
ELFON" CENNIK DETALICZNY PRODUKTÓW z dnia: 11.10.2022r. 
Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia poprzednie wydanie cennika i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania. 
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie informacją. Prosimy o potwierdzanie cen przed zakupem.  

Moduły uzupełniające do paneli cena netto PLN 

D D 
Mod OP-LP popiel Mod OP-LP grafit 

□ □ 
Mod OP-LPM popiel Mod OP-LPMv2 grafit 

Mod OP-EL popiel Mod OP-EL grafit 

Mod OP-J4 popiel Mod OP-J4 grafii 

Mod OP-RFID-A popiel Mod OP-RFID-A grafit 

122,00 

98,00 

319,90 

159,00 

239,00 

Obudowy cena netto PLN 

OP-OP1 popiel OP-OP1 grafii 

lGJ ■
OP-OPM1 popiel 

OP-ON1 popiel 

o 
o 

OP-ON1P popiel 

OP-OPM1 grafit 

OP-ON1 grafit 

OP-ON1P grafit 

Moduł listy lokatorów OP-LPv2 
lista lokatorów duża (do zadruku) /grafit (G) lub popiel (P)/ 
współpracuje z panelami Optima MA765, SL255 i 255V2 

Moduł listy lokatorów małej OP-LPM 
lista lokatorów ma/a (do zadruku) /popiel (P)/ 
współpracuje z panelami Optima MA765, SL255 i 255V2 

Moduł OP-EL 
elektroniczna lista lokatorów /grafit (G) lub popiel (P)/ 
współpracuje z panelami Optima MA765, SL255 

Od wersji v3 do zastosowania wyłącznie z panelami Master i Slave w wersji v3 

ModułOP-J4 
modu/ wybierania 4- przyciskowy /grafit (G) lub popiel (P)/ 
współpracuje z panelami Optima MA765, SL255 
Od wersji v3 do zastosowania wyłącznie z panelami Master i Slave w wersji v3 

Moduł OP-RFID-S 
Sieciowy czytnik kluczy do systemów Optima /grafit (G) lub popiel (P)/ 

OP-OP1 
obudowa podtynkowa duża do paneli optima /grafit (G) lub popiel (P)/ 

OP-OPM1 
obudowa podtynkowa mała do paneli optima /grafit (G) lub popiel (P)/ 
OP-ŁPIONOWY i łącznik do montażu poziomego OP-ŁPOZIOMY w komplecie 

OP-ON1 
obudowa natynkowa duża do paneli optima /grafit (G) lub popiel (P)/ 

OP-ON1P 
obudowa natynkowa prosta bez daszka do paneli optima /grafit (G) lub popiel (P)/ 
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48,00 

42,00 

65,00 

65,00 

CYFROWE SYSTEMY DOMOFONOWE ELFON OPTIMA 



ELFON" CENNIK DETALICZNY PRODUKTÓW z dnia: 11.10.2022r. 

Panele główne (bez obudowy) 

o 

��

� 

Mod OP-255 popiel Mod OP-255 grafit 

Mod OP-255R popiel Mod OP-255R grafit 

o 

��

Mod OP-SL255 popiel Mod OP-SL255 grafit 

Mod OP-SL255R popiel Mod OP-SL255R grafit 

111111 
=-1 

Mod OP-SL255RC popiel Mod OP-SL255RC grafit 

Mod OP-SL255RC HR popiel Mod OP-SL255RC HR grafit 

&8-8 

Mod OP-MA765R popiel Mod OP-MA765R grafit 

-
Eh 

Mod OP-MA765RC popiel Mod MA765RC grafit 
Mod OP-MA765RC HR popiel Mod MA765RC HR grafit 

Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia poprzednie wydanie cennika i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania. 
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie informacją. Prosimy o potwierdzanie cen przed zakupem. 

Moduł panela Optima 255 
panel z podświetlaną wizytówką adresową/grafit (G) lub popiel (P)/ 

Moduł panela Optima 255R 
panel z czytnikiem RFID /grafit (G) lub popiel (P)/ 

Moduł panela Optima SL255 
panel SLAVE z podświetlaną wizytówką adresową /grafii (G) lub popiel (P)/ 

Moduł panela Optima SL255R 
panel SLAVE z czytnikiem RFID /grafit (G) lub popiel (P)/ 

Moduł panela Optima Wideo SL255RC HR 

panel SLAVE WIDEO 700 linii z czytnikiem RFID /grafit (G) lub popiel (P)/ 

Moduł panela Optima MA765R 
panel MASTER z czytnikiem RFID /grafit (G) lub popiel (P.) 
Panele MA765R służą do współpracy z panelem SL255R i SL255RC w ramach 
instalacji z wejściami nadrzędnymi i podrzędnymi. 
Panele MASTER przy użyciu modu/ów komunikacyjnych można wykorzystywać do 
instalacji 1-o wejściowej dla 765 lokali 

Moduł panela Optima Wideo MA765RC HR 
panel MASTER wideo 700 linii z czytnikiem RFID /grafii (G) lub popiel (P.)/ 
Panele MA765RC służą do współpracy z panelami SL255R i SL255RC 
w ramach instalacji z wejściami nadrzędnymi i podrzędnymi. 
Panele MASTER Video przy użyciu modu/ów komunikacyjnych można 
wykorzystywać do instalacji 1-o wejściowej dla 765 lokali 

cena netto PLN 

532,00 

585,00 

585,00 

639,00 

959,00 

699,00 

1015,00 
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ELFON" CENNIK DETALICZNY PRODUKTÓW z dnia: 11.10.2022r. 

Monitory/ Unifony 

• 

• 

OP-VM3v2 

OP-VM3v2-S 

OP-U7 

OP-U7/3 

OP-UB/2D 

OP-UB/2DIG 

Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia poprzednie wydanie cennika i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania. 
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie informacją.Prosimy o potwierdzanie cen przed zakupem. 

Fayo7 /OP-VM7F/ 

monitor 7" do systemów OPTIMA 
obudowa w kolorze białym / czarnym 
/bez zasilacza/ 

OP-VM5 
monitor bezsłuchawkowy 4,3" do systemów OPTIMA 
współpraca z portiernią 
/bez zasilacza/ 

OP-VM3v2 
monitor słuchawkowy 3,5" do systemów OPTIMA 
/bez zasilacza/ 

OP-VM3v2-S 
monitor słuchawkowy 3,5" do systemów OPTIMA 
/bez zasilacza/ 

OP-U? 
unifon cyfrowy OP-U? Optima - biały 

OP-U7/3 
unifon cyfrowy OP-U? Optima z dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi - biały 

OP-UB/2D 
unifon cyfrowy mikroprocesorowy OP-U8/3D z wejściem przycisku dzwonka 

i dodatkowym przyciskiem funkcyjnym - biały 

OP-U8/2DIG 
unifon cyfrowy mikroprocesorowy OP-U8/3D z wejściem przycisku dzwonka 

i dodatkowym przyciskiem funkcyjnym - biały 

współpraca z portiernią 

cena netto PLN 

697,00 

519,00 

379,00 

384,00 

45,30 

49,80 

71,90 

84,00 
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CYFROWE SYSTEMY DOMOFONOWE ELFON OPTIMA 



ELFON" 

Obudowy 

OP-ONS2 popiel 

o 

OP-ON2A popiel 

o 

OP-ON2B popiel 

□[7
OP-ON1M popiel 

CENNIK DETALICZNY PRODUKTÓW z dnia: 11.10.2022r. 
Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia poprzednie wydanie cennika i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania. 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie informacją.Prosimy o potwierdzanie cen przed zakupem. 

OP-U7-S 

OP-U7/3-S 

OP-UB/2D-S 

OP-ONS2 grafit 

OP-ON2A grafit 

OP-ON2B grafit 

' 
OP-ON1M grafit 

47,80 
OP-U7-S 
unifon cyfrowy OP-U? Optima - szary 

OP-U7/3-S 
unifon cyfrowy OP-U? Optima z dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi - szary 52,30 

OP-UB/2D-S 
unifon cyfrowy mikroprocesorowy OP-U8/3D Optima z wejściem przycisku 74,40 
dzwonka i dodatkowym przyciskiem funkcyjnym - szary 

cena netto PLN 

OP-ONS2 
obudowa natynkowa 2 moduły do paneli optima /grafit (G) lub popiel (P)/ 

108,00 

OP-ON2A 
obudowa natynkowa 2 moduły do paneli optima /grafit (G) lub popiel (P)/ 104,00 

OP-ON2B 
obudowa natynkowa 2 moduły do paneli optima /grafit (G) lub popiel (P)/ 104,00 

OP-ON1M 
obudowa natynkowa mała do paneli optima /grafit (G) lub popiel (P)/ 

62,00 
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CYFROWE SYSTEMY DOMOFONOWE ELFON OPTIMA 



ELFON" CENNIK DETALICZNY PRODUKTÓW z dnia: 14.02.2022r. 
Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia poprzednie wydanie cennika i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania. 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie informacją.Prosimy o potwierdzanie cen przed zakupem. 

CYFROWE SYSTEMY DOMOFONOWE ELFON OPTIMA 

Akcesoria 

Stacja portierska OP-CP do cyfrowego systemu ELFON OPTIMA 

Moduł komunikacyjny z przełącznikiem wideo OP-H4v4+VP4v4 DIN w obudowie DIN współpraca z OP-CP 

Moduł komunikacyjny OP-H4v4 DIN do stacji portierskiej OP-CP 

Zasilacz impulsowy HDR-15-12 DIN ZASILACZ 12V 1,25A

Przełącznik wideo OP-VP4v4 4-wejściowy (do montażu w module komunikacyjnym OP-H4v4) 

Rozdzielacz OP-VR4-M DIN magistralny 4-wyjściowy z funkcją separatora zwarć w obudowie DIN (możliwość instalacji w "gwiazdę")

Zasilacz impulsowy HDR-15-15 DIN DC 15V1A  

Przekażnikowy moduł mieszkaniowy OP-PM1 

OP-S-GSM1 Modu/ przekierowań Optima Smart GSM1. Umożliwia sterowanie panelem domofonowym poprzez telefon komórkowy. 
Współpracuje ze wszystkimi panelami. 

Zasilacz AC-20 w obudowie DIN, AC 14V/1,5A 

Zasilacz AC-30 w obudowie DIN, AC 15V/2A 

Zasilacz impulsowy HDR-30-15 DIN (szer 35 mm), DC 15V/2A 

Zasilacz impulsowy HDR-100-15 ZASILACZ 15V/6,1A HDR-100-15 MW 

Zasilacz DC-15 DC 15V/1,2A do monitorów OPTIMA (zasilanie lokalne OP-VM7 / OP-VM4 / OP-VM2, zasilanie lokalne OP-VR4) 

BRELOK RFID MAŁY transponder zbliżeniowy do paneli z elektronicznym czytnikiem kluczy 

BRELOK RFID DUŻY transponder zbliżeniowy do paneli z elektronicznym czytnikiem kluczy 

Brelok Dualny MIFARE/RFID transponder zbliżeniowy do paneli z elektronicznym czytnikiem kluczy 

Kluczyk do paneli OPTIMA (wkrętak) 

PC-OPTIMA 3 program komputerowy do programowania paneli Optima z poziomu komputera PC 

OP-PR2 programator do konfiguracji oraz aktualizacji paneli Optima z poziomu komputera PC (kable w komplecie) 

BIURKOWY CZYTNIK RFID 

Dopłata do wersji językowej mini central domofonowych OPTIMA 

EKSPOffiOR AUDIO w etui transportowym 

MASKOWNICA metalowa do paneli podtynkowych OPMASK280X250, OPMASK280X300 grafit/ popiel pod PROEL, LASKOM EX 
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cena netto PLN 

1800,00 

325,00 

176,00 

72,00 

149,00 

139,00 

77,00 

1589,00 

57,00 

64,00 

92,00

169,00 

34,90 

2,90 

4,90 

7,90 

7,80 

darmowy 

74,00 

97,00 

zapytaj o cenę 

585,00 

52,00 

149,00 




