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NET230N/PROBOX

NET24N/C

NET230N/C

NET24N/PROBOX

KÓD.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SÉRIE DE@NET

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

677610 NET230N/C

Univerzální digitální řídící jednotka s boxem (100G) pro 1, nebo
2 pohony 230V AC, s nebo bez magnetického enkodéru. 

Lze vybrat pouze na jeden typ programování (Posuvné /Křídlové /
Sekční /Závory / Výklopné ), s automatickou konfigurací všechny
vstupů / výstupů a nejlepší provozní možnosti.Tovární nastavení je
nakonfigurováno pro křídlové brány.

Možnost nastavení 99 nastavitelných parametrů , jako je pevnost ,
rychlost pohybu, rychlosti a doba zpomalení, citlivost nájezdu na
překážku, možnost zablokování programování, aby se zabránilo
neoprávněného zásahu do instalace, typu provozu každého vstupu
apod. 

Zjednodušený postup učení brány.Obsahuje výstupní konektory
pro ovládací zařízení - hlavní sběrnice sítě” DE @ NET “. 433 MHz
rádiový přijímač až pro 100 dálkových ovladačů (kódování s
pevným, nebo plovoucím kódem).

(182xh267x98mm)

1 2 540,--

677600 NET230N Bez instalačního boxu 1 2 250,--

677611 NET230N/
PROBOX

NET230 řídící jednotka namontovaná na desce s držáky
kabelů a DIN lištou pro použití s art. STEELBOX

1 3 550,--

678261 NET24N/C

Univerzální digitální řídící jednotka s boxem (100G) pro 1, nebo
2 pohony 24V DC,s nebo bez magnetického enkodéru. 

Lze vybrat pouze na jeden typ programování (Posuvné /Křídlové
/ Sekční /Závory / Výklopné ), s automatickou konfigurací
všechny vstupů / výstupů a nejlepší provozní možnosti.Tovární
nastavení je nakonfigurováno pro křídlové brány.

Možnost nastavení 99 nastavitelných parametrů , jako je pevnost
, rychlost pohybu, rychlosti a doba zpomalení, citlivost nájezdu na
překážku, možnost zablokování programování, aby se zabránilo
neoprávněného zásahu do instalace, typu provozu každého
vstupu apod. . 

Zjednodušený postup učení brány.Obsahuje výstupní konektory
pro ovládací zařízení - hlavní sběrnice sítě” DE @ NET “. 433
MHz rádiový přijímač až pro 100 dálkových ovladačů (kódování s
pevným, nebo plovoucím kódem).

(182xh267x137mm)

1 3 440,--

678263 NET24N/C250 NET24N s 250W transformátorem pro použití s pohony REV
připravenými pro IRON BOX

1 3 900,--

678251 NET24N Bez instalačního boxu 1 2 640,--

678264 NET24N/
PROBOX

NET24 řídící jednotka namontovaná na desce s držáky
kabelů a DIN lištou pro použití s art. STEELBOX

1 4 970,--

Kč
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NET-EXPANSION

NET724N

KÓD.

678271 NET724N Řídící jednotka pro pohony ADVANCE a SPACE(bez boxu) 1 1 570,--

678281 NET724N/XL Řídící jednotka ADVANCE / XL, SPACE / L, SPACE / XL
a SPACE / XXL (bez boxu)

1 1 660,--

677620 NET-  
EXPANSION

Rozšiřující deska 6 vstupů - 8 výstupů pro ovládání desek NET
Serie. Nová funkce může být aktivována v NET ovládacím
panelu,včetně: analogových nebo odporových vstupů,řízení
semaforu,ovládání kompasu, alarmu kontaktu s automatickým
zavíráním při výpadku napájení, výstražné světlo s proměnnou
frekvencí při otevírání / zavírání (délka kabelu 300 mm +
podložka).Kompatibilní pouze s DE @ net se sériovým portem
(NET230N a NET24N od verze 30, NET724N od verze 1 a
NET724N/XL) .

1 1 570,--

677621 NET-  
EXPANSION/C

Rozšiřující deska NET-EXPANSION s krabicí a kabelem o
délce 1000 mm

1 1 820,--

Kč
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PREMIUM CARD

PREMIUM CARD

GT CABLE

NET-BOX  +  DEAsoftware

NET-NODE  +  App

GT4S

KÓD.

679112 NET-BOX

NET-BOX je hardwarové rozhraní umožňující připojení softwaru
DEAsoftware k systémovým zařízením, která musí být spravo -
vána.

Může být připojeno k jednomu zařízení současně pomocí předního
terminálu, nebo současně se dvěma zařízeními pomocí vhodných
konektorů.

DEAsoftware kontroluje stav připojených zařízení a synchro-
nizuje parametry a dálkové ovládání s databází.

Správa řídících jednotek a přijímačů připojením MODEM 2G-
EU (art. 679114) k NET-BOX pomocí datové SIM karty (není
součástí dodávky). Případně připojte port LAN k internetovému
směrovači.

NET-BOX je také programátor, který umožňuje přizpůsobit
sériové číslo kompatibilních dálkových ovladačů (art. GTM).

1 5 110,--

- DEAsoftware

Jedná se o novou aplikaci pro PC, která přináší nové funkce
systému NETLINK.

DEAsoftware nabízí pokročilé programování a správu zařízení
DEA: výsledkem je rychlejší správa dálkových ovladačů a také
dálkové sledování.

Pro používání tohoto softwaru je vyžadován STANDARD,nebo
PREMIUM DEACloud účet.

S DEAsoftware můžete pracovat jak online, tak i offline.
Jednoduše připojte počítač a pomocí programu NET-BOX
synchronizujte nastavené parametry.

1 ZDARMA
K NET-BOX

679114 MODEM
2G-EU

2G modem pro vzdálené připojení (bez SIM karty). Pouze pro
Evropu

1 3 830,--

470351 GT-CABLE* Kabel pro použití s programem NETBOX pro programování
kompatibilních dálkových ovladačů

1   700,--

672643 GT4S Serializované dálkové ovládání pro použití s NET-BOX 100   370,--

679113 PREMIUM
CARD

Karta se sériovým kódem pro upgrade vašeho účtu na
“Premium”. Umožňuje sdílet data instalací s maximálně 10
smartphony.

1   190,--
(internetová cena)

* K dispozici od 3. čtvrtletí roku 2018

KÓD.

677640 NET-NODE

Zařízení, které se má připojit k deskám DE @ NET a k
externím přijímačům.
Pomocí NET-NODE můžete na smartphonu používat
DEAinstaller a DEAuser.
Kompatibilní pouze s deskami DE @ NET se sériovým
portem a technologií NETLINK.

1 1 530,--

679113 PREMIUM
CARD

Karta se sériovým kódem pro upgrade vašeho účtu na
“Premium”. Umožňuje sdílet data instalací s maximálně 10
smartphony.

1   190,--
(internetová cena)

Kč

Kč
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DEA INSTALATÉR DEA UŽIVATEL

NET-BOX

NET-BOX

NET-BOX

MODEM 2G-EU

ROUTER
LAN

NET-BOX  +  DEAsoftware

NET-NODE  +  App

NOVÉ APLIKACE JSOU TADY! 
Obsluha a správa zařízení systému DEA je ještě jednodušší

DEA Installer může být používán pouze profesionálními techniky s účtem DEA CLOUD-
navštivte: cloud.deasystem.com

obě aplikace jsou k dispozici

Umožňuje:
• Nastavte parametry řídící jednotky
• Správa vysílačů
• Ukládání dat
• Aktualizace firmware jednotky
• Ochraňuje instalace a plánuje
údržbu

Vaši klienti budou schopni řídit
automatizaci systému DEA pomocí
svého smartphonu.

Zařízení NETLINK

Zařízení NETLINK

Zařízení NETLINK

přes INTERNET

přes LAN

kabelem

kabelem

kabelem

kabelem

(Je možné připojit více 
než jednu síť NETBOX)

(Je možné připojit více 
než jednu síť NETBOX)

(Pozor: až 2
zařízení)

(Pozor: až 2 
zařízení)

(Pozor: až 2
zařízení)

(Pozor: SIM karta není 
součástí dodávky)

Zpráva řízení na místě

Vzdálená zpráva

S NET-BOX:

Správa na místě a vzdálená správa:
- řídit a měnit parametry řídících jednotek

Pokročilá kontrola přístupu:
- nastavení dálkových ovladačů pro umožnění přístupu
během řízených časových úseků
- nastavení časovače pro otevření a zavření v nastavených
časech

Nahrávání záznamů:
- zkontrolovat historii přístupů a událostí
- sledovat stav vašich instalací.

- spravovat a upravovat dálkové ovladače

http://code-industry.net/
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400RR/C

400RR/PROBOX

202RR/C

203RR/C

224RR/C

Bude nahrazen

KÓD.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SÉRIE NORMA

677140 400RR/C 

Digitální řídící jednotka třífázová 400V nebo jednofázové 230 V
(s boxem100G) pro 1 pohon s kontrolou enkóderu. Má řízení
pohonu pomocí enkodéru,citlivost nájezdu na překážku,
integrovaný 433 MHz rádiový přijímač. Proměnná rychlost a
zpomalení otevírání a zavírání a funkce brzdění eliminuje sílu
setrvačnosti na zastavení.

1  4 040,--

677130 400RR Řídicí jednotka (bez boxu) 1 3 710,--

677141 400RR/
PROBOX

400RR řídící jednotka namontovaná na desce s držáky kabelů
a DIN lištou pro použití s pol. STEELBOX

1 6 280,--

677161 202RR/C

Digitální řídící jednotka 230V AC (s boxem 100G) pro 1 nebo 2
pohony (křídlové brány).Možnost nastavení citlivosti nájezdu na
překážku, integrovaný 433 MHz rádiový přijímač, nastavení
rychlosti během normálního cyklu a zpomalení při otevírání a
zavírání, nastavení síly až do 70 úrovně,odděleně od otevírání a
zavírání a pro dva motory. Pro motory s ENCODEREM.

1 3 010,--

677171 202RR Řídicí jednotka (bez boxu) 1   2 750,--

677570 203RR/C

Digitální řídící jednotka 230V AC (s boxem 100G) pro 1 pohon
s kontrolou snímače (posuvné brány a závory). Možnost
nastavení citlivosti nájezdu na překážku, integrovaný 433 MHz
rádiový přijímač, nastavení rychlosti během normálního cyklu
a zpomalení při otevírání a zavírání, nastavení síly až do 70
úrovně,odděleně od otevírání a zavírání (with box 100G).

1   2 810,--

677070 203RR Řídicí jednotka (bez boxu) 1   2 560,--

678070 224RR/C

Digitální řídící jednotka 24V DC (s boxem 100G) pro 1 nebo 2
pohony (křídlové brány).Možnost nastavení citlivosti nájezdu na
překážku, integrovaný 433 MHz rádiový přijímač, nastavení
rychlosti během normálního cyklu a zpomalení při otevírání a
zavírání, nastavení síly až do 70 úrovně,odděleně od otevírání
a zavírání a pro dva motory.

1   3 910,--

678190 224RR Řídicí jednotka (bez boxu) 1   3 300,--

678230 724RR Digitální řídící jednotka 24V DC (bez boxu) pro SPAZIO 702S. 1   1 580,--

678200 124RRZ Digitální řídící jednotka 24V DC (bez boxu) pro SPAZIO 703S. 1   2 860,--

KÓD.

677630 MEMONET

Zařízení pro zálohování dat z ovládacích desek NET (hodnoty
parametrů a paměťí) s rozhraním USB; USB rozhraní a software
pro správu MEMONET umožňuje uložit do PC data pro více
instalací a v případě potřeby je zkopírovat do nových kontrolních
desek.Kompatibilní pouze s DE @ net se sériovým portem
(NET230N a NET24N od verze 30, NET724N od verze 1).

1 1 410,--

- MEMOSOFT

Software pro ukládání a správu databáze instalací. V kombinaci
s zařízením MEMONET umožňuje správu a obnovu dat několika
instalací a zkopírování na novou řídící jednotku, je-li to nutné.
Lze stáhnout z www.deasystem.com.

1 ZDARMA 

Kč

Kč
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212E/C

211ER/C

SSE12E/C

SOLAR
PANEL/XL

GREEN
ENERGY/N

BAT/ADV

BAT/LIVI 3-6-9/24

BAT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SÉRIE START

SOLÁRNÍ SYSTÉM

677120 212E/C
Řídící jednotka (s boxem 100G) pro 1, nebo 2 pohony  230V AC,
kompletní s 433 MHz rádiovým přijímačem, automatickým
učením, elektronickým nastavením síly, řízeným vstupem pro
externí bezpečnostní zařízení.

1 1 990,--

677110 212E Řídicí jednotka (bez boxu) 1 1 790,--

677540 211ER/C

Řídící jednotka (s boxem 100A) pro automatizaci pohonů
230V pro rolety. Volitelná programovatelná pracovní logika
(krok za krokem, oddělený otevřený / zavřený příkaz ,
mrtvý muž) s vestavěným přijímačem 433 MHz. Řídicí
jednotka pro ovládání rolet 230V, s vestavěným rádiovým
přijímačem 433MHz (s boxem)

1 1 020,--

677560 SSE12/C
Časovač pro ovládání elektromagnetu nebo jiného zařízení
(osvětlení, semafory, atd.), v boxu 100A.Obsahuje integrovaný
433 MHz rádiový přijímač.

1 1 260,--

681053 GREEN 
ENERGY/N

Solární systém má být použit pro aplikace s řídící jednotkou
NET24N.Sada obsahuje: 24V záložní baterii 17 Ah , řídící
obvod a nabíječku. Solarní panel není v ceně.

1   9 120,--

681051 CHARGER Nabíječka pro GREEN ENERGY 1   1 390,--

681054 SOLAR
PANEL/XL

Solarní panel 30W. Možnost instalovat až 2 panely
(připevňovací deska v ceně). Rozměr: 390x660x25mm 1   4 060,--

DOBÍJECÍ BATERIE

629290 BAT Sada dvou baterií 2 x 12V (1.2Ah pro 24V pohony),
upevňovací dřžáky a připojovací kabely

1   640,--

629291 BAT/LIVI
3-6-9/24

Sada nabíjecích baterií pro pohony LIVI /N 24V, 12V -1,2 Ah, 
upevňovací dřžáky a připojovací kabely

1   700,--

649200 BAT/PASS Baterie pro PASS, obsahuje 2 baterie 4 Ah, upevňovací
držáky a připojovací kabely k jednotce

1  1 430,--

649201 BAT/STOP Baterie pro STOP, obsahuje 2 baterie 4 Ah, upevňovací
držáky a připojovací kabely k jednotce

1  1 430,--

639590 BAT/ADV Sada baterií pro ADVANCE/SPACE 1  1 660,--

175001 117 Nabíjecí baterie, 12V, 4Ah 1   420,--

175000 117B Nabíjecí baterie, 12V, 1,2Ah 1   360,--

175009 117G Extra baterie pro GREEN ENERGY 1  2 170,--

KÓD.

KÓD.

KÓD.

Kč

Kč

Kč
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BOXY PRO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

679130 100A
PVC protipožární box pro posuvné brány řady LIVI
nebo k montáži na stěnu (rozměry 113xh190x65) 1   130,--

679060 100G PVC protipožární box (180 x h265 x 90 mm) 1   380,--

679070 100GR PVC protipožární box se zvýšeným horním krytem
(180 x h265 x 130 mm) 1   400,--

679180 100GP Kryt panelu s tlačítky (180 x h265 x 60 mm) 1  1 400,--

679140 100GG PVC protipožární box  vhodný pro vložení dalších boxů 100G
a 100GR(250xh350x175),lepší ochrana a izolace IP55

1   530,--

679210 STEELBOX
Ocelový box opatřen barvou s klíčovým zámkem, pro instalaci
řídících jednotek a dalších zařízení.Klíč je kompatibilní se
zámky všech produktů Dea. (Velikost 400 x 300 x 200 mm)

1  1 570,--

430780 CG KIT CG KIT s maticí 4x (M16) + 3x (M12) 1   170,--

KÓD. Kč
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240

BOX/A

240E

100F

PŘIJÍMAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘIJÍMAČE

675602 281/2

2 kanálový přijímač 433 MHz s kapacitou pro uložení až 1000
vysílačů a přiřazení tlačítka samostatně pro každý vysílač.
Napájení 12V/24V AC/DC, maximálního zatížení kontaktů,
0,5A / 30Vdc, dodávaný s krabicí art.100F box (pro vnitřní
instalaci)

10 990,--

675603 281/2/868

2 kanálový přijímač 868 MHz s kapacitou pro uložení až 1000
vysílačů a přiřazení tlačítka samostatně pro každý vysílač.
Napájení 12V/24V AC/DC, maximálního zatížení kontaktů,
0,5A / 30Vdc, dodávaný s krabicí art.100F box (pro vnitřní
instalaci)

10 990,--

679160 100F Box pro rádiový přijímač pro art. 271/2 a art. 281/2/868 1     90,--

679010 BOX/A Box s vestavěnou anténou pro rádiový přijímač pro pol. 281/2
pro vnější použití

1   460,--

179004 240 Anténa 433MHz 1   430,--

179006 240E Doplňková anténa pro pohony ADVANCE/SPACE 1   290,--

KÓD.

KÓD.

Kč
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