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Назва Фото Опис

Ціна, 

рекомендована 

для кінцевого 

споживача

1 U-Prox MP WiFi S комплект

Комплект прилада охоронного бездротового у складі: базовий блок з літій-іонним 

акумулятором 2600 мАг, до 24 г автономності, зовнішній блок живлення 0,7A, 12В,  Брелок 

керування U-Prox Keyfob з елементом живлення CR2032, детектор руху U-Prox PIR (імунітет 

від тварин до 20 кг) з елементом живлення CR123A, магнітоконтактний сповіщувач U-Prox 

WDC mini з елементом живлення CR2 + додатковий коричневий корпус. Ємність системи: 

до 99 радіопристроїв, 30 груп. Передача сповіщень у мережі стандарту GSM/GPRS  та Wi-Fi 

у складі криптозахищеної цифрової системи передачі тривожних сповіщень, сумісність з 

Contact ID системами. Керування з Android та IOS пристроїв за допомогою мобільного 

додатка U-Prox Home. Налаштування за допомогою мобільного додатка U-Prox Installer 

або через WEB-портал cloud.u-prox.systems. Доступні в білому та чорному кольорах.

6480,00

2 U-Prox MP WiFi комплект

Комплект прилада охоронного бездротового у складі: базовий блок з літій-іонним 

акумулятором 2600 мАг, до 24 г автономності; зовнішній блок живлення 0,7A, 12В; 

Сенсорна клавіатура U-Prox Keypad G1 з підсвічуванням, елементами живлення ААА 2 шт в 

комплекті; детектор руху U-Prox  PIR (імунітет від тварин до 20 кг) з елементом живлення 

CR123A; магніто-контактний сповіщувач U-Prox WDC mini з елементом живлення CR2 та 

додатковий коричневий корпус. Ємність системи: до 99 радіопристроїв, 30 груп. Передача 

сповіщень у мережі стандарту GSM/GPRS та Wi-Fi у складі криптозахищеної цифрової 

системи передачі тривожних сповіщень, сумісність з Contact ID системами. Керування з 

Android та IOS пристроїв за допомогою мобільного додатка U-Prox Home. Налаштування за 

допомогою мобільного додатка U-Prox Installer або через WEB-портал cloud.u-

prox.systems. Доступні в білому та чорному кольорах.

7200,00

3 U-Prox MP комплект

Комплект прилада охоронного бездротового у складі: базовий блок з літій-іонним 

акумулятором 2600 мАг, до 24 г автономності; зовнішній блок живлення 0,7A, 12В; 

Сенсорна клавіатура  U-Prox Keypad G1 з підсвічуванням, елементами живлення ААА 2 шт в 

комплекті; детектор руху U-Prox  PIR (імунітет від тварин до 20 кг) з елементом живлення 

CR123A; магніто-контактний сповіщувач U-Prox WDC mini з елементом живлення CR2 та 

додатковий коричневий корпус. Ємність системи: до 99 радіопристроїв, 30 груп.  

Передача сповіщень у мережі стандарту GSM/GPRS та Ethernet у складі криптозахищеної 

цифрової системи передачі тривожних сповіщень, сумісність з Contact ID системами. 

Керування з Android та IOS пристроїв за допомогою мобільного додатка U-Prox Home. 

Налаштування за допомогою мобільного додатка U-Prox Installer або через WEB-портал 

cloud.u-prox.systems. Доступні в білому та чорному кольорах.

7938,00

4 U-Prox MP WiFi center

Прилад охоронний з літій-іонним акумулятором 2600 мАг, до 24 г автономності, зовнішній 

блок живлення 0,7A, 12В в комплекті. Ємність системи: до 99 радіопристроїв, 30 груп. 

Передача сповіщень у мережі стандарту GSM/GPRS  та Wi-Fi у складі  криптозахищеної 

цифрової системи передачі тривожних сповіщень, сумісність з Contact ID системами. 

Керування з Android та IOS пристроїв за допомогою мобільного додатка U-Prox Home. 

Налаштування за допомогою мобільного додатка U-Prox Installer або через WEB-портал 

cloud.u-prox.systems. Доступні в білому та чорному кольорах.

3988,80

5 U-Prox MP center

Прилад охоронний з літій-іонним акумулятором 2600 мАг, до 24 г автономності, зовнішній 

блок живлення 0,7A, 12В в комплекті. Ємність системи: до 99 радіопристроїв, 30 груп.  

Передача сповіщень у мережі стандарту GSM/GPRS та Ethernet у складі криптозахищеної 

цифрової системи передачі тривожних сповіщень, сумісність з Contact ID системами. 

Керування з Android та IOS пристроїв за допомогою мобільного додатка U-Prox Home. 

Налаштування за допомогою мобільного додатка U-Prox Installer або через WEB-портал 

cloud.u-prox.systems.  Доступні в білому та чорному кольорах.

4590,00

6 U-Prox Extender

Ретранслятор радіосигналу з літій-іонним акумулятором 2600 мАг, до 36 г автономності, 

зовнішній блок живлення 0,7A, 12В в комплекті. Підтримується до 8 шт в системі.  

Автоматична маршрутизація, достатньо тільки зареєструвати в системі.

2880,00

7 U-Prox  Keypad G1

Клавіатура, що керує однією групою, сенсорна з елементами живлення AAA - 2 шт.  

Підсвічування кнопок, поверхня з загартованого скла. Світлозвукова індикація. Керування 

однією групою.  Доступні в білому та чорному кольорах.

1605,60

Бездротова система U-Prox SAS (safety and security)

Додаткові елементи



8 U-Prox  Keypad G4

Клавіатура, що керує чотирма групами, сенсорна з елементами живлення AAA - 4 шт.  

Підсвічування кнопок, поверхня з загартованого скла. Світлозвукова індикація.  Доступні в 

білому та чорному кольорах.

2628,00

9 U-Prox PIR

Сповіщувач  руху пасивний інфрачервоний з елементом живлення  CR123A. Кутовий та 

настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг. Програмне 

налаштування  чутливості. Доступні в білому та чорному кольорах.

1216,80

10 U-Prox PIR Combi

Сповіщувач комбінований. Детектор руху та розбиття скла в одному корпусі з елементом 

живлення CR123A. Передача сповіщень окремими зонами на ПЦН та мобільний додаток. 

Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг для 

детектора руху та програмне налаштування чутливості. Радіус дії детектора  розбиття скла 

8 м, двоканальне виявлення послідовності удар-звук.  Доступні в білому та чорному 

кольорах.

1548,00

11 U-Prox PIR Combi (VB)

Сповіщувач комбінований  для повного захисту вікон. Детектор руху з лінзою "ШТОРА" / 

вертикальний бар'єр та розбиття скла в одному корпусі з елементом живлення CR123A. 

Передача сповіщень окремими зонами на ПЦН та мобільний додаток. Кутовий та 

настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг для детектора руху 

та програмне  налаштування чутливості. Радіус дії детектора  розбиття скла 8 м, 

двоканальне виявлення послідовності удар-звук. Доступні в білому та чорному кольорах.

1548,00

12 U-Prox PIR Outdoor

Сповіщувач  руху пасивний, інфрачервоний,  вуличний (IP55) , з двома елементами 

живлення CR123A. Універсальний  кронштейн та піддашок в комплекті. Відстань 

детектування об'єктів 3-15 м., кут огляду 90 град. Імунітет на об'єкти зростом до 80 см.  

Антимаскінг.  Білий колір.

4201,20

13 U-Prox WDC mini

Сповіщувач точковий магнітоконтактний  для вікон та дверей з літієвим елементом 

живлення CR2. Неодимовий магніт. Підкладка для встановлення магніту на метал в 

комплекті.  Доступні в білому, чорному та темно-коричневому кольорах.

918,00

14 U-Prox WDC long

Сповіщувач точковий магнітоконтактний з додатковими функціями. Літієвий елемент 

живлення AAA FR03 в комплекті, допускається використання лужних AAA батарей. Виводи 

для підключення зовнішнього контакту та світлодіоду підтвердження постановки під 

охорону. Неодимовий магніт. Підкладка для встановлення магніту на метал в комплекті. 

Доступні в білому, чорному та темно-коричневому кольорах.

1105,20

15 U-Prox Siren

Оповіщувач п'єзоелектричний для приміщень з літієвими елементами живлення CR123A - 

2 шт. Виводи для підключення зовнішнього контакту та світлодіоду індикації стану 

системи. Програмне триступеневе налаштування потужності та вбудованої й зовнішньої 

індикації. Рівень звукового тиску на відстані 1 м не менше 85 дБ.  Доступні в білому та 

чорному кольорах.

1548,00

16 U-Prox Siren Outdoor

Оповіщувач п'єзоелектричний для вулиці, відповідність IP65. Корпус з полікарбоната, 

можливість друку логотипу. В комплекті літієві елементи живлення CR123A - 4 шт. 

Можливість підключення зовнішнього живлення 12В. Програмне триступеневе 

налаштування потужності. Вбудована світлодіодна індикація. Рівень звукового тиску на 

відстані 1 м 113 дБ.  Колір сіро-білий.

3160,80

17 U-Prox Keyfob

Пульт керування системою U-Prox з літієвим елементом живлення CR2032. Має дві кнопки 

для постановки та зняття з охорони та одну програмовану кнопку. Доступні в білому та 

чорному кольорах.

667,00

18 U-Prox Button
Кнопка багатофункціональна з літієвим елементом живлення CR2032. Кронштейн для 

стаціонарного кріплення в комплекті. Доступні в білому кольорі.
932,40

19 U-Prox Smoke

Сигналізатор диму оптичний радіоканальний. Вбудований звуковий оповіщувач з рівнем 

звукового тиску 85 дБ. Здатність працювати автономно. Система U-Prox вмикає звукові 

оповіщувачі на всіх приписаних сигналізаторах в разі отримання тривоги хоча б з одного з 

них. Елементи живлення ААА 2 шт. в комплекті.

1497,60



20 U-Prox Water
Сповіщувач затоплення. Герметичний, напольного типу. Елементи живлення ААА 2 шт. в 

комплекті.
1162,80

21 U-Prox Valve DN15

Комплект керування водопостачанням("антипотоп") U-Prox Valve з електроклапаном 

перекриття води DN15 (1/2")ВВ. Автономне живлення від батарей CR123A - 2 шт., 2 роки 

роботи. Автоматичний "прогон" раз на тиждень.

5490,00

22 U-Prox Valve DN20

Комплект керування водопостачанням ("антипотоп") U-Prox Valve з електроклапаном 

перекриття води DN20(3/4")ВВ. Автономне живлення від батарей CR123A - 2 шт., 2 роки 

роботи. Автоматичний "прогон" раз на тиждень.

5652,00

23 U-Prox Wireport Модуль передавача, 2 зони, тампер, 3 батареї CR123A, вихід живлення 3VDC 1274,40

24 U-Prox Relay DC
Кероване реле, живлення 10,8...14,8 VDC  коммутація  COM NO , 250VAC/10A або 

30VDC/10A,  не меньше 100 000 циклів спрацювання. Час реакції до 5 сек.
1108,80

25 U-Prox Relay AC
Кероване реле, живлення 110- 250 VAC  коммутація  COM NO , 250VAC/10A або 

30VDC/10A,  не меньше 100 000 циклів спрацювання. Час реакції до 5 сек.
1386,00

26 U-Prox Multiplexer

Модуль розширення дротових зон з літій-іонними АКБ 2 х 2600 мАг, зовнішній блок 

живлення 0,7A, 12В в комплекті. 8 шлейфів  0-5,6 кОм, вихід реле, вихід LED, AUX 200 мА, 

SWA  200мА . Компактний дизайн, розміри 167 х 120 х 38 мм

4212,00


