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Zdjęcie Kod Opis Netto Brutto
Rejestratory SEVEN GUARD

N 295,00 zł 362,85 zł

SG3 ECO 357,00 zł 439,11 zł

SG3 MAIN 499,00 zł 613,77 zł

N 499,00 zł 613,77 zł

SG3 DUO 599,00 zł 736,77 zł

Z 795,00 zł 977,85 zł

Z 888,00 zł

Plomby elektroniczne SEVEN SEAL

N SSL1 295,00 zł 362,85 zł

N SSL2 295,00 zł 362,85 zł

Akcesoria do rejestratorów i plomb SEVEN GUARD

N 9,00 zł 11,07 zł

49,00 zł 60,27 zł

SRS 45,00 zł 55,35 zł

wwwwww SGsoft ECO

Rejestrator SGsoft ECO    ("Najtańszy") 
Pamięć 1856 najnowszych zdarzeń. Akumulator polimerowy. Inteligentny 
system ładowania. Obsługuje wyłącznie stałokodowe punkty stykowe. 
Standardowa obudowa. Metalowy wyłącznik. Tylko tryb odczytu 
dowolnych punktów.

wwwwww

Rejestrator SG3 ECO    ("Ekonomiczny")  
Pamięć 1856 najnowszych zdarzeń. Akumulator polimerowy. Inteligentny 
system ładowania. Obsługuje wyłącznie stałokodowe punkty stykowe. 
„Pancerna” obudowa. Bez wyłącznika. Tylko tryb odczytu dowolnych 
punktów.

wwwwww

Rejestrator SG3 MAIN    ("Podstawowy")            
Pamięć 5632 najnowszych zdarzeń. Akumulator polimerowy. Inteligentny 
system ładowania z dodatkowymi zabezpieczeniami. Obsługuje oba tryby 
pracy oraz stałokodowe i zmiennokodowe punkty stykowe. „Pancerna” 
obudowa. Wymienny firmware.

wwwwww SGsoft DUO

Rejestrator SGsoft DUO    ("Tani dwusystemowy")  
Pamięć 13824 najnowszych zdarzeń. Akumulator polimerowy. 
Inteligentny system ładowania z dodatkowymi zabezpieczeniami. 
Obsługuje stałokodowe punkty stykowe i zbliżeniowe. Tryb 
zaprogramowanych lub dowolnych punktów. Obudowa standard.

wwwwww

Rejestrator SG3 DUO    ("Dwusystemowy")  
Pamięć 5632 najnowszych zdarzeń. Akumulator polimerowy. Inteligentny 
system ładowania z dodatkowymi zabezpieczeniami. Obsługuje 
stałokodowe i zmiennokodowe punkty stykowe
i zbliżeniowe. Tryb zaprogramowanych lub dowolnych punktów.

SGgsm MAIN

Rejestrator SGgsm MAIN    ("Podstawowy z GSM")                
Pamięć 10 000 najnowszych zdarzeń. Pozostałe funkcje jak SG3 MAIN, a 
dodatkowo: komunikacja online przez GSM (GPRS, SMS, połączenia 
głosowe), możliwość natychmiastowego wezwania pomocy, analiza ruchu 
i położenia, wbudowane dodatkowe, proste harmonogramy do 
automatycznej analizy pracy i wiele innych użytecznych funkcji. 

SGgsm DUO

Rejestrator SGgsm MAIN    ("Dwusystemowy z GSM")             
Pamięć 10 000 najnowszych zdarzeń. Pozostałe funkcje jak SG3 DUO, a 
dodatkowo: komunikacja online przez GSM (GPRS, SMS, połączenia 
głosowe), możliwość natychmiastowego wezwania pomocy, analiza ruchu 
i położenia, wbudowane dodatkowe, proste harmonogramy do 
automatycznej analizy pracy i wiele innych użytecznych funkcji. 

1 092,24 zł
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Plomba SSL 1    ("Przewlekana") 
Pamięć 1344 najnowszych zdarzeń. Bateria litowa.  Obsługuje 
stałokodowe punkty stykowe. Trzy tryby pracy. Mała i bardzo inteligentna. 
Zastępuje tradycyjne plomby jednorazowe (plastikowe, metalowe, itp). 
Wielokrotnego użycia, zapamiętuje kto i kiedy ją otwierał / zamykał, itp. 
Współpracuje z SG.
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Plomba SSL 2   ("Z czujnikiem magnetycznym")  
Pamięć 1344 najnowszych zdarzeń. Bateria litowa.  Obsługuje 
stałokodowe punkty stykowe. 3 tryby pracy. Mała, bardzo inteligentna i 
łatwa w obsłudze. Wielokrotnego użycia, pamięta kto i kiedy ją otwierał / 
zamykał, itp. Idealna do sejfów, szaf, itp. Współpraca z rejestratorami SG. 
Może pełnić funkcję dyskretnego rejestratora otwarć drzwi, sejfu, 
szuflady.

SSLL10             
SSLL15        

SSLL20

Linka do plomby SSL 1
Wymienne linki plombownicze do plomby SGSL1 - różne  
długości (10, 15, 20cm). Odporna powłoka  i złocone styki.. 

wwwwww SG3P     SGsoftP
Przystawka połączeniowa do  SG3 lub SGsoft
Przystawka służąca do podłączenia rejestratorów serii 3 lub soft i gsm do 
komputera za pośrednictwem konwertera SUSB (port USB) / SRS (port 
RS232) lub do zasilacza sieciowego/samochodowego.                       

wwwwww
Konwerter SRS                                                                     
Konwerter służący do podłączania rejestratorów SEVEN GUARD lub 
plomb Seven Seal  do komputera za pośrednictwem odpowiednich 
przystawek. Współpracuje z portem RS232-COM.

http://hurtownia.system7.pl/index.php?p30448
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p1969
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p1966
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p30449
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p1968
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p1970
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p1971
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p1979
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p30008
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SUSB 95,00 zł 116,85 zł

SPR 95,00 zł 116,85 zł

N 8,00 zł 9,84 zł

zasilacz sieciowy 16,90 zł 20,79 zł

SGCD 15,00 zł 18,45 zł

M SGSZ 179,00 zł 220,17 zł

18,00 zł 22,14 zł

M SGE 39,00 zł 47,97 zł

Punkty kontrolne (identyfikatory) systemu  SEVEN GUARD

SGBU 16,00 zł 19,68 zł

SGBUO 19,00 zł 23,37 zł

SGT 13,00 zł 15,99 zł

SGTO 16,00 zł 19,68 zł

SGP 19,00 zł 23,37 zł

SGPO 22,00 zł 27,06 zł

SGPU 17,00 zł 20,91 zł

SGPUO 20,00 zł 24,60 zł

SGX 15,00 zł 18,45 zł

SGXO 18,00 zł 22,14 zł

SGPP 19,00 zł 23,37 zł

wwwwwww
Konwerter SUSB                                                                   
Konwerter służący do podłączania  urządzeń SEVEN GUARD
 i Seven Seal do komputera za pośrednictwem odpowiednich przystawek. 
Współpracuje z portem USB. Konieczny odpowiedni sterownik.
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Konwerter SPR                                                                    
Konwerter służący do podłączania  urządzeń obsługujących wydruki 
bezpośrednie do drukarki  za pośrednictwem odpowiednich przystawek. 
Współpracuje z portem RS232C w drukarce.  Wymaga zasilacza 
sieciowego lub samochodowego.

www zasilacz 
samochodowy

Zasilacz samochodowy 12V do 24V
Zasilacz samochodowy do ładowania rejestratorów serii 3, gsm i "soft" lub 
 zasilania SPR. Pasuje do standardowego gniazda zapalniczki.  

wwwwwww
Zasilacz sieciowy 6V 
Solidny impulsowy zasilacz sieciowy służący do ładowania rejestratorów 
serii 3, gsm i "soft" lub  zasilania SPR.

Dysk SGCD 
Dysk z zasobami potrzebnymi do korzystania z systemu SEVEN GUARD. 
Zawiera oprogramowanie, instrukcje obsługi, sterowniki, itp. Dostępny 
tylko w zestawach.  
Ładowarka SGSZ     (Zestaw)
Ładowarka stołowa (szybka) do rejestratorów SG2 i SG1 od v1.6. W 
zestawie zasilacz sieciowy. Sygnalizacja naładowania akumulatora 
wodorkowego w rejestratorze.

wwwww SG3E / SGsoft
Kabura do rejestratorów  serii SG3 i "soft"                         
Elegancka kabura przystosowana do mocowania na pasie, ułatwiająca 
przenoszenie rejestratorów SEVEN GUARD 3, gsm i "soft" .                

Pokrowiec na rejestrator  SG1  i  SG2 
Kabura przystosowana do mocowania na pasie, ułatwiająca przenoszenie 
rejestratorów SEVEN GUARD 2 .                          

wwwwww
Punkt kontrolny SGBU
 Stałokodowy identyfikator personalny w postaci zgrabnego breloka 
przeznaczonego do wpięcia w pęk kluczy. Metoda odczytu stykowa.  
Idealny do użycia z plombami SSL1  i SSL2.   

wwwww
Punkt kontrolny SGBUO         (kod zmienny)
Zmiennokodowy identyfikator personalny w postaci zgrabnego breloka 
przeznaczonego do wpięcia w pęk kluczy. Stykowy.   

Punkt kontrolny SGT
Stałokodowy identyfikator personalny w postaci etykiety- breloka 
przeznaczonego do wpięcia w pęk kluczy. Stykowy.

Punkt kontrolny SGTO      (kod zmienny) 
Zmiennokodowy identyfikator personalny w postaci etykiety-breloka 
przeznaczonego do wpięcia w pęk kluczy. Stykowy.

wwwwww
Punkt kontrolny SGP                                                           
Stałokodowy punkt kontrolny do przykręcenia, przyklejenia lub 
przynitowania do dowolnej powierzchni. Stykowy. 

Punkt kontrolny SGPO     (kod zmienny)
Zmiennokodowy punkt kontrolny do przykręcenia, przyklejenia lub 
przynitowania do dowolnej powierzchni. Stykowy.

wwwwww
Punkt kontrolny SGPU                                                         
Stałokodowy punkt kontrolny do przykręcenia, przyklejenia lub 
przynitowania do dowolnej powierzchni. Stykowy, mały.

Punkt kontrolny SGPUO   (kod zmienny)
Zmiennokodowy punkt kontrolny do przykręcenia, przyklejenia lub 
przynitowania do dowolnej powierzchni. Stykowy, mały.   

wwwww
Punkt kontrolny SGX 
Stałokodowy, płaski punkt kontrolny do przykręcenia, przyklejenia lub 
nitowania do dowolnej powierzchni. Stykowy.  
Punkt kontrolny SGXO         (kod zmienny)  
Zmiennokodowy płaski punkt kontrolny do przykręcenia, przyklejenia lub 
nitowania do dowolnej powierzchni. Stykowy.   

wwww
Punkt kontrolny SGPP  
Stałokodowy punkt kontrolny do przykręcenia, przyklejenia lub 
przynitowania do dowolnej powierzchni. Zbliżeniowy.  

http://hurtownia.system7.pl/index.php?p30010
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p30009
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p30452
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p30452
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p30007
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p1732
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p30265
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p162
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p1867
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p166
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p1983
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SGPPO 22,00 zł 27,06 zł

SGKP 5,00 zł 6,15 zł

SGKPO 9,00 zł 11,07 zł

SGM 19,00 zł 23,37 zł

SGMO 22,00 zł 27,06 zł

Status:  N - Nowość      M - wycofywany z produkcji         Z – zapowiedź

wwwww
Punkt kontrolny SGPP         (kod zmienny)  
Zmiennokodowy  punkt kontrolny do przykręcenia, przyklejenia lub 
przynitowania do dowolnej powierzchni. Zbliżeniowy.

Punkt kontrolny SGKP 
Stałokodowy identyfikator w formie karty ISO. Przenośny lub do 
przyklejenia do dowolnej powierzchni. Metoda odczytu zbliżeniowa.   

Punkt kontrolny SGKPO    (kod zmienny) 
Zmiennokodowy identyfikator w formie karty ISO. Przenośny lub do 
przyklejenia do dowolnej powierzchni. Metoda odczytu zbliżeniowa.   

Punkt kontrolny SGM          
Stałokodowy punkt kontrolny do wmurowania. Duża odporność na 
uszkodzenia mechaniczne. Metoda odczytu stykowa.   
Punkt kontrolny SGMO    (kod zmienny) 
Zmiennokodowy punkt kontrolny do wmurowania. Duża odporność na 
uszkodzenia mechaniczne. Stykowy. 

http://hurtownia.system7.pl/index.php?p1981
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