
Intercom en Toegangscontrole prijs b. Ex.

GSM intercom-sets inclusieve toegangscontrole ("badgelezer") voor één

toegang, 100 namen en telefoonnummers (plug and play)

ENL-KPV50-S-2 Intracode kit audio en video 100 namen/nummers

Deze kit bevat de volgende onderdelen: 1 intracode visio paneel opb. Materiaal

 Zamak (type EXX-PICV-2) zwart VANDAALBESTENDIG, IP 55,

 VANDAALBESTENDIG, IP 55, wordt geleverd met gecodeerd cijfercode-

paneel, badgelezer, display met achtergrondverlichting, pinhole-camera,

centrale management-unit (EXX-CIC12) en netvoeding 12Vdc 2A € 1.190,00

ENL-KPV50-S-3 Intracode kit audio en video 100 namen/nummers opbouw

intracode visio paneel opb. Zamak bronskleurig

Toebehoren gelijk als ENL-KPV50-S-2 € 1.390,00

ENL-KPV50V3-E-0 Intracode kit audio en video visio 3G 100 namen/nummers inbouw

Deze kit bevat de volgende onderdelen: 1 intracode visio 3G

paneel V3 inb. RVS (EXX-PIVIV3-0) vandaalbestendig IP55

Toebehoren gelijk als ENL-KPV50-S-2 € 1.590,00

ENL-KPV50V3-E-1 Intracode kit audio en video visio 3G 100 namen/nummers inbouw

Gelijk aan ENL-KPV50V3-E-0 maar bronskleurig (allen op extra bestelling) € 1.790,00

GSM intercom-sets inclusieve toegangscontrole ("badgelezer") voor twee

toegangen, 1000 namen en telefoonnummers (plug and play)

Intracode kit audio en video 1000 namen/nummers opbouw

ENL-KPV1000-S-2 Deze kit bevat de volgende onderdelen: 1 intracode visio paneel opb. Materiaal

 Zamak (type EXX-PICV-2) zwart VANDAALBESTENDIG, IP 55,

 VANDAALBESTENDIG, IP 55, wordt geleverd met gecodeerd cijfercode-

paneel, badgelezer, display met achtergrondverlichting, pinhole-camera,

centrale management-unit (EXX-CEN12) en netvoeding 12Vdc 2A € 1.790,00

ENL-KPV1000-S-3 Gelijk aan ENL-KPV1000-S-3 maar bronskleurig (allen op extra bestelling) € 1.890,00

Intracode kit audio en video visio 3G 1000 namen/nummers inbouw

ENL-KPV1000V3-0 Deze kit bevat de volgende onderdelen: 1 intracode visio 3G paneel V3

 inb. RVS (EXX-PIVIV3-0) vandaalbestendig IP55wordt geleverd met 

gecodeerd cijfercode-paneel, badgelezer, display met achtergrondverlichting,

pinhole-camera, centrale management-unit (EXX-CEN12) voor twee

toegangen en netvoeding 12Vdc 2A € 2.090,00

ENL-KPV1000V3-1 Gelijk aan ENL-KPV1000V3-0 maar bronskleurig (allen op extra bestelling) € 2.290,00

GSM intercom-sets inclusieve toegangscontrole ("badgelezer") voor één of twee

toegang(en), met sleutelkast voor 100/1000 namen en telefoonnummers (plug and play)

ENL-KV3CB50-0 Intracode kit audio en video visio 3G 100 namen/nummers inbouw

Deze kit bevat de volgende onderdelen: 1 intracode visio 3G paneel V3

 inb. RVS (EXX-PIVIV3-0) vandaalbestendig IP55wordt geleverd met 

gecodeerd cijfercode-paneel, badgelezer, display met achtergrondverlichting,

pinhole-camera, basis versie, centrale management-unit (EXX-CIC12) voor 

één toegang en netvoeding 12Vdc 2A € 1.790,00



ENL-KV3CB1000-0 Intracode kit audio en video visio 3G 1000 namen/nummers inbouw

Gelijk aan ENL-KV3CB50-0 maar met centrale management-unit

(EXX-CEN12) voor twee toegangen € 2.290,00

ENL-KV3CE50-0 Intracode kit audio en video visio 3G 100 namen/nummers inbouw

Deze kit bevat de volgende onderdelen: 1 intracode visio 3G paneel V3

 inb. RVS (EXX-PIVIV3-0) vandaalbestendig IP55wordt geleverd met 

gecodeerd cijfercode-paneel, badgelezer, display met achtergrondverlichting,

pinhole-camera, exclusief versie, centrale management-unit (EXX-CIC12) voor 

één toegang en netvoeding 12Vdc 2A € 1.890,00

ENL-KV3CE1000-0 Intracode kit audio en video visio 3G 100 namen/nummers inbouw

Gelijk aan ENL-KV3CE50-0 maar met centrale management-unit

(EXX-CEN12) voor twee toegangen € 2.390,00

GSM intercom-sets voor automatische poorten en toegangen van Parkeergarages

RVS inbouwversie

ENL-KPA1-0 Deze set bevat de volgende onderdelen:

1 beheerders paneel  met een beldrukker (EXX-PA1-0)

1 centraal-management unit voor twee toegangen (EXX-CEN 12)

1 RF ontvanger waterdicht (EXX-REC3) € 1.529,00

ENL-KPA2-0 Gelijk aan ENL-KPA1-0 maar met twee beldrukkers € 1.614,00

ENL-KPA1L-0 Gelijk aan ENL-KPA1-0 maar met badgelezer (EXX-PA1L-0) € 1.641,00

ENL-KPA3-0 Gelijk aan ENL-KPA1-0 maar met drie beldrukkers € 1.700,00

Losse onderdelen voor intercoms en toegangscontrole-systemen, intercom panelen

met geïntegreerde badgelezer

ENL-PICV-2 Intracode visio paneel opbouw, vandaalbestendig, IP55 € 990,00

ENL-PICV-3 Gelijk aan ENL-PICV-2 maar bronskleurig (alleen op extra bestelling) € 1.200,00

Visio 3G serie

Inbouw GSM Visio panelen en toebehoren versie 3

ENL-CASQ-0 Optie: Regenkap voor visio 3G panelen en "residential" panelen € 100,00

ENL-BSP-0 Optie: Opbouwkast voor visio 3G en "residential" panelen € 160,00

ENL-PIVIV3-0 Inbouw RVS visio 3G paneel versie 3 € 1.400,00

ENL-PIVIV3-1 Gelijk aan ENL-PIVIV3-0 maar bronskleurig (alleen op extra bestelling) € 1.600,00

Visio 3G serie met ingebouwde sleutelkast

Inbouw GSM Visio panelen en toebehoren versie 3 met basis sleutelkast

ENL-BSPBAC-0 Optie: Opbouwkast RVS voor visio 3G paneel met sleutelkast € 375,00

ENL-PVICBV3-0 Inbouw RVS 3G paneel met sleutelkast  (exclusieve uitvoering) € 1.600,00



Beheerders-panelen alleen audio

ENL-BSP1-0 Optie: Opbouwkast RVS voor beheerders - paneel € 210,00

ENL-PA1-0 Inbouw beheerders-paneel met één beldrukker € 825,00

ENL-PA2-0 Inbouw beheerders-paneel met twee beldrukkers € 920,00

ENL-PA1L-0 Inbouw beheerders-paneel met één beldrukker en badgelezer € 950,00

ENL-PA3-0 Inbouw beheerders-paneel met drie beldrukkers € 1.015,00

Losse onderdelen voor toegangscontrole

ENL-CR Optie: Uitbreidingskaart voor centraal management-unit EXX-CIC12 € 115,00

ENL-CIC12 Centraal management - unit voor één toegang en 100 namen/nummers € 245,00

CEN 12 serie twee relais-unit met extra toebehoren

ENL-CEX Optie: Uitbreidingskaart twee deuren voor 

centraal management-unit EXX-CEN12 € 156,00

ENL-CEN12 Centraal management-unit voor twee toegangen en 1000 namen/nummers

"Real-time" management met voeding 12Vdc 2A € 690,00

Gecodeerd cijfercode-panelen/badgelezers/RF ontvangers

ENL-REC3 RF-ontvanger, waterdicht, twee relais en interne antenne (868 MHz)

"Real-time" management € 75,50

ENL-BET-25-0 RVS inbouwkast voor badgelezer € 84,00

ENL-BST-25-0 Opbouwkast met bronzen frontplaat voor badgelezer € 120,00

ENL-REC2 RF-ontvanger, twee relais en EXTERNE antenne (868 MHz)

"Real-time" management geschikt voor DIN-rail montage € 132,00

ENL-BSC-0 Opbouwkast RVS voor gecodeerd cijfercodepaneel € 144,00

ENL-LP-0 Inbouw badgelezer € 150,00

ENL-BET-25-1 Bronzen inbouwkast voor badgelezer (alleen op extra bestelling) € 180,00

ENL-CC-12-0 RVS cijfercodepaneel met achtergrondverlicht., 12 cijfertoetsen en 1 beldrukker € 432,00

ENL-CC-12-1 Bronzen cijfercodepaneel met achtergrondverlicht., 12 cijfertoetsen en 1 beldr. € 495,00

ENL-CC12-LP-0 RVS cijfercodepaneel met achtergrondverlicht., 12 cijfertoetsen, 

1 beldrukker en ingebouwde badgelezer € 552,00

ENL-BSBAC-0 Optie: Opbouwkast voor sleutelkasten EXX-COFBE-0 en EXX-COFEE-0 € 180,00

ENL-COFBI-0 Basis-versie sleutelkast voor inbouw in b.v. een toegangsdeur, wordt geleverd

 zonder RVS frontplaat en zonder badgelezer, moet gekoppeld worden aan een

visio 3G of een intracode paneel € 348,00

ENL-COFEI-0 Exclusieve versie sleutelkast voor inb. in b.v. een toegangsdeur, wordt geleverd

 zonder RVS frontplaat en zonder badgelezer, moet gekoppeld worden aan een

visio 3G of een intracode paneel € 468,00

ENL/COFBE/0 Basis-versie sleutelkast met inbouwkast en RVS frontplaat wordt geleverd

 zonder badgelezer, moet gekoppeld worden aan een 

visio 3G of een intracode paneel € 708,00

ENL/COFEE/0 Exclusieve versie sleutelkast met inbouwkast en RVS frontplaat wordt geleverd

 zonder badgelezer, moet gekoppeld worden aan een 

visio 3G of een intracode paneel € 828,00



Digitaal mededelingenbord opbouw, vandaalbestendig

ENL-TAF-15-0 Paneel met kleuren-display voor binnenshuis € 2.420,00

ENL-TAF-15-S Paneel met kleuren-display voor buitenshuis, waterdicht € 2.905,00

Producten voor "prepaid" GSM oplossingen

Serie intrabox sets

ENL-BOXECO-HF Deze set bevat de volgende onderdelen:

1 RF-ontvanger (EXX-REC3)

1 GPRS data module met 10 jaar prepaid communicatie (met ongelimiteerde

beheerbehandelingen, updates via website www.intratone.com) € 401,70

ENL-BOXECO-LP Deze set bevat de volgende onderdelen:

1 RF-badgelezer (EXX-LP-0),

1 Centraal management-unit voor één toegang (EXX-CIC12)

1 GPRS data module met 10 jaar prepaid communicatie (met ongelimiteerde

beheerbehandelingen en updates via website www.intratone.com) € 655,15

ENL-BOXECO-

RVS0 Deze set bevat de volgende onderdelen:

1 Hausmann INTRABOX  opb. Cijfercodepaneel zilverkleurig met badgelezer

 (EXX-HAUSRCV-0)

1 Centraal management-unit voor één toegang (EXX-CIC12)

1 GPRS data module met 10 jaar prepaid communicatie (met ongelimiteerde

beheerbehandelingen en updates via website www.intratone.com) € 1.099,00

ENL-BOXECO- Deze set bevat de volgende onderdelen:

RSV1 1 Hausmann INTRABOX  opb. Cijfercodepaneel goudkleurig met badgelezer

 (EXX-HAUSRCV-0)

1 Centraal management-unit voor één toegang (EXX-CIC12)

1 GPRS data module met 10 jaar prepaid communicatie (met ongelimiteerde

beheerbehandelingen en updates via website www.intratone.com) € 1.110,50

ENL-BOXECO- Deze set bevat de volgende onderdelen:

REV0 1 Hausmann INTRABOX  inb. Cijfercodepaneel zilverkleurig met badgelezer

 (EXX-HAUSRCV-E-0)

1 Centraal management-unit voor één toegang (EXX-CIC12)

1 GPRS data module met 10 jaar prepaid communicatie (met ongelimiteerde

beheerbehandelingen en updates via website www.intratone.com) € 1.195,00

ENL-BOXECO- Deze set bevat de volgende onderdelen:

REV1 1 Hausmann INTRABOX  inb. Cijfercodepaneel goudkleurig met badgelezer

 (EXX-HAUSRCV-E-1)

1 Centraal management-unit voor één toegang (EXX-CIC12)

1 GPRS data module met 10 jaar prepaid communicatie (met ongelimiteerde

beheerbehandelingen en updates via website www.intratone.com) € 1.228,50

ENL-BOXECO-CC Deze set bevat de volgende onderdelen:

1 Intrabox gecodeerd cijfercodepaneel RVS (EXX-CC12-0)

1 Centraal management-unit voor één toegang (EXX-CIC12)

1 GPRS data module met 10 jaar prepaid communicatie (met ongelimiteerde € 1.236,00

beheerbehandelingen en updates via website www.intratone.com) 



ENL-BOXECO-CCL Deze set bevat de volgende onderdelen:

1 Intrabox gecodeerd cijfercodepaneel RVS met badgelezer (EXX-CC12-LP-0)

1 Centraal management-unit voor één toegang (EXX-CIC12)

1 GPRS data module met 10 jaar prepaid communicatie (met ongelimiteerde

beheerbehandelingen en updates via website www.intratone.com) € 1.356,00

ENL-BOXECO-BVB Deze set bevat de volgende onderdelen:

1 Basis versie sleutelkast RVS met badgelezer (EXX-CC12-LP-0)

1 GPRS data module met 10 jaar prepaid communicatie (met ongelimiteerde

beheerbehandelingen en updates via website www.intratone.com) € 1.525,50

GSM modules met prepaid communicatie (alleen toegangscontrole)

ENL-M3G-DA2 Twee jaar data communicatie "top-up" € 259,75

ENL-MRG-DA2 3G data-module met twee jaar prepaid communicatie € 588,50

ENL-MRG-DA5 3G data-module met vijf jaar prepaid communicatie € 925,50

ENL-MRG-DA10 3G data-module met tien jaar prepaid communicatie € 1.486,70

R/W (read and write) lezen en schrijven toegangscontrole oplossingen

Toegangscontrole voor afgezonderde toegangen

ENL-IL Zuinige light-centraal management-unit voor een toegang met badgelezer € 144,00

ENL-TP Draagbare programeer-unit € 300,00

ENL-C1P Centraal management-uni voor een toegang met badgelezer € 396,00

RF ontvangers voor automatische toegangen

ENL-REC3-RW RF-ontvanger waterdicht, twee relais en een interne antenne (868MHz) € 75,50

ENL-REC2-RW RF-ontvanger, twee relais en een externe antenne (868MHz) € 144,00

Deur-/poortbeugels

ENL-SD1L Autonome beugel met één R/W toegangscontrole-lezer en rechts openend

Compatibel met "Eurpian barrel", wordt geleverd met elektromechanisch slot

en batterijen € 1.152,00

ENL-SG1L Idem ENL-SD1L maar links openend € 1.152,00

Codeerde cijfercode - panelen Haussmann serie

Zilverkleurig opbouw

ENL-HAUSRC-0 Twaalf cijfertoetsen (verlicht) en een beldrukker, geanodiseerd aluminium € 174,00

ENL-HAUSRCV-0 Twaalf cijfertoetsen (verlicht) , geanodiseerd aluminium met

Zuinige light-centraal management-unit met R/W lezer € 270,00

Zilverkleurig inbouw

ENL-HAUSRC-E-0 Twaalf cijfertoetsen (verlicht) en een beldrukker, geanodiseerd aluminium

ENL-HAUSRCV-E-0 Twaalf cijfertoetsen (verlicht) , geanodiseerd aluminium met

Zuinige light-centraal management-unit met R/W lezer



Goudkleurig opbouw

ENL-HAUSRC-1 Twaalf cijfertoetsen (verlicht) en een beldrukker, geanodiseerd aluminium € 210,00

ENL-HAUSRCV-1 Twaalf cijfertoetsen (verlicht) , geanodiseerd aluminium met

Zuinige light-centraal management-unit met R/W lezer € 306,00

Goudkleurig inbouw

ENL-GRAV-HAUS Optie: Ingraveren van uw eigen naam/merknaam op het paneel (minim.25st.) €  6,00/st

ENL-HAUSRC-E-1 Twaalf cijfertoetsen (verlicht) en een beldrukker, geanodiseerd aluminium € 210,00

ENL-HAUSRCV-E-1 Twaalf cijfertoetsen (verlicht) , geanodiseerd aluminium met

Zuinige light-centraal management-unit met R/W lezer € 306,00

Accessoires

Elektronische badges (sleutels)

ENL-GRAV-CLE Optie: Ingraveren van uw eigen naam/merknaam op de badge (minim.500st.) € 0,36/st

ENL-CLE2-00 Elektronische bagde zwart (kleinste bestel-hoeveelheid 10 stuks per pak) € 11,30/st

ENL-CLE2-01 Elektronische bagde grijs (kleinste bestel-hoeveelheid 10 stuks per pak) € 11,30/st

ENL-CLE2-02 Elektronische bagde blauw (kleinste bestel-hoeveelheid 10 stuks per pak) € 11,30/st

ENL-CLE2-03 Elektronische bagde rood (kleinste bestel-hoeveelheid 10 stuks per pak) € 11,30/st

ENL-CLE2-04 Elektronische bagde geel (kleinste bestel-hoeveelheid 10 stuks per pak) € 11,30/st

ENL-CLE2-05 Elektronische bagde groen (kleinste bestel-hoeveelheid 10 stuks per pak) € 11,30/st

ENL-CLE2-06 Elektronische bagde bruin (kleinste bestel-hoeveelheid 10 stuks per pak) € 11,30/st

ENL-CLE2-07 Elektronische bagde oranje (kleinste bestel-hoeveelheid 10 stuks per pak) € 11,30/st

ENL-CLE2-08 Elektronische bagde paars (kleinste bestel-hoeveelheid 10 stuks per pak) € 11,30/st

ENL-CLE2-09 Elektronische bagde ivoor (kleinste bestel-hoeveelheid 10 stuks per pak) € 11,30/st

RF afstandsbedieningen

ENL-GRAV-TEL Optie: Gravering op afstandsbedieningen min.200 st. voor EXX-TEL2 en TEL3 € 0,36/st

ENL-TEL3-00 RF eco twee kanaal afstandbediening, graveerd RVS, zwart (10 st./pak) € 33,60/st

ENL-TEL2-00 Dubbel-technologie RF vier kanaal afstandbediening,

 graveerd RVS basismateriaal, zwart (10 st./pak) € 45,60/st

ENL-TEL2-02 Dubbel-technologie RF vier kanaal afstandbediening,

 graveerd RVS basismateriaal, blauw (10 st./pak) € 45,60/st

ENL-TEL2-03 Dubbel-technologie RF vier kanaal afstandbediening,

 graveerd RVS basismateriaal, rood (10 st./pak) € 45,60/st

ENL-TEL2-04 Dubbel-technologie RF vier kanaal afstandbediening,

 graveerd RVS basismateriaal, geel (10 st./pak) € 45,60/st

ENL-TEL2-05 Dubbel-technologie RF vier kanaal afstandbediening,

 graveerd RVS basismateriaal, groen (10 st./pak) € 45,60/st

Demo sets verkoopactiviteiten

ENL-DICV Visio intracode panel, display € 750,00

ENL-D3GV3 Opbouw Visio 3G display - V3 € 750,00



ENL-ANTD-EDGE Losse antenne voor Edge-module en Visio 3G € 144,00

ENL-PRO-USBHF RF USB programmeer-unit € 191,00



prijs b. Ex.

toegang(en), met sleutelkast voor 100/1000 namen en telefoonnummers (plug and play)


