajícího 
• automatická synchronizace adresáře*
• inteligentní hlasové ovládání 
          - rozpoznání hlasových povelů bez potřeby 
             jejich manuálního přiřazování
          - Text-To-Speech: hlasová syntéza jmen                      
• adresář: až 2 000 kontaktů na telefon, 8 000 celkem
• konektivita: iPod/iPhone, USB, SD/SDHC karta, linkový vstup
• audio efekty: Virtual SuperBass a Sound Spatializer
• redukce hluku, plný duplex a potlačení echa (Parrot DSP-3)

hf pMINIKIT MINIKIT HF sada 1 220,- 1 845,-

hf pMNKIT Neo2 MINIKIT NEO2            
HF sada 1 270,- 1 921,-

• multipoint: současné připojení 2 Bluetooth telefonů
• automatická synchronizace adresáře*
• přirozený, prostorový zvuk 
• automatická aktivace sady jakmile se posadíte do vozu
• inteligentní hlasové ovládání 
          - rozpoznání hlasových povelů bez potřeby 
             jejich manuálního přiřazování
          - Text-To-Speech: hlasová syntéza jmen 
• redukce hluku, plný duplex a potlačení echa, vestavěný mikrofon 
• rozměry minikit: 110 x 60 x 29 mm, hmotnost: 83 g
• rozměry neo2: 94 x 54 x 39 mm, hmotnost 69 g

POZNÁMKY   *   vlastnost musí být podporována telefonem

edukce hluku, plný duplex a potlačení echa (Parrot DSP-3)

V českém jazyce, profily: HSP, HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, 100% Bluetooth kompatibilita, spolupracuje se všemi značkami Bluetooth telefonů a zařízení, možno doplnit o adaptér umožňující ovládání z volantu.

hf pdispl31 Náhradní displej k HF sadě Parrot 3100 994,- 1 503,-
hf pdispl91 Náhradní displej k HF sadě Parrot MKi9100 1 490,- 2 254,-
hf pdispl92 Náhradní displej k HF sadě Parrot MKi9200 2 163,- 3 272,-
hf pkabel LCD91 Kabel k LCD Mki9100 430,- 650,-
hf pkabel LCD92 Kabel k LCD CK 9200 475,- 718,-
hf pmic31 Náhradní mikrofon k HF sadě Parrot 3100, 3000 282,- 427,-
hf povl9X00 Bezdrátový ovladač k MKi 9X00 705,- 1 066,-
hf povl9XPR Příslušenství pro ovladač k MKi 9X00 193,- 292,-
hf pr9Xmut Náhradní kabeláž  k HF sadě Parrot 9X00 480,- 726,-
hf prj31 Náhradní řídící jednotka k HF sadě Parrot 3100 1 098,- 1 661,-
hf prj91 Náhradní řídící jednotka k HF sadě Parrot MK9100 2 216,- 3 352,-
hf prj92 Náhradní řídící jednotka k HF sadě Parrot MK9200 2 352,- 3 557,-

hf pdispl31

hf pdispl91 hf pdispl92

hf povl9X00

hf pkabel LCD92

hf povl9XPR

hf prj91hf prj31

NÁHRADNÍ DÍLY

Kompletní popisy a aktuální přehled kompatibility je dostupný na www.parrot.com a www.stualarm.cz

PŘENOSNÁ

 SADA

Nabízíme adaptéry pro montáž bez zásahu do instalace automobilu. 
Možnost propojení na originální ovládání z volantu.

hf bck10 Bluetooth HF sada do helmy univerzální 873,- 1 215,- hf bck11 Bluetooth HF sada do helmy univerzální/interkom 1200m 1 488,- 2 071,-

HANDS FREE SADY UNIVERZÁLNÍ
Bluetooth handsfree pro nejnáročnější uživatele přináší zvyšující uživatelský komfort při pohodlném vyřizování hovorů během jízdy, což spolu s podporou Bluetooth A2DP profilu pro poslech hudby ve stereo kvalitě 
činí z HF ideální doplněk pro každého, kdo při své činnosti používá helmu (motorkáři, zimní sporty apod.). Možnosti připojení s mobilním telefonem, GPS, hudebním přehrávačem.

HF BCK10 HF BCK11
standard Bluetooth V3.0 V3.0
připojení pomocí profilu A2DP  
možnosti Interkomu  
přenos hlasu z GPS navigace  
doba hovoru až 6 hod až 8 hod
pohotovostní režim až 150 hod až 300 hod
vestavěná Li-Ion baterie 260 mA 530 mA
funkce pro potlačení šumu DSP  

Interkom s dosahem až 1200 m

HANDS 

FREE

Bluetooth HF sada do helmy univerzální

HANDS 

FREE



Aktuální ceny a ON-LINE skladovou dostupnost naleznete na  www.stualarm.cz

CAR M
ULTIM

ÉDIA

63

STUALARM
 

rozlišení: 1366 x 768, OS: Android 6.0, CPU: ARM Quad cortex-
-A7 1.3GHz, RAM: 1G LP DDR3, vestavěná 8GB paměť, Wi-Fi 
802.11 B/G, podpora Miracast/Airplay, Bluetooth (jedno z využití 
jako přenos zvuku do sluchátek nebo externího Bluetooth repro-
duktoru), vestavěný akumulátor 3,7V 4000mAh, typ displeje: LCD 
IPS,  DVD/USB/micro SD, 3,5 Jack výstup na sluchátka, HDMI, FM 
modulátor, napájení: 12V

Dotykový LCD monitor 10,1" OS Android/DVD/USB/SD 
s držákem na opěrku
ds-x101ad 6 586,- 8 364,-

10,1"

rozlišení: 1024 x 600, DVD /USB/micro SD, vstup AV (audio/video) 
(2x), výstup AV (audio/video) (2x), 3,5 Jack výstup na sluchátka, 
HDMI, FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, dálkové ovládání 
v balení, napájení: 12V

DVD/SD/USB monitor 10,1" s držákem na opěrku

ds-x101d 3 854,- 5 596,-

10,1"

rozlišení: 1024 x 600, DVD /USB/micro SD, vstup AV (audio/video) 
(2x), výstup AV (audio/video) (2x), 3,5 Jack výstup na sluchátka, 
FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, napájení: 12V

Dotykový DVD/SD/USB monitor 10,1" s držákem na opěrku

ds-x10td 4 754,- 6 903,-

10,1"

rozlišení: 800 x 480, DVD/USB/SD, vstup AV (audio/video)(2x), 
výstup AV (audio/video), 3,5 Jack výstup na sluchátka, HDMI, FM 
modulátor, dvoukanálový IR vysílač, dálkové ovládání v balení,  
napájení: 12V

DVD/SD/USB/HDMI monitor 9" s držákem na opěrku

ds-x93Dblack černý 3 248,- 4 716,-

9"

rozlišení: 800 x 480, DVD/USB/SD, vstup AV (audio/video) (2x), 
výstup AV (audio/video), 3,5 Jack výstup na sluchátka, HDMI, FM 
modulátor, dvoukanálový IR vysílač, dálkové ovládání v balení, 
napájení: 12V

DVD/SD/USB/HDMI monitor 9" s držákem na opěrku

ds-x97Dblack černý 2 830,- 4 109,-

9"

rozlišení: 800 x 480, DVD/USB/SD, přehrává: DVD, VCD, AVI, 
MP3, CD, JPEG, vstup AV (audio/video) (2x), výstup AV (audio/
video) (2x), 3,5 Jack výstup na sluchátka, FM modulátor, dvouka-
nálový IR vysílač, dálkové ovládání v balení, napájení: 12V

DVD/SD/USB monitor 9" v černé opěrce

ds-x99hd černý 2 970,- 4 312,-

9"

rozlišení: 800 x 480 / 1024 x 600 / 1280 x 800, DVD/USB/SD, 
vstup AV (audio/video), výstup AV (audio/video), 3,5 Jack výstup 
na sluchátka, FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, vestavěné 
reproduktory, dálkové ovládání v balení, napájení: 12V 

rozměry monitoru:   9" - 348 x 285 x 62, 10"- 348 x 285 x 62   
    13,3" - 415 x 352 x 62 mm

Stropní monitor 9" / 10" / 13,3“ s DVD/SD/USB
ic-908fd šedý + výměnný kryt béž./černý 2 480,- 3 601,-
ic-108fd šedý + výměnný kryt béž./černý 3 180,- 4 617,-
ic-133fd šedý + výměnný kryt béž./černý 4 172,- 6 058,-

rozměry monitoru:   9" - 348 x 285 x 62, 10"- 348 x 285 x 62   

9"
10"

13,3"

rozlišení: 1366 x 768, DVD/USB/SD, vstup AV (audio/video) (2x), 
výstup AV (audio/video), FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, 
vestavěné reproduktory, dálkové ovládání v balení, napájení: 12V

rozměry monitoru: 386 x 305 x 45 mm

Stropní LCD monitor 15,6" s DVD/SD/USB
ds-1560d černý 5 272,- 7 655,-

15,6"

rozlišení: 1366 x 768, DVD/USB/SD, vstup AV (audio/video) (2x), 
výstup AV (audio/video), FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, 
vestavěné reproduktory, dálkové ovládání v balení, napájení: 12V

rozměry monitoru: 320 x 295 x 37 mm (po vyklopení 225 mm)

Stropní monitor 11,6" s DVD/SD/USB
ds-x116d černý 3 920,- 5 692,-
ds-x116dgr šedý 3 920,- 5 692,-

11,6"

LCD MONITORY S DVD PŘEHRÁVAČEM VO MOC
20%+DPH

NOVINKA

snížení  ceny   5 760,-    

DOPRODEJ

NA JARO 2018 PŘIPRAVUJEME 

INOVOVANÝ MODEL
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VO MOC

rozlišení: 1600 x 900 / 1920 x 1080, vstup AV (audio/video) (2x),  
výstup audio (jen DS-1738), HDMI, SD + USB (jen DS-1738), IR 
vysílač: jeden kanál, dálkové ovládání v balení, napájení: 12V

rozměry monitoru: 445 x 310 x 28 mm (po vyklopení výška 260 
mm)  480 x 340 x 28 mm (po vyklopení výška 285 mm)

Stropní LCD monitor 15/17" NEW LED SLIM/USB/SD/HDMI
ds-1568 šedý 4 126,- 5 991,-
ds-1738 šedý 4 908,- 7 126,-

15,6"
17"

rozlišení: 1680 x 1050, systém obrazu: PAL/NTSC, vstup AV (au-
dio/video) (2x Video + 1x Audio), dvoukanálový IR vysílač, dálkové 
ovládání, napájení: 12V

rozměry monitoru:  475 x 365 x 40 mm

Stropní LCD monitor 19"

ds-1900n černý 5 480,- 7 957,-
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19"

rozlišení: 1024 x 600 / 1280 x 800 / 1600 x 800, micro SD / SD, 
vstup AV (audio/ 2x video), HDMI, FM modulátor, dvoukanálový IR 
vysílač, dálkové ovládání v balení, napájení: 12V

rozměry monitoru:  10,1" - 298 x 245x27 (po vyklopení 182 mm)  
    12,1" - 340 x 285 x 27 (po vyklopení 222 mm)
    15,6" - 340 x 285 x 27 (po vyklopení 222 mm)

rozlišení: 1366 x 768, USB/SD, vstup AV (audio/video) (2x), HDMI, 
FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, vestavěné reproduktory, 
dálkové ovládání, napájení: 12V

rozměry monitoru: 317 x 255 x 24 (po vyklopení 210 mm)

Stropní LCD monitor HDMI/microSD/IR/FM, ultra tenký
ds-101bl 10,1" černý 2 940,- 4 269,-
ds-101gr 10,1" šedý 2 940,- 4 269,-
ds-121bl 12,1" černý 3 556,- 5 163,-
ds-121gr 12,1" šedý 3 556,- 5 163,-
ds-156bl 15,6" černý 4 552,- 6 610,-
ds-156gr 15,6" šedý 4 552,- 6 610,-

Stropní monitor 11,6" s SD/USB/IR/FM/HDMI

ic-116slim šedo/stříbrný 4 215,- 6 120,-

10,1"
12,1"
15,6"

11,6"

rozlišení: 1920 x 1080, USB vstup, SD karta, vstup AV (audio/
video), 1x audio výstup, HDMI, FM modulátor, dvoukanálový IR 
vysílač, dálkové ovládání, napájení: 12V

rozměry monitoru: 475 x 360 x 38 mm (po vyklopení 290  mm)

rozlišení: 1920 x 1080, USB/SD, vstup AV (audio/video) (2x), 
HDMI, FM modulátor, dvoukanálový IR vysílač, vestavěné repro-
duktory, dálkové ovládání, napájení: 12V

rozměry monitoru: 345 x 282 x 25 (po vyklopení 230 mm)

Stropní LCD monitor 17,3" USB/SD/HDMI/FM, neotočný

ds-173bl černý 5 454,- 7 919,-

ds-173gr šedý 5 454,- 7 919,-

Stropní monitor 13,3" s SD/USB/IR/FM/HDMI

ic-133slim šedo/stříbrný 4 620,- 6 708,-

17,3"

13,3"

monitor s pevným ukotvením, odolnou konstrukcí, rozlišení: 1280 x 1024 /1440 x 900 / 1920 x 1024, vstup 
AV  (1x Video), dálkové ovládání, napájení: 12-24 V 

rozměry monitoru:   17" - 388 x 320 x 60 mm, 19" - 470 x 320 x 60 mm, 24" -  592 x 380 x 60 mm
rozměry základny (držáku): vrchní uchycení 199 x 67 mm / zadní uchycení 199 x 149 mm

Stropní monitor 17" /  19" / 24" s fixním držákem

ic-1758fixgr šedá 5 680,- 8 247,-

ic-1958fixgr šedá 6 820,- 9 903,-

ic-2458fixgr šedá 8 740,- 12 690,-Monitor s pneumatickými tlumiči, odolnou konstrukcí, rozlišení: 1280 x 1024 /1440 x 900 / 1920 x 1024, 
vstup AV  (1x Video), dálkové ovládání, napájení: 12-24V

rozměry monitoru:  
 19" - 470 x 320 x 60 mm
 24" -  592 x 380 x 60 mm
rozměry základny (držáku): 318 x 274 mm

Stropní monitor 19" / 24" s pneumatickými tlumiči

ic-1958pngr šedá 6 820,- 9 903,-

ic-2458pngr šedá 8 740,- 12 690,-

LCD MONITORY VO MOC
20%+DPH

19"
24"

BUS BUS

rozměry monitoru:  
 19" - 470 x 320 x 60 mm
 24" -  592 x 380 x 60 mm
rozměry základny (držáku): 318 x 274 mm

19"
24"

rozměry monitoru:  
 19" - 470 x 320 x 60 mm
 24" -  592 x 380 x 60 mm

19"
24" 17"

19"
24"

AV  (1x Video), dálkové ovládání, napájení: 12-24 V 

rozměry monitoru:   17" - 388 x 320 x 60 mm, 19" - 470 x 320 x 60 mm, 24" -  592 x 380 x 60 mm

AKCE  1+1
tzn. cena 1 ks v akci je 2 840,- bez DPH
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dvb-asuka4 DVB-T2/HEVC/H.265 digitální tuner Asuka s USB 5 590,- 8 117,-
SD/HD TV tuner pro příjem digitálního televizního vysílání DVB-T/T2/H.265/HEVC s funkcí nahrávání a USB portem pro 
přehrávání multimediálních souborů. TV tuner je již připraven na novou normu vysílání DVB-T2/H.265/HEVC. Citlivost tuneru 
je o 4-6 dB větší než u podobných DVB-T tunerů, tuner je zároveň vybaven funkcí AFS (automatické přepínání frekvencí). 
Z připojené USB paměti přehrává multimediální soubory.
Tuner je vybaven grafickým menu a EPG v českém jazyce. Díky dvěma vestavěným tunerům dokáže bez problému přijímat 
signál digitální televize i za jízdy v rychlosti až 160 km/h. Podporuje funkce Auto scanning, EPG, Channel preview, Music 
channel, Teletext. Vynikající kvalita AV výstupu a odolnost proti rušení na napájení. Tuner je vybaven automatickou detekcí typu připojené antény 
(pasivní-aktivní).
 
 Technické parametry:
● příjem signálu SD/HD MPEG-2(ISO/IEC 13818-2) / H.264 (MPEG-4 AVC, ISO/IEC 14496-10) / H.265(HEVC,ISO/IEC 23008-2)
● až 1080p, kvalita 30fps
● 2x AV vstup (1x cinch, 1x 3,5mm jack), 1x audio výstup cinch, 3x video výstup cinch
● digitální HDMI výstup: 1,3 - 1080p
● podpora souborů: MP3, VAW, AAC, MPEG 1-4, VOB, AVI, DivX, Xvid, MKV, TS, MOV, RMVB
● podpora titulků: SRT, SUB, SSA, ASS, SMI, PSB, TXT, IDX
● 2x anténní vstup - F konektor
● napájení antén po koaxiálním kabelu (automatická detekce typu připojené antény)
● automatické přepínání frekvencí (AFS)
● nahrávání na USB disk, přehrávání z USB disku (s pamětí posledně přehrávaného souboru)
● nahrávání ve formátu: TSV (televize), MP3 (rádio)
● možnost připojení USB disku a přehrávání souborů ve formátech
    MP3, MP4, RMVB, AVI, MPG, DAT, VOB, zobrazení fotografií JPEG
● menu v českém jazyce
● napájecí napětí: 12-24V, spotřeba 5,5 W (max.)
● rozměry jednotky: 175 x 131 x 25 mm
● hmotnost 508 g
● pracovní teplota od -30ºC do 70ºC
 
Součástí balení
● dálkový ovladač 
● externí infračervený snímač, 
● vnitřní aktivní prutové antény 2x
● připojovací kabeláž

DVB-T TUNER VO MOC
%+DPH

POZNÁMKA: DVB-T2  (kódování H.265/HEVC) je nový, nastupující standard digitálního televiz-
ního vysílání v České republice, který má v roce 2021 zcela nahradit současný standard DVB-T. 
Aktuálně probíhá postupné spouštění nových přechodových sítí ve standardu DVB-T2 + HEVC. 
Postupné vypínání DVB-T by mělo začít již v roce 2018 a skončit do roku 2021.

MIRROR LINK VO MOC

mi-mr05usb USB zrcadlové zobrazení telefonu v navigaci 1 240,- 1 800,-
MIRRORLINK USB modul zobrazuje displej telefonu na multimediálním přístroji nebo monitoru PLUG and PLAY. 
Můžete tak zobrazovat navigaci na multimediálním autorádiu, pouštět videa či prohlížet fotografie na parkovacím monitoru nebo monitoru pro spolucestující na zadních sedadlech. 

Technické parametry:
● zrcadlí displej telefonu na zobrazovací jednotce, zrcadlení navigace
● prohlížení fotek, přehrávání videa
● modul obsahuje RCA / CINCH + HDMI video výstup pro připojení na vstup rádia / monitoru
● nabíjení telefonu během připojení USB kabelem
● přehrává i hudbu a zvuk (pokud zobrazovací zařízení obsahuje reproduktory)
● pro Android, je třeba propojit telefon a modul i audio kabelem (v balení)
● pro iPhone stačí propojení USB kabelem
● podpora Android (4.2 a vyšší) a iPhone (iOS 8.0 a vyšší)
● ovládání aplikací je možné jen přímo přes telefon, ne přes obrazovku autorádia / monitoru
● pro vozidla 12V

Ujistěte se, že Vaše zobrazovací jednotka má grafický displej a RCA / CINCH nebo HDMI video vstup, 
případně zda obsahuje reproduktor, aby bylo možné přehrávat hudbu.

mi-mrasuka Wi-Fi zrcadlové zobrazení telefonu v navigaci ASUKA 1 966,- 2 855,-
Kreativní produkt, s nímž si vychutnáte aplikace chytrého telefonu na displeji ve voze. Skvělý pro přehrávání videa, hudby, zobrazení navigace na obrazovce autorádia, 
navigace či monitoru. 
Připojte bezdrátově vaše zařízení s operačním systémem Android (smartphone, tablet aj.) nebo iOS (iPod, iPad, iPad mini aj.) k jakékoli obrazovce s AV vstupem.  Pomocí 
aplikací Miracast, Wi-Fi Airplay nebo DLNA zprovozníte zrcadlení vašeho zařízení na obrazovce ve vozidle. Propojení modulu s autorádiem, navigací či monitorem je 
pomocí RCA nebo HDMI konektoru. 
Podporovaná zařízení
iOS AirPlay Mirroring: iOS 10 nebo novější
iPhone 5 nebo novější 
iPad 2 nebo novější, 
Android Miracast: Allshare Cast/Screen Mirroring Devices
Možno použít i jiné Android zařízení s funkcí Miracast
s Android 4.2 nebo novějším

Technické parametry:
● přenosová vzdálenost: přehrávání hudby, fotografie až 20 m,  video soubory až 15 m 
● přenosová rychlost: až 8 Mbps 
● Wi-Fi standard: Wi-Fi 802,1 a/b/g/n
● Wi-Fi frekvence: 2.4GHz
● jazyk: česky, anglicky 
● ARM Cortex-A7, Dual Core 1GHz
● napájení: DC 12V/1000mA nebo 5V/1000mA (přes micro USB)
● A/V výstup: RCA + HDMI (1080p @30fps) 
● rozměr: 94 x 60 x 29 mm jen modul 
● hmotnost: 102 g 
● napájení 12V

IDENTICKY ZOBRAZÍ (ZRCADLÍ) OBRAZ ZE SMARTPHONU NA MONITORU

2x ANTÉNA 
DVB-T JE 

SOUČÁSTÍ BALENÍ 

ČESKÉ MENU

Android Miracast: Allshare Cast/Screen Mirroring DevicesAndroid Miracast: Allshare Cast/Screen Mirroring Devices

NOVINKA

NOVINKA

 rozměr: 94 x 60 x 29 mm jen modul  rozměr: 94 x 60 x 29 mm jen modul 

NOVINKA



Kompletní sortiment, více obrázkù, videa a zvuky naleznete na  www.stualarm.cz
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Wi-Fi SERVER
80238WIFI Wi-Fi multimediální centrum, 2,4/5,8GHz 4 380,- 6 360,-
USB multimediální server je určen především do osobních automobilů, mikrobusů a minibusů. 
Server umožňuje bezdrátové připojení (Wi-Fi) mobilních telefonů, tabletů a přehrávání multimediálních souborů uložených na USB paměti připojené k serveru. Přehrává z jakékoliv přenosné USB paměti nebo 
pevného disku téměř jakékoliv video, hudbu, obrázky nebo textové soubory. Pro přehrávání je nutné nainstalovat do tabletu nebo mobilního telefonu aplikaci RoadPad (lze stáhnout na Apple Store nebo Google 
Play).
Současně může být k serveru připojeno až 20 zařízení.
Technické parametry
● USB konektor 2x USB 2.0
● Ethernet připojení 2x RJ45 WAN/LAN
● Wi-Fi standart IEEE 802.11b/g/n
● Wi-Fi 2,4G /5G - Dual band
● podporuje USB disky HD i SSD až do 1 TB
● podpora formátů MKV, AVI, MP4, MOV, 3GP, MPEG,
    M4V, MP3, WMA, M4A, JPEG, PNG, GIF, TIFF
● napájení 9-24V / 200 mA (24V)
● pracovní teplota -10ºC - +65ºC
● rozměry 150 x 127 x 24,5 mm
● hmotnost 208 g 

NOVINKA

DVD PŘEHRÁVAČ        USB PŘEHRÁVAČ        LCD MONITOR S DVR
DVP-2004 Slim (1/2 DIN) DVD přehrávač s SD+USB vstupem  2 780,- 4 037,-
● USB vstup na čelním panelu, čtečka SD/MMC karet
● čte disky DVD, DVD-R, CD, CD-R, CD-RW, podporuje formáty DVD, SVCD, VCD, CD, MP3 audio 

disc, MP4, DivX, Jpeg 
● video formát PAL/NTSC, paměť času přehrávání i při vypnutí zapalování, mechanický a elektronický 

(ESP) anti-shock a anti-skip systém
● 1x AV výstup cinch 2x audio, 1x video 
● 1x AV vstup na čelním panelu + 1x  zadní vstup (cinch 2x audio, 1x video)
● napájecí napětí 12V, spotřeba 15W

80239 USB multimediální přehrávač 1 270,- 1 844,-
● přehrává z jakékoliv přenosné USB paměti, SD/MMC karty nebo pevného disku
    video, hudbu a obrázky
● výstup kompozitní video signál PAL/NTSC, stereofonní audio signál, výstup HDMI (Full HD)
● video formát: MPEG1, MPEG2, MPEG4-XVID, H.264, WMV9-VC-1, Real Video, AVI, FLV 
● audio formát: MP3/WMA/WAV/OGG/AAC/APE/FLAC/RA/AC3/DTS
● obrazový formát: JPG/BMP/PNG/GIF
● rozlišení: 480p, 720p, 1080i, 1080p
● podporuje přenosné paměti a pevné disky ve formátu FAT/FAT32/NTFS/exFAT

 rozměry 178 x 25 x 170 mm
(1/2 DIN)

 podporuje přenosné paměti a pevné disky ve formátu FAT/FAT32/NTFS/exFAT podporuje přenosné paměti a pevné disky ve formátu FAT/FAT32/NTFS/exFAT

rozměry 80 x 58 x 17 mm

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ

ČESKÉ MENU

adaptér na 12V i na 230V

lze použít i doma k TV

VO MOC

 rozměry 178 x 25 x 170 mm

ds-830DVRGPS LCD monitor 8" s DVR kamerou, video vstup, GPS, 
Bluetooth, FM mod, HD přehrávač USB/mikro SD 6 630,- 9 559,-

Extrémně široký LCD monitor 8" 
● FULL HD DVR kamera se záznamem na micro SD kartu (SDHC) karta až 32GB CLASS 10
● rozlišení záznamu 1920x1080 12 megapixelový čip DVR, 157°
● záznam ve smyčce, nahrávání po připojení napájení (zapnutí), možnost spuštění detekcí pohybu
● dotykový LCD monitor 8", formát 32:9
● rozlišení LCD displeje 1600x480, vysoký pozorovací úhel
● HD multimediální přehrávač 
   (z micro SD karty/USB portu) 
● kontrola překročení rychlosti
● G senzor
● vestavěné GPS
● vestavěný Bluetooth
● 1x video vstup
● FM modulátor
● AUX výstup
● OS: WIN CE 6.0
● napájecí napětí 12V

80559 Bluetooth/MP3/FM modulátor bezdrátový s USB/SD 
portem do CL s dálkovým ovladačem 240,- 363,-

MP3/FM bezdrátový modulátor přenáší zvuk z přehrávače do rádia pomocí Bluetooth technologie 
a instalovaným USB nebo SD slotem. FM modulátor je možno dále využít jako Bluetooth hands free, 
jelikož vně modulátoru je instalován interní mikrofon.
● LCD zobrazuje nastavení frekvence modulátoru, zapnutí funkce Bluetooth, nastavení hlasitosti, 
pořadí přehrávaného souboru
● lze ovládat pomocí dálkového ovládání (součást balení)
● napájecí napětí 12/24V
● modulátor zároveň slouží jako nabíječka
● podporuje iPod/iPhone, mobilní telefony a další zařízení
● výstupní napětí 5V/2,4A + 5V/1A
● pamatuje si poslední přehrávanou skladbu v paměti 
● můžete poslouchat hudbu přes AUX port Jack 3,5 mm 
   a současně nabíjet mobilní telefon nebo jiné zařízení

NOVÁ CENA
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Tlaèítko proti únosu

Spínací skøíòka je umístìna pod volantem

Èerný konektor Xs2

CAN_H oran�ovozelený (pin 12)

Umístìní spínací skøíòky

CAN_L oran�ovohnìdý (pin 9)
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Parametr: 1 Úroveò: 4 verze firmware >= 1402Schéma 114ha

Výrobce: ŠKODA Model: ROOMSTER Rok: 06 >
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Montážní schéma:

ds410can CAN-Bus autoalarm TYTAN 1 370,- 2 487,-

ds410canUS CAN-Bus autoalarm TYTAN, s US senzory 1 590,- 2 886,-

Autoalarm je určen pro vozidla s CAN-Bus sběrnicí a je ovládaný originálním ovladačem od vozidla. Hlavní výhodou tohoto alarmu je snadná a rychlá montáž s minimem vodičů, neboť dostupné informace včetně 
ovládacích povelů jsou čerpány ze sběrnice CAN-Bus. Jednoduché a přehledné programování přes PC bez nutnosti použití speciálního programátoru. 
Možnost zápisu informací do CAN-Bus sběrnice pro ovládání centrálního zamykání a směrových světel. (viz. seznam podporovaných vozidel).
Pro zabezpečení vozu proti odtažení či odcizení pneumatik doporučujeme zakoupit samostatné náklonové čidlo SE074, které je připraveno pro přímé 
napojení k alarmu DS410.
Na programování je nutné použít kabel s mini USB konektorem (není součástí balení). Programátor lze po přihlášení stáhnout přímo na www.stualarm.cz.
Technické parametry
● tichá/hlasitá aktivace systému
● přímé připojení dvou přídavných snímačů
● signalizace stavu autoalarmu LED diodou
● možnost vypnutí přídavných snímačů
● otevírání zavazadlového prostoru při zapnutém autoalarmu
● automatická kontrola vstupů po aktivaci systému
● výstup pro blokování motoru
● paměť poplachů

ds512can CAN-Bus GSM alarm - pager TYTAN 3 160,- 5 735,-

ds512canGPS CAN-Bus GSM/GPS alarm  - pager TYTAN 3 440,- 6 244,-

GSM autoalarm určený pro vozidla s CAN-Bus sběrnicí. Vhodný k použití jako GSM pager k již 
namontovaným autoalarmům. Ovládání je možné pomocí původního dálkového ovladače od vozidla, 
pomocí příkazových SMS zpráv nebo pomocí mobilní aplikace pro iPhone/Android. Jednoduché 
a přehledné programování přes PC bez nutnosti použití speciálního programátoru. Možnost zápisu 
informací do CAN-Bus sběrnice pro ovládání centrálního zamykání a směrových světel. (viz. seznam 
podporovaných vozidel). Pozn. Na používání GSM autoalarmu je nutná SIM karta (není součástí balení). 
DS 512  je možné použít ve 4 režimech:
►autoalarm- autoalarm s připojením na CAN-Bus sběrnici, se zvukovou a optickou signalizací
►tichý autoalarm - autoalarm s připojením na CAN-Bus sběrnici, bez zvukové a optické signalizace
►OEM PAGER - pager pro tovární CAN-Bus autoalarm
►PAGER - pager pro jakýkoliv namontovaný autoalarm
Autoalarm DS 512 obsahuje aktuální databázi podporovaných vozidel. Databáze je pravidelně aktualizována. Programové verze je možné měnit pomocí mini USB kabelu (není součástí balení)!

. Hlavní výhodou tohoto alarmu je snadná a rychlá montáž s minimem vodičů, neboť dostupné informace včetně 
ovládacích povelů jsou čerpány ze sběrnice CAN-Bus. Jednoduché a přehledné programování přes PC bez nutnosti použití speciálního programátoru. 

Pro zabezpečení vozu proti odtažení či odcizení pneumatik doporučujeme zakoupit samostatné náklonové čidlo SE074, které je připraveno pro přímé 

. Hlavní výhodou tohoto alarmu je snadná a rychlá montáž s minimem vodičů, neboť dostupné informace včetně 
ovládacích povelů jsou čerpány ze sběrnice CAN-Bus. Jednoduché a přehledné programování přes PC bez nutnosti použití speciálního programátoru. 

Pro zabezpečení vozu proti odtažení či odcizení pneumatik doporučujeme zakoupit samostatné náklonové čidlo SE074, které je připraveno pro přímé 

● programování přes PC 
● výstup pro dotahování oken (vozidla VW)
● výstup pro směrová (parkovací) světla
● sekvenční výstup pro směrová světla
● nouzová deaktivace PIN kódem
● možnost rozšíření o modul bezkontaktního imobilizéru JOKER
● možnost rozšíření o modul s dálkovými ovladači

Kompletní list kompatibility včetně montážních schémat naleznete na www.stualarm.cz

Technické parametry
● ovládání SMS zprávami nebo mobilní aplikací (iOS/Android)
● příkazové SMS zprávy chráněné 5 místním PIN kódem
● možnost nastavení 3 telefonních čísel
● vyvolaný poplach je signalizován hlasovým hovorem nebo SMS zprávou
● signalizace slabé baterie ve vozidle
● vestavěný záložní akumulátor
● přeposílání SMS přijatých na tel. číslo SIM karty v DS 512
● lokalizování vozidla GPS (pouze model s GPS)
● tichá / hlasitá aktivace systému
● přímé připojení dvou přídavných snímačů
● signalizace stavu autoalarmu LED diodou

● možnost vypnutí přídavných snímačů
● otevírání zavazadlového prostoru při zapnutém autoalarmu
● automatická kontrola vstupů po aktivaci systému
● výstup pro blokování motoru
● paměť poplachů
● signalizace otevřených dveří, kapoty, kufru při aktivaci
● programování přes PC setup
● výstup na   oken (VW vozidla)
● výstup na směrová (parkovací) světla
● sekvenční výstup na směrová světla
● nouzová deaktivace PIN kódem

. Hlavní výhodou tohoto alarmu je snadná a rychlá montáž s minimem vodičů, neboť dostupné informace včetně . Hlavní výhodou tohoto alarmu je snadná a rychlá montáž s minimem vodičů, neboť dostupné informace včetně . Hlavní výhodou tohoto alarmu je snadná a rychlá montáž s minimem vodičů, neboť dostupné informace včetně . Hlavní výhodou tohoto alarmu je snadná a rychlá montáž s minimem vodičů, neboť dostupné informace včetně 

VYNIKAJÍCÍ POMĚR KVALITY A CENY = EXKLUZIVNÍ NABÍDKA



Kompletní sortiment, více obrázkù, videa a zvuky naleznete na  www.stualarm.cz
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spy09 SPY CAR autoalarm 472,- 857,-

Autoalarm s dálkovým ovládáním a plovoucím kódem. Zajišťuje ochranu dveří, kapoty a kufru. 
Systém doplňuje dvou-zónový otřesový snímač s nastavitelnou citlivostí (signalizaci rozbití okna apod.) 
a imobilizační relé pro odpojení startéru v době aktivace systému. Zapnutí a vypnutí autoalarmu je 
signalizováno bliknutím směrových světel, popř. pípnutím sirény. Systém je možno nouzově deaktivovat.
Technické parametry
● dvouzónový otřesový snímač - externí
● univerzální reléový výstup pro ovládání CZ
● výstup pro otevření zavazadlového prostoru
● výstup pro automatické dovírání oken
● paměť poplachu

spy12 SPY CAR autoalarm 24V 932,- 1 692,-

Autoalarm s dálkovým ovládáním pro nákladní automobily s napájecím napětím 24V. Systém doplňuje 
dvou-zónový otřesový snímač s nastavitelnou citlivostí (signalizaci rozbití okna apod.) a imobilizační relé 
pro odpojení startéru v době aktivace systému. Zapnutí a vypnutí autoalarmu je signalizováno bliknutím 
směrových světel, popř. pípnutím sirény. Systém je možno nouzově deaktivovat.
Technické parametry
● přídavný dvouzónový otřesový snímač
● univerzální reléový výstup pro ovládání CZ
● výstup pro otevření zavazadlového prostoru
● výstup pro automatické uzavírání el. oken
● paměť poplachu

univerzální reléový výstup pro ovládání CZ
výstup pro otevření zavazadlového prostoru
univerzální reléový výstup pro ovládání CZ
výstup pro otevření zavazadlového prostoruvýstup pro otevření zavazadlového prostoru

24V24V

AUTOALARMY VO MOC
20%+DPH

spy17 SPY CAR upgrade autoalarm 540,- 980,-

Autoalarm je určen pro montáž do vozidel vybavených dálkově ovládaným centrálním zamykáním nebo 
OEM zabezpečovacím systémem.
Autoalarm rozpozná a reaguje pouze na povely generované dálkovým ovládáním nikoli na povely 
vyslané od zámku vozidla. Díky této funkci tedy nehrozí nežádoucí vypnutí autoalarmu při násilném 
vylomení zámku. Autoalarm spolupracuje jak se staršími vozidly, u kterých probíhá světelná signalizace 
pouze při použití dálkového ovládání, tak i s novými vozidly, kde probíhá stejná signalizace při použití 
dálkového ovládání i klíče. Použít lze dokonce i ve vozidlech u kterých neprobíhá žádná signalizace, ale 
v tomto případě je nutné odpojit ovládací vodiče od zámku vozu.
Technické parametry
● vypínatelná optická i akustická signalizace
● jednotónová magnetodynamická siréna
● paměť poplachu
● vstup pro dveřní spínače
● externí otřesový senzor
● nouzové vypnutí systému
● výstup pro dálkový hlásič poplachu (pager)

spy10 SPY autoalarm Keyless - bezdotykové dálkové 
ovládání 1 180,- 2 142,-

Autoalarm s dálkovým ovládáním s plovoucím kódem se speciální funkcí Keyless. Tato fukce zajišťuje 
automatickou deaktivaci/aktivaci při přiblížení/vzdálení od vozu (funkci je možné vypnout a používat jako 
klasický autoalarm). Systém doplňuje dvou-zónový otřesový snímač s nastavitelnou citlivostí (signalizaci 
rozbití okna apod.) a imobilizační relé pro odpojení startéru v době aktivace systému. Zapnutí a vypnutí 
autoalarmu je signalizováno bliknutím směrových světel, popř. pípnutím sirény. Systém je možno 
nouzově deaktivovat skrytým vypínačem. 
Technické parametry
● 2x 4 tlačítkový ovladač s plovoucím kódem a funkcí Keyless
● akustická signalizace aktivace/deaktivace
● výstup pro automatické uzavírání el. oken
● dvouzónový otřesový snímač
● paměť poplachu
● univerzální reléový výstup pro ovládání cz
● signalizace slabé baterie v ovladači
● programovatelné funkce
● napájecí napětí 12V
● výstup pro otevření zavazadlového 
    prostoru

dálkového ovládání i klíče. Použít lze dokonce i ve vozidlech u kterých neprobíhá žádná signalizace, ale 
v tomto případě je nutné odpojit ovládací vodiče od zámku vozu.v tomto případě je nutné odpojit ovládací vodiče od zámku vozu.

2x 4 tlačítkový ovladač s plovoucím kódem a funkcí Keyless
akustická signalizace aktivace/deaktivace
výstup pro automatické uzavírání el. oken

univerzální reléový výstup pro ovládání cz

2x 4 tlačítkový ovladač s plovoucím kódem a funkcí Keyless
akustická signalizace aktivace/deaktivace
výstup pro automatické uzavírání el. oken

univerzální reléový výstup pro ovládání cz

spy13 SPY CAR autoalarm s dálkovým startem 874,- 1 586,-

Jednocestný autoalarm s dálkovým startem. Zajišťuje ochranu dveří, kapoty a kufru. 
Systém doplňuje otřesový snímač s nastavitelnou citlivostí (signalizaci rozbití okna apod.) a imobilizační 
relé pro odpojení startéru v době aktivace systému. Zapnutí a vypnutí autoalarmu je signalizováno 
bliknutím směrových světel, popř. pípnutím sirény. Systém je možno nouzově deaktivovat.
Technické parametry
● jednozónový otřesový snímač
● dálkový start motoru
● univerzální reléový výstup pro ovládání CZ
● výstup pro otevření zavazadlového prostoru
● výstup pro automatické uzavírání el. oken
● paměť poplachu

spy07 bezdotykový imobilizér 312,- 566,-

Účinné automobilové zabezpečovací zařízení s režimem proti krádeži a šifrovanou komunikací mezi 
imobilizační jednotkou a osobním vysílačem. Auto vybavené tímto zařízením může být používané jedině 
když se osobní bezdrátový vysílač nachází v autě v blízkosti přijímací antény. Jednou z předností je, 
že na autě nejsou viditelné žádné známky přítomnosti zabezpečovacího zařízení, stejně není viditelná 
ani jeho obsluha (aktivace/deaktivace). Imobilizér je možné provozovat jak v automatickém režimu, tak 
munuálním, kdy se deaktivuje tlačítkem na ovladači.
Technické parametry
● 2-okruhový bezdotykový imobilizér (pro montáž jsou 
    potřeba přepínací relé, které nejsou součástí balení)
● pracovní frekvence: 433.92 MHz
● systém RFID (identifikace na rádiové frekvenci)
● naprogramování až 4 ovladačů
● signalizační LED
● napájecí napětí 12V
● odběr v klidovém stavu 17mA

jednozónový otřesový snímač

univerzální reléový výstup pro ovládání CZ
výstup pro otevření zavazadlového prostoru
výstup pro automatické uzavírání el. oken

jednozónový otřesový snímač

univerzální reléový výstup pro ovládání CZ
výstup pro otevření zavazadlového prostoru
výstup pro automatické uzavírání el. oken

detail  

ovladače

ani jeho obsluha (aktivace/deaktivace). Imobilizér je možné provozovat jak v automatickém režimu, tak 

spy21 SPY 2-WAY motoalarm, 2 x LCD ovladač 1 540,- 2 795,-

Dvoucestný motoalarm s dálkovým ovládáním a pagerem pro motocykly  (zabezpečení motocyklů, 
skútrů, čtyřkolek, zahradních traktorů či podobných vozidel s palubním napětím 12V). Alarm je vybaven 
funkcí dálkového startu. Díky použité technologii je možný monitoring motocyklu v ideálním případě až 
na vzdálenost 500 m (v zástavbě cca 250m). Součástí sady je i mikrovlnné čidlo.
Technické parametry
● zabudovaný imobilizér - možnost blokace 
● možnost dálkového startu pomocí dálkového ovladače 
● možnost vyhledání motocyklu 
● přídavný mikrovlnný senzor 
● regulovatelný otřesový senzor 
● 2x 4 tlačítkový dvoucestný ovladač
● pracovní frekvence 433-434MHz (modulace FSK)
● siréna 110-125dB
● napájecí napětí 12V, odběr v klidu max. 6 mA

spy22 SPY 2-WAY CAR autoalarm, 2 x LCD ovladač 1 580,- 2 868,-

Dvoucestný autoalarm s pagerem, 2x LCD ovladačem (LCD ovladač slouží jako pager) a otřesovým 
snímačem. 
Technické parametry
● kontrola dveří, zavazadlového prostoru a motorového prostoru
● imobilizační výstup – blokování startéru
● možnost uzavírání el. oken při aktivaci systému, ovládání centrálního zamykání
● tichá/hlasitá aktivace systému, indikace stavu systému LED diodou
● vyhledání vozidla
● možnost připojení přídavného snímače
● nouzový poplach, nouzová deaktivace
● možnost dálkového odemknutí zavazadlového prostoru 
    (pokud je nainstalován příslušný systém)
Vlastnosti dvoucestného LCD ovladače:
● dvoucestná komunikace s dosahem do 1000 m na volném prostranství
● vícebarevný podsvícený pager se zobrazením zdroje narušení 
   (rozlišení zdroje i změnou barvy podsvícení displeje)
● akustická a vibrační signalizace
● napájení: 2x baterie AAA
● kontrola dosahu LCD pageru
● plovoucí kód

vícebarevný podsvícený pager se zobrazením zdroje narušení 
   (rozlišení zdroje i změnou barvy podsvícení displeje)

vícebarevný podsvícený pager se zobrazením zdroje narušení 
   (rozlišení zdroje i změnou barvy podsvícení displeje)

detail LCD 

ovladače2x 4 tlačítkový dvoucestný ovladač
pracovní frekvence 433-434MHz (modulace FSK)

napájecí napětí 12V, odběr v klidu max. 6 mA

2x 4 tlačítkový dvoucestný ovladač
pracovní frekvence 433-434MHz (modulace FSK)

napájecí napětí 12V, odběr v klidu max. 6 mA



Aktuální ceny a ON-LINE skladovou dostupnost naleznete na  www.stualarm.cz
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AUTOALARMY VO MOC
20-50%+DPH

spy14 bezdotykový imobilizér 582,- 1 056,-

Účinné automobilové zabezpečovací zařízení s režimem proti krádeži a šifrovanou komunikací mezi  
imobilizační jednotkou a osobním vysílačem. Auto vybavené tímto zařízením může být používané jedině 
když se osobní bezdrátový vysílač nachází v autě v blízkosti přijímací antény. Jednou z předností je, že 
na autě nejsou viditelné žádné známky přítomnosti zabezpečovacího zařízení, stejně není viditelná ani 
jeho obsluha (aktivace/deaktivace). V osobním přijímači nejsou žádné baterie, takže odpadá starost 
s výměnou baterií.
Technické parametry
● 1-okruhový bezdotykový imobilizér
● naprogramování až 4 vysílačů 
● nouzová deaktivace pomocí číselného kódu
● pracovní frekvence: 2400 - 2525 MHz
● systém RFID (identifikace na rádiové frekvenci)
● proudový odběr - odblokovaný: 60 mA
● proudový odběr - zablokovaný: 10 mA
● maximální proud relé: 20 A
● signalizační LED
● napájecí napětí 12V

jeho obsluha (aktivace/deaktivace). V osobním přijímači nejsou žádné baterie, takže odpadá starost 

nouzová deaktivace pomocí číselného kódu

systém RFID (identifikace na rádiové frekvenci)

nouzová deaktivace pomocí číselného kódu

systém RFID (identifikace na rádiové frekvenci)

se541 Dálkové ovládání k centrálnímu zamykání  univerzální 580,- 842,-

Univerzální dálkové ovládání pro montáž do libovolného vozidla s napájecím napětím 12V.
Technické parametry
● 2 dálkové ovladače s plovoucím kódem
● vestavěná relé
● volba času sepnutí ovládacích výstupů 0,5 nebo 4 s
● doplňkový kanál pro ovládání víka kufru či dojezdu oken

2 dálkové ovladače s plovoucím kódem

volba času sepnutí ovládacích výstupů 0,5 nebo 4 s
doplňkový kanál pro ovládání víka kufru či dojezdu oken

2 dálkové ovladače s plovoucím kódem

volba času sepnutí ovládacích výstupů 0,5 nebo 4 s
doplňkový kanál pro ovládání víka kufru či dojezdu oken

spy15 SPY motoalarm se záložním zdrojem 988,- 1 793,-

Motoalarm s dálkovým ovládáním a záložní baterií pro motocykly (zabezpečení motocyklů, skútrů, 
čtyřkolek, zahradních traktorů či podobných vozidel s palubním napětím 12V). Alarm je vybaven záložní 
baterií, která v případě odpojení baterie zajistí poplach po dobu 5 minut. Součástí alarmu je i náklonový, 
mikrovlnný a otřesový senzor. Jednotka alarmu je vodotěsná.
Technické parametry
● 2x 4 tlačítkový ovladač 
● zabudovaný imobilizér - možnost blokace 
● vestavěná záložní baterie
● 6-ti tónová siréna (možnost výběru 
    poplachového tónu)
● vestavěný náklonový senzor
● přídavný mikrovlnný senzor 
● regulovatelný otřesový senzor 
● pracovní frekvence 433.92 MHz
● odběr v klidu: 2 mA
● napájecí napětí 12V

spy18 SPY motoalarm s bezdotykovým ovládáním 848,- 1 539,-

Alarm s bezdotykovým dálkovým ovládáním určený především pro zabezpečení motocyklů, skútrů, 
čtyřkolek, zahradních traktorů či podobných vozidel s palubním napětím 12V. Alarm je možné ovládat 
klasicky pomocí dálkového ovladače, nebo je možné zapnout bezdotykovou funkci, při které při vzdálení 
či přiblížení ovladače na 20m se motoalarm sám aktivuje/deaktivuje. Alarm je vybaven funkcí dálkového 
startu, díky které je možné dálkově nastartovat. Jednotka alarmu je vodotěsně uzavřena.
Technické parametry
● 2x 4 tlačítkový ovladač s bezdotykovou funkcí
● zabudovaný imobilizér - možnost blokace 
● možnost dálkového startu pomocí dálkového ovladače 
● možnost vyhledání motocyklu 
● vestavěný regulovatelný otřesový senzor 

spy16 SPY motoalarm 480,- 871,-

Alarm s dálkovým ovládáním určený především pro zabezpečení motocyklů, skútrů, čtyřkolek, 
zahradních traktorů či podobných vozidel s palubním napětím 12V. Alarm je vybaven funkcí dálkového 
startu, díky které je možné nastartovat na vzdálenost až 50 m. Jednotka alarmu je vodotěsně uzavřena.
Technické parametry
● 2x 4 tlačítkový ovladač
● zabudovaný imobilizér - možnost blokace 
● možnost dálkového startu pomocí dálkového ovladače 
● možnost vyhledání motocyklu 
● regulovatelný otřesový senzor 
● rozměry jednotky: 65 x 70 x 24 mm
● rozměry sirény: ø54 x 34 mm
● napájecí napětí 12V

možnost dálkového startu pomocí dálkového ovladače možnost dálkového startu pomocí dálkového ovladače 

mikrovlnný a otřesový senzor. Jednotka alarmu je vodotěsná.

zabudovaný imobilizér - možnost blokace 

6-ti tónová siréna (možnost výběru 

regulovatelný otřesový senzor 
pracovní frekvence 433.92 MHz

mikrovlnný a otřesový senzor. Jednotka alarmu je vodotěsná.

zabudovaný imobilizér - možnost blokace 

6-ti tónová siréna (možnost výběru 

pracovní frekvence 433.92 MHz

možnost dálkového startu pomocí dálkového ovladače možnost dálkového startu pomocí dálkového ovladače 

spy03 SPY dálkové ovládání CZ uni 482,- 700,-

Zařízení slouží k dálkovému ovládání libovolného centrálního 
zamykání ve všech vozidlech s napájecím napětím 12V.
Technické parametry
● 2 dálkové ovladače s pevným kódem
● vestavěná relé pro ovládání centrálního zamykání
● volba času sepnutí 0,5 nebo 3,5 sekundy
● doplňkový výstup pro odjišťování kufru  - max 10 A
● optická signalizace funkce směrovými světly
● negativní výstup pro uzavírání el.oken (max 250 mA)
● harmonizace dle normy CE

spy242 SPY centrální zamykání s dálkovým ovládáním 24V 994,- 1 804,-

2-dveřové univerzální centrální zamykání 
s dálkovým ovládáním a s možností ovládání 
elektromagnetického odjišťování kufru. Pro všechny 
vozidla s napětím 24V. Signalizace funkce probíhá 
prostřednictvím směrových světel. 
Technické parametry
● optická signalizace funkce směrovými světly
● negativní výstup pro uzavírání el.oken
● funkce vyhledání vozidla na parkovišti

spy02 SPY dálkové ovládání CZ v klíčku 482,- 700,-

Zařízení slouží k dálkovému ovládání libovolného centrálního zamykání ve všech vozidlech s napájecím 
napětím 12V.
Technické parametry
● 2 dálkové ovladače zabudované v klíči s pevným kódem
● planžeta klíče je třeba vyměnit za originál 
    nebo ji nechat vyfrézovat
● vestavěná relé pro ovládání centrálního zamykání
● volba času sepnutí 0,5 nebo 3,5 sekundy
● doplňkový výstup pro odjišťování kufru  - max 10 A
● optická signalizace funkce směrovými světly

spy241 SPY dálkové ovládání CZ uni, 24V 682,- 990,-

Zařízení slouží k dálkovému ovládání libovolného centrálního zamykání ve všech vozidlech s napájecím 
napětím 24V.
Technické parametry
● 2 dálkové ovladače s pevným kódem
● vestavěná relé pro ovládání centrálního zamykání
● volba času sepnutí pro elektrické/pneumatické
    centrální zamykání
● doplňkový výstup pro odjišťování kufru
● optická signalizace funkce směrovými světly
● negativní výstup pro uzavírání el.oken (max 250 mA)
● indikační LED

2 dálkové ovladače zabudované v klíči s pevným kódem

vestavěná relé pro ovládání centrálního zamykání

doplňkový výstup pro odjišťování kufru  - max 10 A

24V24V

spy03CZ centrální zamykání s dálkovým ovládáním 720,- 1 307,-

4-dveřové univerzální centrální zamykání s dálkovým 
ovládáním a s možností ovládání elektromagnetického 
odjišťování kufru. Signalizace funkce probíhá 
prostřednictvím parkovacích světel. Signalizace 
o zamknutí je zobrazena připojenou LED kontrolkou 
v modré barvě.
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48AR102 OBAL 290,-

pro Alfa Romeo, 3-tlačítkový

48AU105 OBAL 190,-

pro Audi, 3-tlačítkový, pro ovladač 
s větší baterií 2032

48BW109 OBAL 247,-

pro BMW - MINI, 2-tlačítkový

48CT101 OBAL 213,-

pro Citroën, 2-tlačítkový, planžeta 
VA2, baterie je umístněna samostatně 
v obalu

48CT107 OBAL 148,-

pro Citroën, 2-tlačítkový, planžeta SX9

48CV102 OBAL 213,-

pro Chevrolet, 3-tlačítkový

48FA102 OBAL 288,-

pro Fiat, 2-tlačítkový

48FA104 OBAL 197,-

pro Fiat, 1-tlačítkový

48FA110 OBAL 288,-

pro Fiat, 3-tlačítkový, baterie se zasou-
vá z boku klíče

48FO101 OBAL 168,-

pro Ford,   

48FO104 OBAL 225,-

pro Ford, 3-tlačítkový, slouží pro změ-
nu ze staršího nevystřelovacího klíče 
na novější verzi s vystřelovacím klíčemna novější verzi s vystřelovacím klíčem

48HO101 OBAL 173,-

pro Cobra, autoalarm 2-tlačítkový

48HO103 OBAL 149,-

pro Honda, 2-tlačítkový

48HY102 OBAL 193,-

pro Hyundai i30, ix35, 3-tlačítkový

48CH101 OBAL 148,-

pro Chrysler, 3-tlačítkový

48KI101 OBAL 193,-

pro Kia Sportage, 3-tlačítkový

48MC101 OBAL 288,-

pro Mercedes-Benz, 3-tlačítkový

48MC105 NÁHRADNÍ 
TLAČÍTKA 91,-

pro Mercedes-Benz - Smart, 3-tlačít-
kový

48MZ101 OBAL 167,-

pro Mazda, 2-tlačítkový

48NS102 OBAL 157,-

pro Nissan, 2-tlačítkový

48OP103 OBAL 166,-

pro Opel, 2-tlačítkový

48OP107 OBAL 206,-

pro Opel, 3-tlačítkový

48PG102 OBAL 213,-

pro Peugeot, 2-tlačítkový, planžeta 
VA2, baterie je umístěna samostatně 
v obalu

48PG104 OBAL 213,-

pro Peugeot, 3-tlačítkový, planžeta 
VA2, baterie je na plošném spoji 
ovladače

48PG108a OBAL 117,-

pro Peugeot, 2-tlačítkový bez planžety

48PG109 OBAL 148,-

pro Peugeot, 2-tlačítkový, planžeta 
VA2

48RN103 OBAL 152,-

pro Renault, 2-tlačítkový

48RN104 OBAL 331,-

pro Renault, 3-tlačítkový

48RN107 OBAL 162,-

pro Renault, 2-tlačítkový

48RN108 OBAL 152,-

pro Renault, 3-tlačítkový

48SA101 OBAL 253,-

pro Saab, 4-tlačítkový

48SZ102 OBAL 149,-

pro Suzuki, Fiat, 2-tlačítkový

48TY107 NÁHRADNÍ 
TLAČÍTKA 101,-

pro Toyota, 3-tlačítkový, lze použít 
i na 2-tlačítkový ovladač

48TY108 OBAL 149,-

pro Toyota, 2-tlačítkový, planžeta 
dlouhá 47 mm

48VW104 OBAL 170,-

pro Škoda, VW, Seat, 2-tlačítkový, bez 
čipu imobilizéru

48VW105 OBAL 170,-

pro Škoda, VW, Seat, 3-tlačítkový, bez 
čipu imobilizéru

48VW107 OBAL 136,-

pro Škoda, VW, Seat, 2-tlačítkový

48VW108 OBAL 136,-

pro Škoda, VW, Seat, 3-tlačítkový

48VW114 OBAL 190,-

pro VW 2011-, 3-tlačítkový, bez čipu 
imobilizéru

48VW116 OBAL 190,-

pro VW 2011-, 2-tlačítkový, bez čipu 
imobilizéru

VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ K ORIGINÁLNÍM DÁLKOVÝM OVLADAČŮM výběr z nabídky VO
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48AU003 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 1 192,-

pro Audi, 3-tlačítkový, frekvence 434 
MHz, orig. ovladač 4D0 837 231 N, čip 
imobilizéru ID48

48BW105 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 136,-

pro BMW, bez čipu imobilizéru

48CT004 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 826,-

pro Citroën, 2-tlačítkový, frekvence 
433 MHz, čip imobilizéru ID46 
(PCF7961), planžeta HU83

48FO009 NÁHRADNÍ 
OVLADAČ 302,-

pro Ford, 3-tlačítkový, frekvence 315 
MHz

48HY002 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 572,-

pro Hyundai i30, ix35, Kia, 3-tlačítko-
vý, frekvence 433 MHz

48PG008 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 826,-

pro Peugeot, 3-tlačítkový, frekvence 
433 MHz, čip imobilizéru ID46, plan-
žeta HU83

48RN001 NÁHRADNÍ 
KARTA 834,-

pro Renault Scenic, Megane, 3-tlačít-
ková, čip imobilizéru PCF7947

48VW002 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 578,-

pro Škoda, VW, Audi, Seat, 2-tlačítko-
vý, frekvence 434 MHz, čip imobilizéru 
ID48, orig. ovladač 1J0 959 753 AG

48VW003 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 578,-

pro Škoda, VW, Audi, Seat, 3-tlačítko-
vý, frekvence 434 MHz, čip imobilizéru 
ID48, orig. ovladač 1J0 959 753 AH

48VW013 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 810,-

pro VW Passat B6, 3-tlačítkový, frek-
vence 433 MHz, čip imobilizéru ID48, 
orig. ovladač 3CO 959 752 BA nebo 
3C0 959 752 AD

48VW052 DÁLKOVÝ 
OVLADAČ 418,-

pro Škoda, VW, Audi, Seat, 2-tlačítko-
vý, frekvence 434 MHz, orig. ovladač 
1J0 959 753 AG1J0 959 753 AG

48VW057 DÁLKOVÝ 
OVLADAČ 418,-

pro Škoda, VW, Audi, Seat, 2-tlačítko-
vý, frekvence 433 MHz, orig. ovladač 
1J0 959 753 N1J0 959 753 N

48VW059 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 264,-

pro Škoda, čip imobilizéru ID48

48VW061 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 264,-

pro Škoda, VW, Seat, čip imobilizéru 
ID48

48VW069 DÁLKOVÝ 
OVLADAČ 418,-

pro Škoda, VW, Audi, Seat, 3-tlačítko-
vý, frekvence 433 MHz, orig. ovladač 
1K0 959 753 G1K0 959 753 G

48VW070 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 578,-

pro Škoda, VW, Audi, Seat, 3-tlačítko-
vý, frekvence 433 MHz, čip imobilizéru 
ID48, orig. ovladač 1KO 959 753G

48VW071 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 972,-

pro Škoda, VW, Audi, Seat, 3-tlačítko-
vý, frekvence 433 MHz, orig. ovladač 
3T0 959 753L, 3T0 837 202L3T0 959 753L, 3T0 837 202L

48VW072 NÁHRADNÍ 
KLÍČ 972,-

pro Škoda, VW, Audi, Seat, 3-tlačítko-
vý, frekvence 434 MHz, orig. ovladač 
3T0 837 753L3T0 837 753L

48VW073 DÁLKOVÝ 
OVLADAČ 418,-

pro Škoda, VW, Audi, Seat, 3-tlačítko-
vý, frekvence 433 MHz, orig. ovladač 
1J0 959 753 P, 5FA 008 548

48VO003 DÁLKOVÝ 
OVLADAČ 724,-

pro VOLVO, 5-tlačítkový, frekvence 433 
MHz, čip imobilizéru: PCF7945/7953

1J0 959 753 P, 5FA 008 548

VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ K ORIGINÁLNÍM DÁLKOVÝM OVLADAČŮM výběr z nabídky VO

SILIKONOVÉ OBALY NA KLÍČE     výběr z nabídky VO MOC
75%+DPH

481AU106bla ●
481AU106blu ●
481AU106red ●
481AU106yel ●

 3-tlačítkový

118,- 250,-AUDI

481BW108bla
481BW108gre
481BW108pin
481BW108red
481BW108yel

3-tlačítkový

118,- 250,-BMW

481MC101bla
481MC101ora
481MC101blu
481MC101red

3-tlačítkový

118,- 250,-MERCEDES

481CT103bla ●
481CT103blu ●
481CT103gre ●
481CT103red ●
481CT103yel ●

481PG108bla ●
481PG108blu2 ●
481PG108gre2 ●
481PG108red ●
481PG108yel ●

2-tlačítkový

2-tlačítkový

118,- 250,-

118,- 250,-

CITROËN

PEUGEOT, CITROËN

481VW104bla ●
481VW104red ●
481VW104yel ●

2-tlačítkový

118,- 250,-

481FA103bla ●
481FA103blu ●
481FA103red ●

3-tlačítkový

118,- 250,-FIAT

ŠKODA, VW, SEAT

481VW105bla
481VW105blu1
481VW105blu2
481VW105gre2
481VW105ora
481VW105red1
481VW105wht
481VW105yel

118,- 250,-ŠKODA, VW, SEAT
3-tlačítkový

Kompletní sortiment cca 145 různých obalů naleznete na  www.stualarm.cz

481OP103bla ●
481OP103blu ●
481OP103red ●

2-tlačítkový

118,- 250,-

481FO102bla ●
481FO102blu ●
481FO102gre ●
481FO102red ●
481FO102yel ●
3-tlačítkový

118,- 250,-FORD OPEL

481HY103bla ●
481HY103red2 ●

3-tlačítkový

118,- 250,-HYUNDAI, KIA

Kompletní sortiment naleznete na  www.stualarm.cz včetně obrázků
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PARKOVACÍ SYSTÉMY, BLIS

ps2spzcam Parkovací systém s kamerou a 2 senzory v SPZ 920,- 1 503,-

Parkovací systém zadní s 2 čidly a kamerou je určený pro detekci překážek za vozidlem. Kamera a čidla 
parkovacího systému jsou umístěna v rámečku pod SPZ. Systém je aktivován při zařazení zpátečky. 
Signalizace probíhá akusticky a opticky na připojeném displeji (není součástí balení). Systém rozlišuje 
překážky zvlášť na levé a pravé straně v rozsahu 0,3 - 1,9 m.
Technické parametry
● napájecí napětí: 12V
● proudový odběr cca 130 mA
● akustická signalizace 90-105 dB
● možnost výběru snímacího úhlu 
   (přestřižením smyčky) 
    horizontálně 100° nebo 120°,
    diagonálně 170°
● TV norma PAL

ps4led2 Parkovací systém 4 senzorový - LED displej 574,- 1 042,-

Parkovací systém zadní s 4 čidly je určený pro detekci překážek za vozidlem.
Technické parametry
● průměr čidel je 19 mm
● systém je aktivován při zařazení zpátečky 
● senzory jsou vybaveny rozebíratelným vodotěsným spojem
● signalizace probíhá akusticky v pěti 

úrovních a opticky na kombinovaném 
displeji barevnými LED a číselným 
zobrazením vzádlenosti 

● displej umožňuje tři možnosti použití: 
   - klasické zobrazení s LCD na palubní 

desce
   - otočení zobrazení LCD na strop 
   - namontování LCD dozadu do vozu 

a sledování ve zpětném zrcátku
● u parkovacího systému je možné 

vypnout akustickou signalizaci

psemg1 Parkovací systém elektromagnetický - akustická 
signalizace 648,- 1 176,-

Elektromagnetický parkovací systém s akustickou signalizací. 
Technické parametry
● systém po zařazení zpátečky akusticky 
    ohlásí aktivaci parkovacího systému
● signalizace probíhá akusticky ve třech úrovních
● systém signalizuje překážky od 10 cm do cca 70 cm

Balení obsahuje
řídící jednotku
bzučák
anténu, která se přilepí na nárazník
z vnitřní strany 

BSM01 Hlídání mrtvého úhlu BLIS 2 140,- 3 884,-

Systém upozornění řidiče na vozidlo v prostoru slepého úhlu zpětných zrcátek - BLIS.

ps4aku2 Parkovací systém 4 senzorový - akustická 
signalizace 540,- 980,-

Parkovací systém zadní s 4 čidly je určený pro detekci překážek za vozidlem.
Technické parametry
● průměr čidel je 19 mm
● senzory jsou vybaveny rozebíratelným vodotěsným spojem
● signalizace probíhá akusticky v pěti úrovních
● u parkovacího systému je možné regulovat hlasitost akustické 
    signalizace přepínačem na repro

ps4w Parkovací systém bezdrátový s LCD, 4 senzory 880,- 1 597,-

Bezdrátový parkovací systém zadní s 4 čidly je určený pro detekci překážek za vozidlem. Díky bez-
drátovému LCD displeji je velmi usnadněna instalace - nemusíte protahovat žádné kabely mezi přední 
a zadní částí vozidla.
Technické parametry
● napájecí napětí: 12V/100 mA
● signalizace akustická (lze vypnout) a optická na oranžově 

podsvíceném LCD displeji a číselným zobrazením vzdálenosti
● komunikace mezi LCD displejem a řídící jednotkou probíhá 

bezdrátově, což podstatně urychluje montáž systému
● detekce vadného senzoru (porucha se zobrazí na displeji)
● hlasitost akustické signalizace: 70-80 dB
● dosah bezdrátového přenosu: 20 m
● přenos na frekvenci 433 MHz
● detekční rozsah: 0,3 - 2,5 m
● průměr senzorů: 22 mm

psemg2 Parkovací systém elektromagnetický - LED 
displej 730,- 1 325,-

Elektromagnetický parkovací systém s LED displejem a akustickou signalizací. 
Technické parametry 
● signalizace probíhá opticky barevnými LED 
a akusticky ve třech úrovních

BSM04 Hlídání mrtvého úhlu BLIS + parkovací systém 1 429,- 2 594,-

Zároveň slouží jako 4-senzorový akustický parkovací systém, který je aktiviván zařazením zpátečky. 

akustická signalizace 90-105 dB
možnost výběru snímacího úhlu 

detail kamery

senzory jsou vybaveny rozebíratelným vodotěsným spojem
signalizace probíhá akusticky v pěti úrovních
u parkovacího systému je možné regulovat hlasitost akustické 

    signalizace přepínačem na repro

signalizace probíhá akusticky v pěti úrovních
u parkovacího systému je možné regulovat hlasitost akustické 

detail čidla

Parkovací systém zadní s 4 čidly je určený pro detekci překážek za vozidlem.

senzory jsou vybaveny rozebíratelným vodotěsným spojem

Parkovací systém zadní s 4 čidly je určený pro detekci překážek za vozidlem.

detail displeje

hlasitost akustické signalizace: 70-80 dB
dosah bezdrátového přenosu: 20 m
přenos na frekvenci 433 MHz
detekční rozsah: 0,3 - 2,5 m
průměr senzorů: 22 mm

hlasitost akustické signalizace: 70-80 dB
dosah bezdrátového přenosu: 20 m
přenos na frekvenci 433 MHz
detekční rozsah: 0,3 - 2,5 m

detail displeje

Výhody elektromagnetického parkovacího systému oproti ultrazvukovému
● velmi snadná a šetrná montáž, bez vrtání otvorů do nárazníku
● délka samolepící folie 220 cm
● při správné montáži v podstatě bezporuchový
● překážku detekuje po celém obvodu nárazníku kde je nalepena anténa a tedy i z boku (přesně detekuje například dopravní značku)
● menší minimální detekovatelná vzdálenost (při parkování je maximálně využit volný prostor)
● nemá problém s falešnou detekcí tažného zařízení nebo připojeného vozíku

Nevýhody elektromagnetického parkovacího systému oproti ultrazvukovému
● menší detekovaná vzdálenost (10 - 70 cm)
● pracuje na dynamickém principu, a tedy je schopný detekovat překážku jen pokud se k ní přibližuje/vzdaluje

Elektromagnetický parkovací systém s akustickou signalizací. 

systém signalizuje překážky od 10 cm do cca 70 cm

Výhody elektromagnetického parkovacího systému oproti ultrazvukovému

Elektromagnetický parkovací systém s akustickou signalizací. 

systém signalizuje překážky od 10 cm do cca 70 cm

Výhody elektromagnetického parkovacího systému oproti ultrazvukovému

Elektromagnetický parkovací systém s LED displejem a akustickou signalizací. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

R10
ECE

R10
ECE

NOVINKA

NOVINKA

a akusticky ve třech úrovních

Výhody elektromagnetického parkovacího systému oproti ultrazvukovémuVýhody elektromagnetického parkovacího systému oproti ultrazvukovému

Funkce systému
BLIS upozornění řidiče na jiné vozidlo, které se nachází ve slepém úhlu zpětných zrcátek. Pokud 
jiné vozidlo vjede do slepého úhlu zrcátek, bude řidič upozorněn rozsvícením žlutého signalizačního 
světla. Toto světlo zhasne, jakmile vozidlo prostor slepého úhlu opustí. Žluté signalizační světlo se 
nachází na předních dveřích.
Součást balení
2 senzory systému se umisťují do zadního nárazníku, podobně jako parkovací senzory
řídící jednotka
2x signalizační světlo bzučák

Technické parametry
● napájecí napětí: 12V
● detekční vzdálenost: 
    max. 2,5m

Technické parametry
● napájecí napětí: 12V
● detekční vzdálenost:
     max. 3 m

NOVINKA

Hlídání mrtvého úhlu

Zároveň slouží jako 4-senzorový akustický parkovací systém, který je aktiviván zařazením zpátečky. 
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TPMS - SYSTÉM PRO KONTROLU TLAKU A TEPLOTY V PNEUMATIKÁCH
Funkce:
● zajišťuje trvalý dohled nad tlakem v pneumatikách, pokud je vozidlo v pohybu nebo stojí, aby se zabránilo poškození pneumatik, když vozidlo jezdí s podhuštěnými pneumatikami
● systém upozorní na vysoký tlak, pokud tlak uvnitř pneumatiky přesáhne nastavenou hodnotu
● systém upozorní na nízký tlak, pokud tlak v pneumatice klesne pod nastavenou hodnotu
● systém upozorní na rychlý pokles tlaku v pneumatice
● systém upozorní na ztrátu signálu, pokud některý ze senzorů přestane pracovat
● systém upozorní na vybité baterie v displeji (pokud využíváte napájení z baterie) a v jednotlivých senzorech

tpms401 TPMS kontrola tlaku v pneumatice 4 externí čidla 2 148,- 3 119,-

Systém pro kontrolu tlaku a teploty v pneumatikách s displejem a vnějšími senzory. Čidla jsou určena pro 
vnější montáž, proto montáž zvládnete svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku). Vhodné pro vozy 
osobní, MPV, SUV, minibusy, dodávky a další lehká vozidla.                                                             
Technické parametry
● napájecí napětí 12V (±3V)
● dosah senzorů cca 20-25 m na volném prostranství
● vyměnitelná baterie v senzorech CR1632
● životnost baterie v senzorech 
    2 roky/30000 km
● měřený tlak 1 Bar ~ 3,5 Bar

tpms601 TPMS kontrola tlaku v pneumatice 6 externích 
čidel 3 770,- 5 474,-

Systém pro kontrolu tlaku a teploty v pneumatikách s  displejem a vnějšími senzory. Čidla jsou určena pro 
vnější montáž, proto montáž zvládnete svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku). U bezdrátového 
displeje není nutná instalace autoelektrikáře, tzn. vhodné pro pneuservisy. Vhodné pro vozy osobní, 
MPV, SUV, minibusy, dodávky a další komerční vozidla se 4-6 koly.
Technické parametry
● napájecí napětí 9-27 V
● dosah senzorů cca 20-25 m na volném prostranství
● vyměnitelná baterie CR1632
● životnost baterie 2 roky/30000 km
● měřený tlak 0 Bar~13 Bar
 

tpms614 TPMS kontrola tlaku v pneumatice 14 externích 
čidel 9 240,- 13 416,-

Systém pro kontrolu tlaku a teploty v pneumatikách s  displejem a vnějšími senzory. Čidla jsou určena pro 
vnější montáž, proto montáž zvládnete svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku). U bezdrátového 
displeje není nutná instalace autoelektrikáře, tzn. vhodné pro 
pneuservisy. Vhodné pro vozy nákladní, autobusy a další komerční 
vozidla s 14 koly.

Technické parametry
● napájecí napětí 9-27 V
● dosah senzorů cca 20-25 m na volném prostranství
● vyměnitelná baterie v senzorech CR1632
● životnost baterie v senzorech 2 roky/30000 km
● měřený tlak 1 Bar ~ 13 Bar

tpms403 TPMS kontrola tlaku v pneumatice 4 externí čidla 1 924,- 2 794,-

Systém pro kontrolu tlaku a teploty v pneumatikách s  displejem a vnějšími senzory. Čidla jsou určena pro 
vnější montáž, proto montáž zvládnete svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku). U bezdrátového 
displeje není nutná instalace autoelektrikáře, tzn. vhodné pro 
pneuservisy. Vhodné pro vozy osobní, MPV, SUV, minibusy, 
dodávky a další lehká vozidla.  
Technické parametry
● napájecí napětí 12V (±3V)
● dosah senzorů cca 20-25 m na volném prostranství
● vyměnitelná baterie v senzorech CR1632
● životnost baterie v senzorech 2 roky/30000 km
● měřený tlak 1 Bar ~ 3.5 Bar

tpms610 TPMS kontrola tlaku v pneumatice 10 externích 
čidel 7 760,- 11 268,-

Systém pro kontrolu tlaku a teploty v pneumatikách s  displejem a vnějšími senzory. Čidla jsou určena pro 
vnější montáž, proto montáž zvládnete svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku). U bezdrátového 
displeje není nutná instalace autoelektrikáře, tzn. vhodné pro pneuservisy. Vhodné pro vozy nákladní, 
autobusy a další komerční vozidla s 10 koly.
Technické parametry
● napájecí napětí 9-27 V
● dosah senzorů cca 20-25 m na volném prostranství
● vyměnitelná baterie v senzorech CR1632
● životnost baterie v senzorech 2 roky/30000 km
● měřený tlak 1 Bar~13 Bar

tpmsM1 TPMS kontrola tlaku v pneumatice pro motocykly 1 980,- 2 875,-

Systém pro kontrolu tlaku a teploty v pneumatikách pro motocykly. Displej se umisťuje na řidítka 
motocyklu nebo na nalepovací držák. Čidla jsou určena pro vnější montáž, proto montáž zvládnete 
svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku).  Vodě a prachu odolná konstrukce pro venkovní aplikace
Technické parametry
● vestavěná dobíjecí baterie s dlouhou životností                                                                                                                                       � 
● napájecí napětí displeje 5V (USB)
● vyměnitelná baterie v senzorech CR1632
● měřený tlak 0 Bar~3,5 Bar

osobní, MPV, SUV, minibusy, dodávky a další lehká vozidla.                                                             osobní, MPV, SUV, minibusy, dodávky a další lehká vozidla.                                                             
vnější montáž, proto montáž zvládnete svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku). U bezdrátového 
displeje není nutná instalace autoelektrikáře, tzn. vhodné pro 
pneuservisy. Vhodné pro vozy osobní, MPV, SUV, minibusy, 

vnější montáž, proto montáž zvládnete svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku). U bezdrátového 

displeje není nutná instalace autoelektrikáře, tzn. vhodné pro pneuservisy. Vhodné pro vozy nákladní, displeje není nutná instalace autoelektrikáře, tzn. vhodné pro pneuservisy. Vhodné pro vozy nákladní, displeje není nutná instalace autoelektrikáře, tzn. vhodné pro pneuservisy. Vhodné pro vozy nákladní, 

tpms-k6 TPMS kontrola tlaku v pneumatice 4 externí čidla 
s výstupem na monitor 2 380,- 3 456,-

Systém pro kontrolu tlaku a teploty v pneumatikách s výstupem na monitor. Vhodné do vozidel, které jsou 
již vybavena LCD monitorem, autorádiem s LCD nebo pro použití se samostatným monitorem. Systém 
je možno včlenit do vstupu pro couvací kameru, aniž by omezil funkci couvací kamery. Možnost kdykoli 
aktivovat zobrazení na displeji pomocí aktivačního tlačítka TPMS. Čidla jsou určena pro vnější montáž. 
Vhodné pro vozy osobní, MPV, SUV, minibusy, dodávky a další lehká vozidla.

vnější montáž, proto montáž zvládnete svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku). U bezdrátového 
displeje není nutná instalace autoelektrikáře, tzn. vhodné pro 
pneuservisy. Vhodné pro vozy nákladní, autobusy a další komerční 

vnější montáž, proto montáž zvládnete svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku). U bezdrátového 

 vestavěná dobíjecí baterie s dlouhou životností                                                                                                                                       �  vestavěná dobíjecí baterie s dlouhou životností                                                                                                                                       � 

tpms-x3 TPMS kontrola tlaku v pneumatice 4 externí čidla 
- solární napájení 2 492,- 3 618,-

Systém pro kontrolu tlaku a teploty v pneumatikách s displejem a solárním napájením. Čidla jsou 
určena pro vnější montáž, proto montáž zvládnete svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku). 
Montáž displeje se provádí nalepením magnetického držáku displeje na sklo, následně vložení displeje 
do držáku. Vhodné pro vozy osobní, MPV, SUV, minibusy, dodávky a další lehká vozidla.
Technické parametry
● automatická aktivace při pohybu vozidla
● nabíjení pomocí integrovaného solárního panelu, nebo pomocí CL napáječe
● napájecí napětí 12V
● dosah senzorů cca 15m na volném prostranství
● vyměnitelná baterie v senzorech CR1632
● životnost baterie v senzorech cca 2 roky/30000 km
● měřený tlak 1 Bar ~ 3,5 Bar

tpms-x7 TPMS kontrola tlaku v pneumatice 4 externí čidla  
- solární napájení 2 380,- 3 456,-

Systém pro kontrolu tlaku a teploty v pneumatikách s displejem a solárním napájením. Čidla jsou určena 
pro vnější montáž, proto montáž zvládnete svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku). Vhodné pro 
vozy osobní, MPV, SUV, minibusy, dodávky a další lehká vozidla.
Technické parametry
● automatická aktivace při pohybu vozidla
● nabíjení pomocí integrovaného solárního panelu, nebo pomocí CL napáječe
● napájecí napětí 12V
● dosah senzorů cca 15m na volném prostranství
● vyměnitelná baterie v senzorech  CR1632
● životnost baterie v senzorech cca 2 roky/30000 km
● měřený tlak 1 Bar ~ 3,5 Barživotnost baterie v senzorech cca 2 roky/30000 kmživotnost baterie v senzorech cca 2 roky/30000 km

nabíjení pomocí integrovaného solárního panelu, nebo pomocí CL napáječenabíjení pomocí integrovaného solárního panelu, nebo pomocí CL napáječe

Technické parametry
● nastavitelné varování vysoký/nízký tlak
● nastavitelné varování při vysoké teplotě
● napájecí napětí 12V
● dosah senzorů cca 15m na volném prostranství
● vyměnitelná baterie CR1632
● životnost baterie cca 2 roky/30000 km
● měřený tlak 1 Bar ~ 3,5 Bar

nabíjení pomocí integrovaného solárního panelu, nebo pomocí CL napáječenabíjení pomocí integrovaného solárního panelu, nebo pomocí CL napáječe

dosah senzorů cca 20-25 m na volném prostranství

svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku).  Vodě a prachu odolná konstrukce pro venkovní aplikace

 vestavěná dobíjecí baterie s dlouhou životností                                                                                                                                       �  vestavěná dobíjecí baterie s dlouhou životností                                                                                                                                       � 

svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku).  Vodě a prachu odolná konstrukce pro venkovní aplikace

 vestavěná dobíjecí baterie s dlouhou životností                                                                                                                                       � 

motocyklu nebo na nalepovací držák. Čidla jsou určena pro vnější montáž, proto montáž zvládnete 
svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku).  Vodě a prachu odolná konstrukce pro venkovní aplikace

 vestavěná dobíjecí baterie s dlouhou životností                                                                                                                                       � 

svépomocí (pouze se vymění čepička ventilku).  Vodě a prachu odolná konstrukce pro venkovní aplikace

 vestavěná dobíjecí baterie s dlouhou životností                                                                                                                                       �  vestavěná dobíjecí baterie s dlouhou životností                                                                                                                                       �  vestavěná dobíjecí baterie s dlouhou životností                                                                                                                                       � 

INSTALACE ZA 5 MINUT

 vestavěná dobíjecí baterie s dlouhou životností                                                                                                                                       � 



Kompletní sortiment, více obrázkù, videa a zvuky naleznete na  www.stualarm.cz
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HEAD UP DISPLEJ

se135 HEAD UP DISPLEJ 3,5", GPS měřič rychlosti 824,- 1 496,-

Systém s projekčním HUD displejem, během jízdy systém promítá údaje o rychlosti a kompas do zorného 
pole řidiče přímo na přední sklo. Systém se připojuje pouze na napájení a rychlost si načítá sám podle 
GPS.
Funkce
● během jízdy promítá na přední sklo do zorného pole řidiče rychlost a kompas
● zobrazení výstrahy: překročení rychlosti
● automatické zapnutí/vypnutí
Technické parametry
● napájecí napětí: 12V
● velikost displeje: 3,5"
● rozměry: 90 x 54 x 12 mm

se157 HEAD UP DISPLEJ 5,5" OBDII, refl exní deska 1 480,- 2 686,-

Systém s projekčním HUD displejem, během jízdy systém promítá údaje o rychlosti, otáčkách motoru 
a další údaje do zorného pole řidiče přímo na výklopný reflexní panel (zrcátko). Systém se připojuje 
pouze do diagnostického konektoru OBD a veškeré údaje si načítá sám z datové sběrnice vozidla.
Funkce:
● automatické přizpůsobení modelu vozu, informace jsou načítány z palubního počítače přes konektor 

OBD II nebo EUOBD
● 5,5“ displej s velkou obrazovkou, který umožňuje vysoké přenosové rozlišení
● displej zobrazuje: rychlost, otáčky motoru, teplotu vody, napětí baterie, okamžitou spotřebu paliva, 

průměrnou spotřebu paliva, měření ujetých kilometrů, zařazenou rychlost, upozornění na únavu, 
alarm - nízké napětí, alarm - vysoká teplota, rychlostní alarm, alarm poruchy motoru, vymazání kódu 
poruchy, přepínání mezi režimy kilometr a míle

● automatické zapnutí a vypnutí při nastartování a vypnutí motoru
Technické parametry
● napájecí napětí 12V 
● velikost displeje: 5,5"
● rozměry: 125 x 75 x 15 mm

se155 HEAD UP DISPLEJ A8 5,5", OBDII, FULL 1 270,- 2 305,-

Systém s projekčním HUD displejem, během jízdy systém promítá údaje o rychlosti, otáčkách motoru 
a další údaje do zorného pole řidiče přímo na přední sklo. Systém se připojuje pouze do diagnostického 
konektoru OBD a veškeré údaje si načítá sám z datové sběrnice vozidla.
Funkce:
● automatické přizpůsobení modelu vozu, informace jsou načítány z palubního počítače přes konektor 

OBD II nebo EUOBD
● 5,5“ displej s velkou obrazovkou, který umožňuje vysoké přenosové rozlišení
● displej zobrazuje: rychlost, otáčky motoru, teplotu vody, napětí baterie, okamžitou spotřebu paliva, 

průměrnou spotřebu paliva, měření ujetých kilometrů, zařazenou rychlost, upozornění na únavu, 
alarm - nízké napětí, alarm - vysoká teplota, rychlostní alarm, alarm poruchy motoru, přepínání mezi 
režimy kilometr a míle

● automatické zapnutí a vypnutí při nastartování a vypnutí motoru
Technické parametry
● napájecí napětí: 12V
● velikost displeje: 5,5"
● rozměry: 125 x 75 x 15 mm

se158 HEAD UP DISPLEJ pro smartphone, refl exní deska 448,- 813,-

Univerzální držák pro telefon nebo HUD displej bez reflexního panelu, který díky využití zrcadla promítá 
obraz z telefonu nebo displeje na reflexní panel, který je umístěn v zorném poli řidiče. Díky tomu se 
nemusíte dívat nikam dolů na telefon a nedochází tím ke snížení vaší pozornosti. 
Technické parametry
● kompatibilní s jakýmkoliv telefonem s úhlopříčkou cca do 6"
● funkci HUD podporuje např. aplikace Sygic pro iPhone/Android
● rozměr držáku: 150 x 95 x 20 mm

rozměry: 125 x 75 x 15 mmrozměry: 125 x 75 x 15 mm

během jízdy promítá na přední sklo do zorného pole řidiče rychlost a kompasběhem jízdy promítá na přední sklo do zorného pole řidiče rychlost a kompas

ssm-bm01 Start-Stop paměť BMW 2 730,- 4 459,-

BMW Řada 1  11/2010- 
BMW Řada 2 10/2013- 
BMW Řada 3 10/2011-
BMW Řada 4 07/2013-
BMW Řada 5 03/2010- 
BMW Řada 6 03/2011- 
BMW Řada 7 06/2008-
BMW X1 2015- (F48)
BMW X3 09/2010- (F25)
BMW X4 04/2014- (F26)
BMW X5 11/2012- (F15)
BMW X6 08/2014- (F16)

START STOP PAMĚŤ VO MOC
35%+DPH

S tímto adaptérem "Start-Stop paměť" zůstává poslední nastavení funkce 
Start-Stop uloženo i po příštím nastartování motoru. 
Původní spínač Start-Stop bude rozšířen o paměťovou funkci. Tento pa-
měťový modul si uloží požadovaný provozní režim pro systém Start-Stop 
a automaticky přepíná uložené nastavení při každém zapnutí zapalování 
nebo spuštění motoru.

ssm-mc01 Start-Stop paměť Mercedes 2 730,- 4 459,-

Mercedes-Benz Třídy A 06/2012- (W176)
Mercedes-Benz Třídy C 01/2007-12/2013 (W204/S204)
Mercedes-Benz Třídy E 01/2009- (W212/S212)
Mercedes-Benz Třídy S 10/2005-03/2014 (W221/C216)
Mercedes-Benz CLA 01/2013- (C117/X117)
Mercedes-Benz GLA 12/2013- (X156)
Mercedes-Benz GLK 06/2008- (X204)

ssm-vw01 Start-Stop paměť VW, Audi, 
Seat, Škoda 2 730,- 4 459,-

Audi A3 04/2012- (8V1)
Audi A4 2015- (B9)
Audi A5 07/2016- (8T)
Seat Leon 09/2012- (III)
Seat Ateca 2016-
Škoda Superb 08/2015- (III)
Škoda Octavia 11/2012- (III)
Skoda Karoq 2017-
Volkswagen Golf 08/2012- (VII)
Volkswagen Passat 08/2014- (B8)
Volkswagen Touran 2015- (II)
Volkswagen Tiguan 2016-

NOVINKA

funkci HUD podporuje např. aplikace Sygic pro iPhone/Android



Aktuální ceny a ON-LINE skladovou dostupnost naleznete na  www.stualarm.cz
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SADY VYJÍMACÍCH NÁSTROJŮ

kód popis VO cena 
za ks

45020
Profesionální sada nástrojů pro šetrné rozebírání palubních desek, čalou-
nění a jiných dílů vozidel. Sada obsahuje 11 kusů robustních plastových 
nástrojů s různým zakončením a je zabalena v praktickém textilním obalu.

225,-

45021
Profesionální sada nástrojů pro šetrné rozebírání palubních desek, čalou-
nění a jiných dílů vozidel. Sada obsahuje 4 kusy robustních plastových 
nástrojů s různým zakončením.

120,-

45022
Profesionální sada nástrojů pro šetrné rozebírání palubních desek, čalou-
nění a jiných dílů vozidel. Sada obsahuje 5 kusů robustních plastových 
nástrojů různých tvarů s různým zakončením.

88,

45023

Profesionální sada nástrojů pro šetrné rozebírání palubních desek, čalou-
nění a jiných dílů vozidel. 
Sada obsahuje 27 kusů robustních plastových nástrojů s různým zakonče-
ním a je zabalena v praktickém textilním obalu.

374,-

4502145021

45022

45020

45023

miv-mfd3 Video vstup pro VW MFD3/RNS510 pro kameru 1 880,- 2 730,-

Video vstup vám umožní připojit externí zpětnou kameru 
do originálního navigačního systému RNS-510 (MFD3),  
Columbus bez TV tuneru s volným 26-pinovým konektorem 
na zadní straně jednotky.                                                                                                                            
Upozornění: kompatibilní pouze s kamerou pracující v normě 
NTSC.  
Určeno pro systémy
● RNS-510/Trinax/Columbus
● RNS315/Amundsen
● RCD510/Bolero 
● RNS810 
● RNS310

miv-mfd3RNS Adaptér pro Seat, Škoda, VW s OEM kamerou 1 196,- 1 737,-

Adaptér slouží k připojení OEM RGB kamery 
k dodatečně montovaným systémům s CINCH 
(CVBS) vstupem pro kameru. Součástí adaptéru 
je převodník z RGB signálu na CVBS.
Používá se při např. výměně originálních sys-
témů VW RNS315/510/810/850 za neoriginální 
autorádio.

DOPORUČUJEME

LED VENKOVNÍ SVĚTLA
Zaručena velmi dlouhá životnost - až 50.000 hodin. Tato LED světla plně nahradí klasickou 
vláknovou žárovku nebo úspornou zářivkovou žárovku.
Napětí 90 - 260 V, tělo světlá hliníková slitina.

97010W LED venkovní světlo 10W, 6000K 332,- 522,-

● rozměry 120 x 90 x 50 mm  

97020W LED venkovní světlo 20W, 6000K 574,- 903,-

● rozměry 153 x 110 x 70 mm  

97030W LED venkovní světlo 30W, 6000K 753,- 1 184,-

● rozměry 186 x 138 x 70 mm  

97050W LED venkovní světlo 50W, 6000K 1 050,- 1 652,-

● rozměry 242 x 180 x 70 mm  

AKCE 1 + 1 ZDARMA 

45030 Závěsný organizér do auta s termo kapsou 148,- 242,-

Organizér k připevnění na zadní stranu předního sedadla.
Obsahuje termo kapsu (vnitřní termo výstelka), k přepravě teplých nebo studených potravin a nápojů, 
uzavíratelnou zipem, dále kapsy na drobnější předměty nebo nápojové lahve + velkou síťovou kapsu 
a kapsu na krabici s papírovými ubrousky. 
Zároveň slouží jako ochrana sedadla před znečištěním.
Výhodou je velmi snadná instalace a možnost zavěšení na jakýkoliv typ sedadel.
● materiál: nylon (snadno se udržuje čistý)
● nastavitelné popruhy
● barva: černá
● rozměry: 
   280 x 250 x 100 mm

NOVINKA

SI-735 Hobby zvukový systém 15W + mikrofon 448,- 678,-

Zvukový modul s 35 nahranými zvuky; sirény (např. policie, hasiči, sanitka atd. celkem 10 zvuků), dále 
se zvuky připomínajícími hlasy některých zvířat (slepice, býk, kůň, ovce, kohout, žába, pes, kachna 
a kočka) a šestnácti melodiemi (melodie není možné volit samostatně, ale jsou přehrávány automaticky 
jedna po druhé). S modulem je dodáván i mikrofon pro hlasitou reprodukci mluveného slova. 
Tlakový reproduktor lze umístit do vnitřního i vnějšího prostředí. 
Modul je určen pro použití např. jako pomocné zařízení 
při prezentačních a zábavních akcích. 
● napájecí napětí: 12V 
● výkon 15 W
● rozměry reproduktoru: ø105 mm, hloubka 110 mm, 
● rozměry modulu: 155 x 110 x 30 mm 

Výhodou je velmi snadná instalace a možnost zavěšení na jakýkoliv typ sedadel.
Tlakový reproduktor lze umístit do vnitřního i vnějšího prostředí. Tlakový reproduktor lze umístit do vnitřního i vnějšího prostředí. 

POSLECHNĚTE SI ZVUK NA  
www.stualarm.cz

VIDEO VSTUPY PRO KAMERY DO OEM SYSTÉMŮ

35 ZVUKŮ

uvedená cena je při 
akci 1+1 vlastně za 2 kusy

NOVINKA

DOPRODEJ



2-6 LED světla  - pracovní, mlhová, dálková

7-8 LED světla pro denní svícení

9-16 LED žárovky

17-18 halogenové žárovky, BMW angel eye

19-21 vnitřní, boční, zadní světla 

22-27 predátory

28-31 majáky

32 majáky, stroboskopy

33-34 světelné rampy

35 výstražné systémy, sirény

36 výstražná a bezpečnostní světla

37 montážní LED lampy

38-42 kamerové profesionální sady

43-45 LCD monitory, OEM i UNI kamery

46 digitální bezdrátové sady

47 analogové bezdrátové sady, kamerové sety

48-49 DVR kamery se záznamem obrazu - black box, Stinger

50-52 měniče napětí

53-55 CL konektory, CL adaptéry

56-58 autonabíječky, jumpstartery, testery, plašičky kun

59 vyhřívání sedaček, solární nabíječka

60 autorádia

61 A2DP, USB/JACK, OBD adaptéry 

62 Parrot HF sady

63-64 LCD monitory

65 DVB-T2 Asuka, zrcadlení obrazu

66 Wi-Fi server, DVD, USB přehrávač

67-69 autoalarmy

70-71 náhradní dálkové ovladače, obaly na ovladče

72 parkovací systémy, BLIS

73 TPMS

74 HUD displej, START-STOP odbloky

75 vyjímací nástroje, směs

STUALARM IMPORT, s.r.o.

Na Křivce 30, 101 00 Praha 10
tel. 272 773 334-6 fax 272 774 477

mobilní telefon do ústředny:
T-Mobile  603 410 452 

e-mail: info@stualarm.cz
www.stualarm.cz

OTEVÍRACÍ DOBA 
 Pondělí – Čtvrtek 8:30 – 17:00  

Pátek 8:30 – 15:00

Maloobchodním zákazníkům neprodáváme !!!


