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Cennik

Cennik obowiązuje od 15.07.2016
do momentu wydania nowego cennika

Zakres zmian względem poprzedniej wersji cennika:
1. Aktualizacja sekcji NOWE PRODUKTY - str.2-3
•
•

dodano do oferty obudowy metalowe - str.12
dodano do oferty oprogramowanie RCP Master 3 - str.15-16
2. Aktualizacja sekcji WYCOFYWANE PRODUKTY - str.3
• przeniesiono do sekcji terminal EGTP-1
• przeniesiono do sekcji oprogramowanie RCP Master 2
• usunięto: ME-2, EP 7-12

NOWE PRODUKTY
Indeks

ME-8

Zdjęcie

Opis

Cena

Ochronna obudowa metalowa z daszkiem i zamknięciem na kluczyk dedykowana do
montażu urządzeń elektronicznych z oferty Roger.

149,00

Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-8.

ME-9

Ochronna obudowa metalowa z daszkiem dedykowana do montażu urządzeń
elektronicznych z oferty Roger.

99,00

Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-9.

ME-10

Ochronna obudowa metalowa z daszkiem dedykowana do montażu urządzeń
elektronicznych z oferty Roger.

109,00

Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-10.

ME-11

Obudowa metalowa z transformatorem sieciowym 18V/50VA i miejscem na akumulator
18Ah. Obudowa jest dedykowana dla urządzeń systemu RACS 4 oraz RACS 5 i może
pomieścić dwa kontrolery PR402DR lub jeden kontroler MC16 wraz z modułem
dodatkowym np. ekspanderem We/Wy typu MCX8.

155,00

PROMOCJA
UWAGA: System licencjonowania RCP Master 3 wymaga użycia klucza licencji oraz podłączenia do komputera klucza sprzętowego, którym może być czytnik
zbliżeniowy RUD-2, RUD-3 lub RUD-4 (wymagany klucz sprzętowy należy zakupić osobno).
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RCPM3-25

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 25 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

2400,00
1200,00*

RCPM3-50

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 50 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

3600,00
1800,00*

RCPM3-100

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 100 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

5400,00
2700,00*

RCPM3-250

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 250 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

8100,00
4050,00*

RCPM3-500

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 500 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

12100,00
6050,00*

RCPM3-1K

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 1000 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

18200,00
9100,00*
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RCPM3-2K

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 2000 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

RCPM3-4K

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 4000 użytkowników, wersja jednostanowiskowa.

RCPM3-1WS

Rozszerzenie o dodatkowe stanowisko. Koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko
równy jest 20% wartości ceny klucza licencji, dla którego dokupowana jest obsługa tego
stanowiska.

27300,00
13650,00*

41000,00

20500,00*

'

RCPM3-UPG

Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników
kalkulowane jest jako różnica pomiędzy ceną klucza licencji dla wersji docelowej, a ceną
klucza licencji dla wersji aktualnie posiadanej.

'

RCPM-v2to3

Upgrade programu RCP Master 2 do RCP Master 3. Koszt Upgrade-u równy jest 60%
wartości ceny docelowego klucza licencji.

'

* - cena promocyjna obowiązująca w okresie od 15.07.2016 do 31.12.2016

WYCOFYWANE PRODUKTY

Produkty dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasu.

Indeks

EGTP-1

Zdjęcie

Opis
Tablet z 7-calowym ekranem dotykowym (ASUS) zabudowany w obudowie przeznaczonej
do zawieszenia na ścianie, zainstalowana aplikacja RCP Point, wbudowana kamera,
rejestracja osób za pomocą kart MIFARE, kodów QR, telefonów z NFC i/lub Bluetooth.

Cena

1860,00

UWAGA: System licencjonowania RCP Master 2 wymaga użycia klucza licencji oraz podłączenia do komputera klucza sprzętowego, którym może być czytnik
zbliżeniowy RUD-2 lub RUD-3 (wymagany klucz sprzętowy należy zakupić osobno).

RCP-Master-2-1

RCP Master 2, obsługa do 50 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

840,00

RCP-Master-2-2

RCP Master 2, obsługa do 250 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

1680,00

RCP-Master-2-3

RCP Master 2, obsługa do 500 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

3360,00

RCP-Master-2-4

RCP Master 2, obsługa do 50 pracowników, obsługa do 3 stanowisk.

1680,00

RCP-Master-2-5

RCP Master 2, obsługa do 250 pracowników, obsługa do 3 stanowisk.

3360,00

RCP-Master-2-6

RCP Master 2, obsługa do 500 pracowników, obsługa do 3 stanowisk.

6720,00

RCP-Master-Upg

• Upgrade z RCP Master 1 do RCP Master 2 przy zachowaniu tej samej liczby użytkowników oraz stanowisk
kalkulowany jest jako 30% ceny RCP Master 2.
• Upgrade z ramach tej samej wersji RCP Master 1 lub 2, a polegający na zwiększeniu liczby pracowników
bądź liczby stanowisk kalkulowany jest jako różnica pomiędzy ceną wersji docelowej, a ceną wersji aktualnie
posiadanej.
• Upgrade mieszany rozumiany jako przejście z wersji RCP Master 1 na RCP Master 2 i dodatkowo połączony ze
zwiększeniem liczby pracowników i/lub stanowisk kalkulowany jest jako suma ww. upgrade-ów.
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PR301v2

Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą, zaciski
śrubowe.

325,00

PR302

Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą, zaciski
śrubowe, możliwość samodzielnego przezbrojenia do wersji bez klawiatury.

395,00

PR402-BRD

Moduł elektroniczny kontrolera dostępu jednego przejścia.

349,00

PRT32LT

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, zaciski śrubowe, możliwość samodzielnego
przezbrojenia czytnika do wersji bez klawiatury.

164,00

PRT42LT-B

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa czarna, klawiatura, zaciski śrubowe.

187,00

PRT42LT-BK-B

Wewnętrzny czytnik zbliże‑niowy EM 125 kHz, obudowa czarna, bez klawiatury, zaciski
śrubowe.

172,00

PRT32EM

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, zaciski śrubowe, możliwość samodzielnego
przezbrojenia czytnika do wersji bez klawiatury.

184,00

PRT42EM-B

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa czarna, klawiatura, zaciski śrubowe.

210,00

PRT42EM-BK-B

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa czarna, bez klawiatury, zaciski
śrubowe.

195,00

SL2000B

Wewnętrzny zamek szyfrowy, obudowa z ABS, zaciski śrubowe, klawiatura silikonowa z
podświetleniem.

125,00

SL2000S1K

Zewnętrzny, wandalo-odporny zamek szyfrowy, zaciski śrubowe, korpus oraz klawiatura
wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrnym.

523,00

SDC66-G-SET

Zewnętrzny, autonomiczny zamek elektroniczny na kartę, zaciski śrubowe, możliwość
instalacji bezpośrednio na puszce elektro-instalacyjnej 60mm. Wyposażenie zestawu: zamek
SDC66 w ciemnoszarej obudowie, transformator zasilający, puszka podtynkowa z kompletem
wkrętów mocujących, karta programująca Master, identyfikator zbliżeniowy w formie breloka
(5 szt.).

195,00

SDC66-G-LOCK

Zewnętrzny, autonomiczny zamek elektroniczny na kartę, zaciski śrubowe, możliwość
instalacji bezpośrednio na puszce elektro-instalacyjnej 60mm. Wyposażenie zestawu: zamek
SDC66 w ciemnoszarej obudowie, puszka podtynkowa z kompletem wkrętów mocujących,
karta programująca Master, identyfikator zbliżeniowy w formie breloka (5 szt.).

150,00

EMKF-4

Identyfikator zbliżeniowy w formie breloka do zamka SDC66.

8,00

EMC-10

Identyfikator zbliżeniowy w formie karty (rozmiar ISO) do zamka SDC66.

7,50

EMR-1-LT

Moduł czytnika zbliżeniowego kart standardu EM 125 kHz do zabudowy, zgodny
funkcjonalnie z czytnikami serii PRTxxLT.

155,00

EMR-1-SDC

Moduł czytnika zbliżeniowego kart standardu EM 125 kHz do zabudowy, zgodny
funkcjonalnie z zamkiem elektronicznym na kartę SDC66, współpraca z transponderami
EMKF-4 oraz EMC-10.

135,00

EA-1

Moduł dodatkowej anteny zewnętrznej do zamka SDC66.

55,00

www.roger.pl
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ME-2-S

Obudowa metalowa z zainstalowanymi 2 szynami montażowymi DIN 35mm, półkami
do instalacji modułów elektronicznych oraz transformatorem sieciowym 80VA, kontakt
antysabotażowy, opcjonalnie zamek na kluczyk (indeks: ML-1).

345,00

Moduły oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu ME-2-S.

ME-5

Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi DIN 35mm, kontakt
antysabotażowy, obudowa może pomieścić do 9 kontrolerów
PR402DR-12VDC/PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/PR102DR-BRD.

345,00

Kontrolery, zasilacz oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład ME-5.

RM-2DR

Moduł dwóch przekaźników o obciążalności 5A/230VAC z możliwością wyzwalania niskim
lub wysokim poziomem napięcia, obudowa na szynę DIN 35mm.

49,80

RM-2DR-BRD

Moduł elektroniczny RM-2DR bez obudowy.

33,80

AX-2

Uchwyt montażowy dla kontrolerów PR62x oraz czytników serii PRT66xx, wykorzystywany
przy montażu urządzenia na szybie (np. witryna sklepowa).

45,00

Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład AX-2.

KWS1K

Końcówka wkrętaka do zamka SL2000S1K.

23,00
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KONTROLA DOSTĘPU
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 4
OPROGRAMOWANIE
Indeks

Zdjęcie

PR Master

Opis
Program do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu RACS 4.

Cena
Bezpłatny

INTEGRACJE SYSTEMU RACS 4
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

RACS4-INT-LIC-1

Klucz licencji na obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu
RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL).

115,00

RACS4-INT-LIC-2

Klucz licencji na obsługę 8 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu
RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL).

345,00

RACS4-SAL-LIC-1

Klucz licencji na obsługę 1 dodatkowego zamka mechatronicznego w ramach integracji
systemu RACS 4 z zamkami serii SALLIS (SALTO).

115,00

RACS4-SAL-LIC-2

Klucz licencji na obsługę 4 dodatkowych zamków mechatronicznych w ramach integracji
systemu RACS 4 z zamkami serii SALLIS (SALTO).

345,00

RACS4-APE-LIC-1

Klucz licencji na obsługę 1 dodatkowego zamka bezprzewodowego w ramach integracji
systemu RACS 4 z zamkami serii APERIO (ASSA ABLOY).

115,00

RACS4-APE-LIC-2

Klucz licencji na obsługę 4 dodatkowych zamków bezprzewodowych w ramach integracji
systemu RACS 4 z zamkami serii APERIO (ASSA ABLOY).

345,00

CENTRALE SYSTEMU
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

CPR32-NET-BRD

Moduł elektroniczny, obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1), wbudowany
interfejs komunikacyjny IP/Ethernet, możliwość podłączenia zewnętrznej karty pamięci
(AX-9), wymagana do obsługi integracji z INTEGRĄ, SALLIS, APERIO.

945,00

CPR32-SE-BRD

Moduł elektroniczny, obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1).

449,00

STANDARDOWE KONTROLERY DOSTĘPU
Indeks
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Zdjęcie

Opis

Cena

PR311SE-G

Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa
ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0,5m.

335,00

PR311SE-BK-G

Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa
ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0,5m.

318,00

PR411DR

Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN 35mm, wbudowany zasilacz
buforowy 1.5A.

329,00

www.roger.pl
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PR411DR-BRD

Moduł elektroniczny kontrolera PR411DR.

293,00

PR611-G

Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą,
obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji na puszce elektroinstalacyjnej 60mm.

335,00

PR611-VP

Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą, korpus
obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrny
metalik, kabel podłączeniowy 0,5m, możliwość instalacji na puszce elektro-instalacyjnej
60mm.

489,00

PR621-G

Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa
ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszce elektroinstalacyjnej 60mm.

318,00

ZAAWANSOWANE KONTROLERY DOSTĘPU
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PR102DR

Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN 35mm.

265,00

PR102DR-BRD

Moduł elektroniczny kontrolera dostępu PR102DR.

245,00

PR312EM-G

Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa
ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0,5m.

395,00

PR312EM-BK-G

Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa
ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0,5m.

378,00

PR312MF-G

Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem 13.56 MHz MIFARE, obudowa
ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0,5m.

425,00

PR312MF-BK-G

Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem 13.56 MHz MIFARE, obudowa
ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0,5m.

408,00

PR402DR

Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN 35mm, wbudowany zasilacz
buforowy 1.5A.

375,00

PR402DR-BRD

Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR.

349,00

PR402DR-12VDC

Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN 35mm, zasilanie 12VDC.

345,00

PR402DR-12VDC-BRD

Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC.

319,00

PR602LCD-DT-I

Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13.56 MHz
MIFARE, klawiaturą oraz wyświetlaczem LCD, zaciski śrubowe.

869,00

PR602LCD-DT-O

Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13.56 MHz
MIFARE, klawiaturą oraz wyświetlaczem LCD, ochronna metalowa obudowa, zaciski
śrubowe.

949,00

PR612-G

Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą,
obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji na puszce elektroinstalacyjnej 60mm.

395,00
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Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa
ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszce elektroinstalacyjnej 60mm.

PR622-G

378,00

ZESTAWY KONTROLI DOSTĘPU
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PR411DR-SET

Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR411DR, transformator sieciowy PS-10ACDR, obudowa
metalowa ME-4.

389,00

PR402DR-SET

Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR402DR, transformator sieciowy PS-10ACDR,
obudowa metalowa ME-4.

435,00

PROGRAMY NARZĘDZIOWE
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

RogerVDM

Program narzędziowy służący do niskopoziomowej konfiguracji wybranych urządzeń z
oferty.

Bezpłatny

RARC

Program do obsługi i konfiguracji czytników zbliżeniowych serii PRTxxEM oraz wybranych
czytników serii PRTxxMF.

Bezpłatny

Roger ISP

Program dedykowany do aktualizacji oprogramowania firmowego wybranych urządzeń
systemu RACS 4.

Bezpłatny

CZYTNIKI
CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE EM 125 kHz
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PRT12LT-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, klawiatura, kabel
podłączeniowy 0,5m.

187,00

PRT12LT-BK-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, kabel
podłączeniowy 0,5m.

172,00

PRT62LT-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, kabel podłączeniowy
0,5m.

172,00

PRT64LT-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą, obudowa ciemnoszara, zaciski
śrubowe, możliwość instalacji na puszce elektro-instalacyjnej 60mm.

187,00

PRT66LT-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe,
możliwość instalacji na puszce elektro-instalacyjnej 60mm.

172,00

CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE EM 125 kHz Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY AUTONOMICZNEJ
Indeks
PRT12EM-G
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Zdjęcie

Opis
Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, klawiatura, kabel
podłączeniowy 0,5m.

Cena
210,00
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PRT12EM-BK-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, kabel
podłączeniowy 0,5m.

195,00

PRT62EM-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, kabel podłączeniowy
0,5m.

195,00

PRT64EM-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą, obudowa ciemnoszara, zaciski
śrubowe, możliwość instalacji na puszce elektro-instalacyjnej 60mm.

210,00

PRT64EM-VP

Zewnętrzny, wandalo-odporny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, korpus obudowy oraz
klawisze wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrny metalik, kabel
podłączeniowy 0,5m, możliwość instalacji na puszce elektro-instalacyjnej 60mm.

360,00

PRT66EM-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe,
możliwość instalacji na puszce elektro-instalacyjnej 60mm.

195,00

CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE 13.56 MHz MIFARE®
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PRT82MF-B

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, czarny panel,
obudowa ciemnoszara, klawiatura dotykowa, zaciski śrubowe, możliwość instalacji
bezpośrednio na puszcze elektro-instalacyjnej 60mm.

268,00

PRT82MF-BK-B

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, czarny panel,
obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio
na puszcze elektro-instalacyjnej 60mm.

255,00

PRT82MF-W

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, biały panel i
obudowa, klawiatura dotykowa, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na
puszcze elektro-instalacyjnej 60mm, czas dostawy: '.

268,00

PRT82MF-BK-W

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, biały panel i
obudowa, bez klawiatury, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze
elektro-instalacyjnej 60mm, czas dostawy: '.

255,00

PRT84MF-B

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, czarny panel,
obudowa ciemnoszara, klawiatura dotykowa, zaciski śrubowe.

268,00

PRT84MF-BK-B

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, czarny panel,
obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, zaciski śrubowe.

255,00

PRT84MF-W

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, biały panel i
obudowa, klawiatura dotykowa, zaciski śrubowe, czas dostawy: '.

268,00

PRT84MF-BK-W

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, biały panel i
obudowa, bez klawiatury, zaciski śrubowe, czas dostawy: '.

255,00

PRT12MF-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, obudowa
ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0,5m.

223,00

PRT12MF-BK-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, obudowa
ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0,5m.

212,00

PRT12MF-DES-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire, obudowa
ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0,5m.

669,00
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PRT12MF-DES-BK-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire, obudowa
ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0,5m.

639,00

PRT62MF-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, obudowa
ciemnoszara, kabel podłączeniowy 0,5m.

198,00

PRT64MF-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą, obudowa
ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji na puszce elektro-instalacyjnej 60mm.

223,00

PRT66MF-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, obudowa
ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji na puszce elektro-instalacyjnej 60mm.

212,00

CZYTNIKI ADMINISTRATORA
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

RUD-2

Miniaturowy, przenośny czytnik USB, odczyt kart EM 125 kHz.

210,00

RUD-3

Miniaturowy, przenośny czytnik USB, odczyt/programowanie kart MIFARE Classic.

284,00

RUD-3-DES

Miniaturowy, przenośny czytnik USB, odczyt/programowanie kart MIFARE Classic oraz
MIFARE DESFire.

580,00

SDK-RUD

Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD w
środowisku aplikacji klienta.

4000,00

Roger MiniReader

Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB.

Bezpłatny

cena stała

CZYTNIKI BIOMETRYCZNE

UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem.

Indeks

Zdjęcie

Opis
Czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem kart standardu MIFARE, pamięć do
1900 wzorów linii papilarnych, porty RS485 i Ethernet/UDP, współpraca z kontrolerami
ROGER lub z kontrolerami akceptującymi transmisję w formacie Wiegand.

RFT1000

Cena
1360,00

CZYTNIKI DALEKIEGO ZASIĘGU
Indeks

Zdjęcie

Opis

GP60

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz o podwyższonym zasięgu czytania(do 60 cm),
interfejsy komunikacyjne: Magstripe, Wiegand 26bit, RS232 i RS485.

GP90

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy dalekiego zasięgu EM 125 kHz (do 120 cm), interfejsy
komunikacyjne: Magstripe, Wiegand 26bit, RS232 i RS485.

Cena
1413,00

2493,00

SPRZĘT UZUPEŁNIAJĄCY
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE
Indeks
RCI-2
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wirtualny port szeregowy.

Cena
125,00
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RUD-1

Uniwersalny, przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń
kontroli dostępu firmy ROGER.

185,00

UT-2

Interfejs RS232-RS485 w obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczonej do montażu na
płaskim podłożu.

115,00

UT-2USB

Interfejs USB-RS485 w obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczonej do montażu na
płaskim podłożu.

115,00

UT-4

Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet w obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczonej
do montażu na płaskim podłożu.

562,00

UT-4DR

Interfejs RS485-Ethernet do systemu RACS 4 w obudowie na szynę DIN 35mm.

290,00

EKSPANDERY
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

XM-2DR

Ekspander we/wy w obudowie na szynę DIN 35mm, dwie linie wejściowe typu NO/NC oraz
dwa wyjścia przekaźnikowe: pierwsze 1.5A/30V, drugie 1.5A/30V lub 5A/230VAC.

114,00

XM-2DR-BRD

Moduł elektroniczny ekspandera XM-2DR.

94,00

XM-6DR

Ekspander sześciu wyjść przekaźnikowych z jedynym stykiem NO/10A/230VAC/30VDC,
interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA, obudowa z tworzywa sztucznego dedykowana do
montażu na szynie DIN.

160,00

XM-8DR-BRD

Ekspander we/wy, osiem wejść NO/NC, osiem wyjść przekaźnikowych 1.5A/30V, moduł
elektroniki do zabudowy.

179,00

ZASILACZE BUFOROWE
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PS-10ACDR

Transformator sieciowy 1A/18VAC umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego na
szynę DIN 35mm, wbudowane termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

49,00

PS-15DR

Buforowy zasilacz impulsowy 1.5A/13.8VDC zasilany bezpośrednio z sieci 230VAC,
współpraca z akumulatorem rezerwowym 13.8V, obudowa na szynę DIN 35mm.

99,00

PS20

Zasilacz buforowy 2A/12VDC, obudowa metalowa z miejscem na akumulator 7Ah/12V,
kontrola prądu ładowania akumulatora, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem
oraz przed przeciążeniem.

153,00

PS-30DR

Dozorowany zasilacz buforowy 3A/13.8VDC, zasilanie bezpośrednio z sieci 230VAC,
współpraca z akumulatorem 13.8V, obudowa na szynę DIN 35mm, sygnalizacja stanów
alarmowych na liniach wyjściowych lub za pośrednictwem interfejsu RS485.

280,00

SYGNALIZATORY
Indeks

ASP110LC

Zdjęcie

Opis

Sygnalizator alarmowy, sygnalizacja akustyczna 110dB/1m, sygnalizacja optyczna 5W/2Hz.

Cena

94,00
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Sygnalizator alarmowy, sygnalizacja akustyczna 110dB/1m, sygnalizacja optyczna
5W/2Hz, możliwość podłączenia wewnętrznego akumulatora 12V/1.2Ah, układ czasowy
ograniczający maksymalny czas sygnalizacji dźwiękowej.

ASP110S v2.0

115,00

AKCESORIA DO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU
Indeks
ME-1

Zdjęcie

Opis
Obudowa metalowa wyposażona w transformator 40VA, kontakt antysabotażowy oraz
szynę DIN, opcjonalnie zamek na kluczyk (indeks: ML-1).

Cena
110,00

Moduł oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład ME-1.

ME-2-D

Obudowa metalowa z zamontowanymi 3 szynami montażowymi DIN 35mm w zestawie z
dozorowanym zasilaczem buforowym 3.5A/13.8VDC oraz dystrybutorem zasilania, kontakt
antysabotażowy, opcjonalnie zamek na kluczyk (indeks: ML-1).

345,00

Moduły oraz akumulator nie wchodzą w skład zestawu ME-2-D.

ME-5-S

Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi DIN 35mm w zestawie
z dozorowanym zasilaczem buforowym 11A/13.8VDC oraz dystrybutorem zasilania,
kontakt antysabotażowy, obudowa może pomieścić do 9 kontrolerów
PR402DR-12VDC/ PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/PR102DR-BRD.

603,00

Kontrolery oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu ME-5-S.
Zasilacz jest dodany do opakowania celem samodzielnej instalacji w obudowie.

ML-1

Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w obudowach metalowych ME-1, ME-2-D,
ME-5-S.

ME-8

Ochronna obudowa metalowa z daszkiem i zamknięciem na kluczyk dedykowana do
montażu urządzeń elektronicznych z oferty Roger.

NOWOŚĆ

12,90

149,00

Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-8.

ME-9

NOWOŚĆ

Ochronna obudowa metalowa z daszkiem dedykowana do montażu urządzeń
elektronicznych z oferty Roger.

99,00

Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-9.

ME-10

Ochronna obudowa metalowa z daszkiem dedykowana do montażu urządzeń
elektronicznych z oferty Roger.

NOWOŚĆ

109,00

Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-10.

Obudowa metalowa z transformatorem sieciowym 18V/50VA i miejscem na akumulator
18Ah. Obudowa jest dedykowana dla urządzeń systemu RACS 4 oraz RACS 5 i może
pomieścić dwa kontrolery PR402DR lub jeden kontroler MC16 wraz z modułem
dodatkowym np. ekspanderem We/Wy typu MCX8.

155,00

ASCD-1

Zewnętrzny zegar z wyświetlaczem matrycowym LED, wbudowany zegar, kalendarz i
czujnik temperatury, praca autonomiczna lub w systemie RACS, interfejs RS485, obudowa
metalowa.

870,00

AX-1

Podkładka metalowa dla kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx.

AX-9

Karta pamięci FLASH przeznaczona do wykorzystania w produktach ROGER.

65,00

AX-12

AX-12 to ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 narażonej
na silne zakłócenia elektryczne. Zastosowanie wyłączenie w systemie RACS.

25,00

IOS-1

Symulator we/wy umożliwiający symulację sygnałów wejściowych (czujnik otwarcia,
przycisk wyjścia itp.) oraz wizualizację sygnałów wyjściowych (rygiel drzwi, sygnalizacja
alarmów, aktualnego stanu uzbrojenia itp.).

19,00

PR-GP-BRD

Moduł dopasowująco-separujący.

44,00

ME-11

NOWOŚĆ
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TRANSPONDERY ZBLIŻENIOWE
TRANSPONDERY ZBLIŻENIOWE EM 125 kHz
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

EMC-1

Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz.

2,70

EMC-2

Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz.

2,50

EMC-3

Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz, powiększony zasięg odczytu.

3,60

EMC-4

Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5, możliwość programowania
numeru seryjnego karty CSN.

9,70

EMC-7

Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym ROGER Master.

3,40

EMKF-1

Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz.

3,60

TRANSPONDERY ZBLIŻENIOWE 13.56 MHz MIFARE®
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

MFC-1

Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz MIFARE Ultralight.

4,50

MFC-2

Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz MIFARE Classic 1K.

4,90

MFC-3

Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz MIFARE Classic 4K.

7,50

MFKF-1

Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz MIFARE Ultralight.

4,50

MFKF-2

Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz MIFARE Classic 1K.

4,90

MFKF-3

Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz MIFARE Classic 4K.

7,50

AKCESORIA DO TRANSPONDERÓW ZBLIŻENIOWYCH
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

CP-1

Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii, otwór pod zaczep na dłuższym boku.

1,50

CP-2

Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości, otwór pod zaczep na
dłuższym boku.

2,00

CP-3

Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości, otwór pod zaczep na
krótszym boku.

2,00

CH-1

Wytrzymałe etui na identyfikator ISO, otwory pod zaczep na obu bokach.

1,50

BC-1

Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem.

0,90
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NC-1

Łańcuszek na identyfikator, metaliczny połysk, długość 91cm.

4,40

NL-1

Dwuczęściowa smycz, długość 80cm, szerokość 1,5cm, zaczep na etui z możliwością
odpięcia od taśmy.

6,60

NL-2

Dwuczęściowa smycz z logo ROGER, długość 80cm, szerokość 1,5cm, zaczep na etui z
możliwością odpięcia od taśmy.

4,80

Opis

Cena

ZAMKI ELEKTRONICZNE
ZAMKI SZYFROWE SL2000
Indeks

Zdjęcie

SL2000E

Zewnętrzny zamek szyfrowy, obudowa z ABS, kabel podłączeniowy 0,5m, klawiatura
silikonowa z podświetleniem, dwa klawisze funkcyjne.

143,00

SL2000F

Wewnętrzny zamek szyfrowy, obudowa ciemnoszara z ABS, zaciski śrubowe, klawiatura
silikonowa z podświetleniem, możliwość instalacji bezpośrednio na puszce elektroinstalacyjnej 60mm.

143,00

SL2000F-VP

Zewnętrzny, wandalo-odporny zamek szyfrowy, górny korpus obudowy oraz klawisze
wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrny metalik, kabel
podłączeniowy 0,5m, możliwość instalacji bezpośrednio na puszce elektro-instalacyjnej
60mm.

203,00

MATERIAŁY REKLAMOWE I SZKOLENIOWE
Indeks

Zdjęcie

PDK-1

Cena

Walizkowy zestaw demonstracyjny dla kontrolerów PR402DR i PR411DR. Zestaw zawiera:
moduł elektroniczny kontrolera PR411DR/PR402DR, interfejs komunikacyjny UT-2USB,
dwa czytniki PRT12LT, transformator zasilający.

1055,00

System demonstracyjno-szkoleniowy dla zaawansowanych kontrolerów dostępu (seria
PRxx2). Na tablicy o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestaw kontrolerów i czytników
i połączono je w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu.

2725,00

System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 4.5. Na dwóch
tablicach o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestawy kontrolerów i czytników
połączonych w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu oraz zaprezentowano
możliwości integracyjne z systemami CCTV, SSWiN oraz zamkami mechatronicznymi.

6288,00

Możliwość
wypożyczenia

System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 4.5. Na tablicy
o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestawy kontrolerów i czytników połączonych
w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu oraz zaprezentowano możliwości
integracyjne z systemami CCTV, SSWiN oraz zamkami mechatronicznymi.

3720,00

Prezentery

Prezentery eksponujące wybrane urządzenia kontroli dostępu. Na stojaku z plexi
umieszczono atrapy urządzeń wraz z identyfikacją typu i modelu urządzenia. Więcej
informacji na temat dostępnych prezenterów można znaleźć na www.roger.pl

Możliwość
wypożyczenia

DB-2

Możliwość
wypożyczenia

DB-4AB

Możliwość
wypożyczenia

DB-4A
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DB-S

N/A

Stojak przenośny z futerałem dla tablic demonstracyjnych serii DB.

240,00

DB-S-ST

N/A

Stojak stacjonarny dla tablic demonstracyjnych serii DB.

360,00
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KONTROLA DOSTĘPU I AUTOMATYKA W HOTELACH
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PR821-CH

Hotelowy kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem kart EM 125 KHz oraz 13.56 MHz
MIFARE oraz kieszenią na kartę zbliżeniową.

378,00

HRT82MF

Korytarzowy czytnik zbliżeniowy 13.56 MHz MIFARE, przycisk dzwonka, wskaźniki świetlne
do sygnalizacji usług hotelowych.

229,00

HRT82FK

Panel dotykowych klawiszy funkcyjnych.

129,00

HRT82PB

Panel przycisków funkcyjnych.

129,00

REJESTRACJA CZASU PRACY
RCP Master 3

Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy.
UWAGA: System licencjonowania RCP Master 3 wymaga użycia klucza licencji oraz podłączenia do komputera klucza sprzętowego, którym może być czytnik
zbliżeniowy RUD-2, RUD-3 lub RUD-4 (wymagany klucz sprzętowy należy zakupić osobno).

Indeks
RCPM3-25
NOWOŚĆ

RCPM3-50
NOWOŚĆ

RCPM3-100
NOWOŚĆ

RCPM3-250
NOWOŚĆ

RCPM3-500
NOWOŚĆ

RCPM3-1K
NOWOŚĆ

RCPM3-2K
NOWOŚĆ

RCPM3-4K
NOWOŚĆ

RCPM3-1WS
NOWOŚĆ

Zdjęcie

Opis

Cena

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 25 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

2400,00
1200,00*

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 50 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

3600,00
1800,00*

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 100 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

5400,00
2700,00*

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 250 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

8100,00
4050,00*

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 500 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

12100,00
6050,00*

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 1000 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

18200,00
9100,00*

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 2000 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

27300,00
13650,00*

Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 4000 użytkowników, wersja jednostanowiskowa.

Rozszerzenie o dodatkowe stanowisko. Koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko
równy jest 20% wartości ceny klucza licencji, dla którego dokupowana jest obsługa tego
stanowiska.

41000,00

20500,00*

'
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RCPM3-UPG
NOWOŚĆ

RCPM-v2to3
NOWOŚĆ

Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników
kalkulowane jest jako różnica pomiędzy ceną klucza licencji dla wersji docelowej, a ceną
klucza licencji dla wersji aktualnie posiadanej.

'

Upgrade programu RCP Master 2 do RCP Master 3. Koszt Upgrade-u równy jest 60%
wartości ceny docelowego klucza licencji.

'

* - cena promocyjna obowiązująca w okresie od 15.07.2016 do 31.12.2016
APLIKACJE NA URZĄDZENIA MOBILNE
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

RCP Point

Aplikacja umożliwiająca wykorzystanie urządzeń mobilnych (np. tablet) jako terminali RCP,
możliwość instalacji na urządzeniu z systemem Android w wersji 4.0.3 lub wyższej, eksport
zdarzeń do programu RCP Master w wersji 2.1 lub wyższej.

Bezpłatny

Roger Mobile Key

Aplikacja umożliwiająca wykorzystanie telefonu do identyfikacji użytkownika w systemie
RCP, możliwość instalacji na urządzeniu z systemem Android w wersji 4.0.3 lub wyższej,
import kluczy z programu RCP Master w wersji 2.1 lub wyższej, logowanie w aplikacji RCP
Point.

Bezpłatny

TERMINALE REJESTRACJI CZASU PRACY
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PR602LCD-DT-I

Wewnętrzny kontroler dostępu i terminal RCP z wbudowanymi czytnikami EM 125 kHz
oraz 13.56 MHz MIFARE, zaciski śrubowe, wyświetlacz LCD, 4 programowalne klawisze
funkcyjne.

869,00

PR602LCD-DT-O

Zewnętrzny kontroler dostępu i terminal RCP z wbudowanymi czytnikami EM 125 kHz oraz
13.56 MHz MIFARE, ochronna metalowa obudowa, zaciski śrubowe, wyświetlacz LCD, 4
programowalne klawisze funkcyjne.

949,00

Karty zbliżeniowe

Oferta kart zbliżeniowych dostępna jest w dziale Kontrola dostępu w sekcji Transpondery zbliżeniowe

REJESTRACJA PRACY WARTOWNIKÓW
Indeks
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Zdjęcie

Opis

Cena

PATROL II LCD

Przenośny rejestrator pracy wartowników. W zestawie: czytnik transponderów
zbliżeniowych EM 125 kHz, kabel USB, dwa akumulatorki AA 1.5V, skórzany futerał,
ładowarka baterii, PK-3 (1szt.), PK-2 (5szt.), EMC-1 (3szt.), CP-1 (3szt.).

PK-2

Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku, możliwość
mocowania na ścianie lub pod tynkiem.

17,00

PK-3

Zbliżeniowy punkt kontrolny, zabezpieczenie przeciwko wpływom atmosferycznym, montaż
natynkowy, do użytku zewnętrznego.

24,00

Patrol Master 3

Program Patrol Master 3 jest przeznaczony do obsługi przenośnego czytnika zbliżeniowego
Patrol II LCD.

Bezpłatny

696,00

www.roger.pl
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USŁUGI
WSPARCIE

Wsparcie w zakresie

wdrożenia i użytkowania
systemu

W ramach usługi wsparcia firma ROGER deleguje specjalistę, który będzie do dyspozycji Zamawiającego
przez określony czas i w uzgodnionym wcześniej miejscu. Oddelegowany specjalista może świadczyć
wsparcie w zakresie, projektowania, doboru sprzętu, konfiguracji i parametryzacji systemu oraz pomoc
w usunięciu rozpoznanych problemów. Usługa wsparcia oferowana jest dla systemów:
•
system kontroli dostępu RACS
•
system rejestracji czasu pracy RCP Master

'

Cena netto 200zł za każdą rozpoczętą godzinę usługi, minimalny koszt 600zł.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad wykonania usługi oraz uzyskać wycenę prosimy o przesłanie
zapytania na roger@roger.pl

Szkolenia i warsztaty bezpłatne w siedzibie ROGER - organizowane cyklicznie w ramach Akademii Roger,
oferowane dla dystrybutorów oraz instalatorów.
Szkolenia i warsztaty płatne w siedzibie ROGER - organizowane cyklicznie w ramach Akademii Roger,
oferowane użytkownikom końcowym w cenie 200zł za szkolenie/warsztaty.
Terminarz szkoleń organizowanych w ramach Akademii Roger oraz szczegóły dostępne są na www.roger.pl.

Szkolenia spoza terminarza Akademii Roger oferowane w oparciu o ustalenia indywidualne.

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty bezpłatne w siedzibie dystrybutora - oferowane w oparciu o ustalenia
indywidualne.

'

Szkolenia płatne - oferowane są na zamówienie w cenie 600zł za 7-godzinne szkolenie.
Warsztaty płatne - oferowane są na zamówienie w cenie 100zł od osoby, minimalny koszt 600zł,
warsztaty trwają 7 godzin.
Każde szkolenie lub warsztaty wymagają ustalenia terminu oraz szczegółowych warunków realizacji w
szczególności doboru tematyki.

Dojazd do klienta

Realizacja ww. usług poza siedzibą ROGER wymaga doliczenia kosztu dojazdu i ewentualnie noclegu.

'

NADRUK NA KARTACH - OFFSET
Typ nadruku

do 5000 sztuk

5000-10000 sztuk

powyżej 10000 sztuk

Kolorowy jednostronny

'

0,36

'

Kolorowy dwustronny

'

0,56

'

Nie wykonujemy nadruku na materiale powierzonym.
Dostarczony plik z projektem graficznym musi zostać zaakceptowany przez producenta (co wiąże się z wymaganiami technicznymi odnośnie nadruku). Więcej informacji
na stronie www.roger.pl

PRODUKCJA SPECJALNA
Koszt przygotowania dokumentacji dla wersji specjalnej produktu jest uzależniony od wymaganych
modyfikacji i jest określany indywidualnie.

Wykonanie produktu
w wersji specjalnej

Cena produktu w wykonaniu specjalnym jest uzależniona od wymaganych modyfikacji i jest określana
indywidualnie.
Koszt uruchomienia produkcji dla zamówień nie przekraczających 50 szt. w odniesieniu do jednego
modelu urządzenia - 1800 PLN netto.

'

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu w wykonaniu specjalnym prosimy o przesłanie zapytania na
roger@roger.pl

Urządzenia w obudowie o kolorze srebrny metalik oferowane są na zasadach
wykonania produktu w wersji specjalnej określonych powyżej.

Produkty w obudowie
srebrny metalik

Lista urządzeń dostępnych na zamówienie w obudowie o kolorze srebrny
metalik:
•
czytniki PRT62xx
•
czytniki PRT64xx oraz kontrolery dostępu PR61x
•
czytniki PRT66xx oraz kontrolery dostępu PR62x
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Ogólne warunki cennika:
•
•
•
•
•
•
•

Ceny wyrażone są w polskich złotych na warunkach EXW Gościszewo (INCOTERMS 2000)
Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi (sugerowanymi) i nie zawierają podatku VAT
Transport firmą spedycyjną DHL
Przy dostawach towaru o wartości powyżej 3000zł netto, koszt transportu pokrywa ROGER Sp.J.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych
Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje
Ceny, specyfikacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

Produkty i usługi dostarczane są wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy ROGER Sp.J.
Dokument ten można pobrać ze strony www.roger.pl

ROGER sp.j
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Polska

T. +48 55 272 0132
F. +48 55 272 0133
E. roger@roger.pl
I. www.roger.pl

Cennik ROGER PLN-20160715-PL Rev.A © 2016 ROGER sp.j. All rights reserved.

Zastrzeżenie prawne
Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji
bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl.

