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ЦЦЕЕННООВВАА  ЛЛИИССТТАА  
ББЕЕЗЗЖЖИИЧЧННИИ  ААЛЛААРРММЕЕННИИ  ССИИССТТЕЕММИИ  HHIIKKVVIISSIIOONN  AAXX  PPRROO  

ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ДДС! ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА: 02-03-2023 г. 
Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителя. 

За пълно описание, технически характеристики, гаранции, снимки и поръчки - www.geovision.bg 
 

 
 

      ИИннооввааттииввннииттее  ббееззжжииччннии  ааллааррммееннии  ссииссттееммии  HHiikkvviissiioonn  AAXX  PPRROO  ВВии  ппррееддууппрреежжддаавваатт  ппррии  ооппиитт  ззаа  ввззллоомм,,  
ппоожжаарр  ии  ттееччооввее..  ААккоо  ввъъззннииккннее  ппррооббллеемм,,  ссииссттееммааттаа  ннееззааббааввнноо  ВВии  ууввееддооммяявваа,,  ккааккттоо  ии  ммооннииттооррииннгг  
ццееннттъърраа  ннаа  ооххррааннииттееллннааттаа  ккооммппаанниияя..  

 
   HIKVISION AX PRO е авангардна изцяло и напълно безжична алармена система от ново поколение с вградена видео 
верификация и управление през мобилен телефон. Тя осигурява надеждна охрана на малки и средни обекти, като 
предлага лесна и бърза инсталация, удобен потребителски интерфейс и възможност за работа и управление през 
смартфон, чрез безплатно мобилно приложение. 
   Безжичната технология на AX PRO осигурява комуникация между контролния панел и свързаните към него алармените 
устройства на разстояние до 2000 метра. Системата предлага изключително гъвкава видео верификация на алармените 
събития. Тя може да се осъществява както чрез специализирания детектор с вградена камера PIRCam, така и чрез всички 
видео устройства Hikvision - IP камери и мрежови видеорекордери NVR. 
   HIKVISION AX PRO предлага широка гама безжични детектори срещу проникване на нарушители, пожар, наводнение, 
както и детектор за температура и влажност. Налични са широки възможности за автоматизация охраняваните обекти, 
както и интеграция със съществуващи системи Hikvision. Контролните панели използват най-съвременни 
комуникационни интерфейси, а цялостното управление и работа със системата може да става от смартфон чрез единната 
Cloud платформа Hik-Connect. 
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ССИИССТТЕЕММААТТАА  ППРРЕЕДДЛЛААГГАА  ННААККРРААТТККОО  ССЛЛЕЕДДННИИТТЕЕ  ВВААЖЖННИИ  ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛННООССТТИИ::  
• Двупосочна непрекъсната безжична технология на 868 Mhz с постоянна проверка на статуса между свързаните устройства. 

Всички детектори са безжично свързани към контролния панел 
• Двойна безжична технология с 2 комуникационни канала: Tri-X и Cam-X: 
•   - Tri-X e радио комуникационният канал, който служи за пренос на алармената информация от безжичните детектори към 

контролния панел до 2000 метра 
•   - Cam-X е видео комуникационен канал за безжични датчици за движение с вградена камера, за пренос на видео кадри за 

видео верификация в реално време до 800 метра 
• AES-128 криптиране на безжичната връзка. Детекция и филтриране на опити за заглушаване 
• До 2 километра разстояние на свързване между безжичните устройства 
• Живот на батериите в безжичните устройства до 5 години 
• Управляващ панел със слот за SIM карта, за връзка чрез мобилни оператори и Wi-Fi за безжична връзка към рутер с Интернет 
• Интеграция с мрежови IP камери 
• SMS известявания и гласова комуникация 
• Налични безжични датчици и модули за: 
•   - движение със защита от животни до 30 кг. 
•   - движение със защита от животни до 30 кг. + вградена камера 
•   - микровълнови детектори 
•   - акустични детектори 
•   - акустични детектори за счупване на стъкло 
•   - детектори за влага и наводняване 
•   - димно-оптични пожарни детектори 
•   - магнитни детектори за врати и прозорци 
•   - температурни детектори 
•   - четци за RFID тагове 
•   - паник бутони 
•   - сирени за външен и вътрешен монтаж 
•   - дистанционни управления и клавиатури 
• Cloud базирана платформа с лесно опериране и без нужда от сложни мрежови настройки 
• Лесна и бърза инсталация чрез мобилен телефон, таблет или компютър 
• Безплатно мобилно приложение Hik-Connect, чрез което имате лесен достъп до вашата безжична система - за наблюдение, за 

контрол и всякакъв тип операции, независимо къде по света се намирате 
 

   Алармира за взлом от самото начало 
   Безжичните детектори HIKVISION AX PRO осигуряват 
непрекъсната 24/7 прецизна детекция, както на закрито, така и на 
открито. Поставени около врати и прозорци, както и в други зони 
на дома подобряват драстично сигурността на имота ви. 
 

 

   Предупреждава за рискови събития, преди да се случат 
   Безжичната системата HIKVISION AX PRO Ви подпомага в 
усилията да направите имотът Ви по-безопасен и по-сигурен. 
Серията AX PRO предлага детектори за ранно известяване за 
влизане с взлом, течове на вода, детекция на пожар, 
превишаване на определена температура и др. 

 
   Бъдете информирани с видео клипове в реално време 
   Благодарение на видео верификацията в HIKVISION AX PRO, 
собственика на имота е винаги информиран какво се случва в 
него. При аларма, чрез видеоклип или снимка той може да 
провери имота си, дори когато е далеч. 

 

   Интелигентен контрол и интеграция 
   Добавете управление в имотът си, с цял набор от интелигентни 
устройства, релета, контакти и др. Нещо повече, системата AX 
PRO е гъвкава и може да бъде свързана с други Hikvision 
устройства, предлагайки още по-голяма функционалност. 
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 БЕЗЖИЧНИ ПАНЕЛИ HIKVISION AX PRO 868 MHZ цена с 
ДДС 

 
 

 

HIKVISION DS-PWA64-L-WE: Безжичен алармен панел AX PRO с видео верификация и поддръжка 
до 64 безжични зони. Вграден Wi-Fi модул, GPRS модул и слот за SIM карта 
Поддържа до 64 безжични зони, до 32 безжични дистанционни, до 8 безжични клавиатури или 
четци, до 2 безжични разширители за до 32 релейни изходи, до 4 безжични сирени, до 30 
потребителя, до 16 групи. 
Двупосочна безжична комуникация с други безжични устройства /датчици, дистанционни, сирени и др./ на 
честота 868 Mhz, до 1200 метра с AES-128 криптиране на връзката. 
Вграден мрежов LAN интерфейс + Wi-Fi на 2.4 Ghz. Вграден GPRS модем и слот за SIM карта за връзка с 
мобилен оператор. Няма 3G/4G модул. 
Достъп, управление и настройки, преглед на статуса през WEB интерфейс през браузър, получаване на push 
алармени нотификации на Android/iOS мобилни устройства чрез безплатно приложение Hik-Connect. 
Поддържа SMS нотификации и алармено гласово повикване пред SIM карта. 
Вградена литиева батерия 4520 mAh за до 12 часа автономна работа при прекъсване на ел. захранването. 
Възможност за интеграция със системи за видеонаблюдение Hikvision за видео верификация. 
Поддръжка на ISAPI / SIA Contact ID level 2 протоколи. Изисква постоянно ел. захранване AC230V. 
Честота: 868 Mhz, Wireless type: 2-way wireless, Wireless security: 128 AES Encryption, Wireless 
protocol: Tri-X/Cam-X. LED status: ARM/Disarm, Alarm, Tamper, Fault, Cloud, Power. 
Поддържани приложения: Hik-Connect/Hik-ProConnect/WebPortal/IVMS-4200 
Комуникационни интерфейси: TCP/IP, LAN порт, вграден Wi-Fi модул 2.4 Ghz, вграден GPRS модул, без 
3G/4G модул, слот за Micro SIM карта. Сертификати: EN50131 Grade 2, CE, Roch, Reach, WEEE 
Материал: ABS plastic, Размери: 170х170х39 mm, Тегло: 600 гр., Работна температура: -100C~+550C 

366 лв. 

 
 

 

HIKVISION DS-PWA96-M-WE: Безжичен алармен панел AX PRO с видео верификация и поддръжка 
до 96 безжични зони. Вграден Wi-Fi модул, 3G/4G модул и 2 слота за SIM карти 
Поддържа до 96 безжични зони, до 48 безжични дистанционни, до 8 безжични клавиатури или 
четци, до 4 безжични разширители за до 48 релейни изходи, до 6 безжични сирени, до 46 
потребителя, до 32 групи. 
Двупосочна безжична комуникация с други безжични устройства /датчици, дистанционни, сирени и др./ на 
честота 868 Mhz, до 1200 метра с AES-128 криптиране на връзката. 
Вграден четец за RFID тагове. Вграден мрежов LAN интерфейс + Wi-Fi на 2.4 Ghz. Вграден 3G/4G модул и 2 
слота за SIM карти за връзка с мобилен оператор. 
Достъп, управление и настройки, преглед на статуса през WEB интерфейс през браузър, получаване на push 
алармени нотификации на Android/iOS мобилни устройства чрез безплатно приложение Hik-Connect. 
Поддържа SMS нотификации и алармено гласово повикване пред SIM карта. 
Вградена литиева батерия 4520 mAh за до 12 часа автономна работа при прекъсване на ел. захранването. 
Вградена памет за 4 бр. мрежови IP камери HIKVISION за видео верификация с видео клипове 7 секунди 
преди и 7 секунди след настъпило алармено събитие. 
Поддръжка на ISAPI / SIA Contact ID level 2 протоколи. Изисква постоянно ел. захранване AC230V. 
Честота: 868 Mhz, Wireless type: 2-way wireless, Wireless security: 128 AES Encryption, Wireless 
protocol: Tri-X/Cam-X. LED status: ARM/Disarm, Alarm, Tamper, Fault, Cloud, Power. 
Поддържани приложения: Hik-Connect/Hik-ProConnect/WebPortal/IVMS-4200 
Комуникационни интерфейси: TCP/IP, LAN порт, вграден Wi-Fi модул 2.4 Ghz, вграден GPRS модул, 
3G/4G модул, 2 слота за Micro SIM карта. Сертификати: EN50131 Grade 2, CE, Roch, Reach, WEEE 
Материал: ABS plastic, Размери: 170х170х39 mm, Тегло: 600 гр., Работна температура: -100C~+550C 

555 лв. 

 
 

 

HIKVISION DS-PWA96-M2-WE: Безжичен алармен панел AX PRO с видео верификация и 
поддръжка до 96 безжични зони. Вграден Wi-Fi модул, 3G/4G модул и 2 слота за SIM карти 
Поддържа до 96 безжични зони, до 48 безжични PIR детектора за движение с и без камери, до 48 
дистанционни, до 8 безжични клавиатури или четци, до 4 безжични разширителя, до 6 безжични 
сирени, до 46 потребителя, до 32 групи. 
Двупосочна безжична комуникация с други безжични устройства /датчици, дистанционни, сирени и др./ на 
честота 868 Mhz, до 1200 метра с AES-128 криптиране на връзката. 
Вграден мрежов LAN интерфейс + Wi-Fi на 2.4 Ghz. Вграден 3G/4G модул и 2 слота за SIM карти за връзка 
през мобилен оператор. Достъп, управление и настройки, преглед на статуса през браузър, получаване на 
push алармени нотификации на Android/iOS мобилни устройства чрез безплатно приложение Hik-Connect. 
Поддържа SMS нотификации и алармено гласово повикване през SIM карта. 
Слот за акумулаторна батерия 12V - 7 Ah, за до 36 часа автономна работа при прекъсване на захранването. 
Вградена памет за 4 бр. мрежови IP камери HIKVISION за видео верификация с видео клипове 7 секунди 
преди и 7 секунди след настъпило алармено събитие. Поддръжка на ISAPI / SIA Contact ID level 2 протоколи. 
Изисква постоянно ел. захранване AC230V. 
Честота: 868 Mhz, Wireless type: 2-way wireless, Wireless security: 128 AES Encryption, Wireless 
protocol: Tri-X/Cam-X. LED status: ARM/Disarm, Alarm, Tamper, Fault, Cloud, Power. RS-232 порт. 
Поддържани приложения: Hik-Connect/Hik-ProConnect/WebPortal/IVMS-4200 
Комуникационни интерфейси: TCP/IP, LAN порт, вграден Wi-Fi модул 2.4 Ghz, 3G/4G модул, 2 слота за 
Micro SIM карти. Сертификати: EN50131 Grade 2, CE, Roch, Reach, WEEE 
Потребителски профили: 1 инсталатор, 1 администратор, до 46 потребителя. 
Материал: ABS plastic, Размери: 261х199х86.4 mm, Тегло: 975 гр., Работна температура: -100C~+550C 

594 лв. 
 

 
 

 

HIKVISION DS-PWA96-M2H-WE: Безжичен алармен панел AX PRO с видео верификация и 
поддръжка до 96 безжични или жични зони + 16 жични зони. Вграден Wi-Fi модул, 3G/4G модул 
и 2 слота за SIM карти 
Поддържа до 96 безжични или жични зони + 16 жични зони и 2 изхода, до 48 безжични PIR 
детектора за движение с и без камери, до 48 дистанционни, до 8 безжични клавиатури или четци, 
до 4 безжични разширителя, до 6 безжични сирени, до 46 потребителя, до 32 групи. 
Двупосочна безжична комуникация с други безжични устройства /датчици, дистанционни, сирени и др./ на 
честота 868 Mhz, до 1200 метра с AES-128 криптиране на връзката. 
Вграден мрежов LAN интерфейс + Wi-Fi на 2.4 Ghz. Вграден 3G/4G модул и 2 слота за SIM карти за връзка 
през мобилен оператор. Достъп, управление и настройки, преглед на статуса през браузър, получаване на 
push алармени нотификации на Android/iOS мобилни устройства чрез безплатно приложение Hik-Connect. 
Поддържа SMS нотификации и алармено гласово повикване през SIM карта. 
Слот за акумулаторна батерия 12V - 7 Ah, за до 36 часа автономна работа при прекъсване на захранването. 
Вградена памет за 4 бр. мрежови IP камери HIKVISION за видео верификация с видео клипове 7 секунди 
преди и 7 секунди след настъпило алармено събитие. Поддръжка на ISAPI / SIA Contact ID level 2 протоколи. 
Изисква постоянно ел. захранване AC230V. 2 изхода на захранване DC12V total 1 Amp. 
Честота: 868 Mhz, Wireless type: 2-way wireless, Wireless security: 128 AES Encryption, Wireless 
protocol: Tri-X/Cam-X. LED status: ARM/Disarm, Alarm, Tamper, Fault, Cloud, Power. RS-232 порт. 
Поддържани приложения: Hik-Connect/Hik-ProConnect/WebPortal/IVMS-4200 
Комуникационни интерфейси: TCP/IP, LAN порт, вграден Wi-Fi модул 2.4 Ghz, 3G/4G модул, 2 слота за 
Micro SIM карти. Сертификати: EN50131 Grade 2, CE, Roch, Reach, WEEE 
Потребителски профили: 1 инсталатор, 1 администратор, до 46 потребителя. 
Материал: ABS plastic, Размери: 261х199х86.4 mm, Тегло: 1.1 кг., Работна температура: -100C~+550C 

714 лв. 
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 БЕЗЖИЧНИ ДЕТЕКТОРИ ЗА HIKVISION AX PRO 868 MHZ цена с 
ДДС 

 

HIKVISION DS-PDP15P-EG2-WE: Безжичен пасивен инфрачервен PIR детектор за движение, 
обхват 15 метра / 85.9° 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1600 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Цифрова DSP обработка на сигнала с цифрова температурна компенсация, Creep зона на защита /зоната под 
датчика/, двойна тампер защита - front/rear, трицветен LED индикатор, следене на силата на сигнала и 
нивото на батерията, захранване с батерия CR123A / 3V и до 5 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на стена, Височина на монтаж: 1.8~2.4 метра 
Настройка на чувствителността: Auto/High/Pet, White Light Filter: 6500 lux 
Transmission protocol: Tri-X Wireless, Защита от засичане на животни: до 30 кг. 
Материал: plastic, Размери: 65.5х103х48.5 mm, Тегло: 128 гр., Работна температура: -100C~+550C 

108 лв. 

 

HIKVISION DS-PDC15-EG2-WE: Безжичен пасивен инфрачервен PIR детектор за движение тип 
ЗАВЕСА, обхват 15 метра / 6.3° 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1600 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Цифрова DSP обработка на сигнала с цифрова температурна компенсация, Creep зона на защита /зоната под 
датчика/, двойна тампер защита - front/rear, трицветен LED индикатор, следене на силата на сигнала и 
нивото на батерията, захранване с батерия CR123A / 3V и до 5 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на стена, Височина на монтаж: 2.4~3.6 метра 
Настройка на чувствителността: няма, White Light Filter: 6500 lux 
Transmission protocol: Tri-X Wireless, Защита от засичане на животни: няма. 
Материал: plastic, Размери: 65.5х103х48.5 mm, Тегло: 128 гр., Работна температура: -100C~+550C 

111 лв. 

 

HIKVISION DS-PDD12P-EG2-WE: Безжичен комбиниран пасивен инфрачервен PIR + MW 
микровълнов детектор за движение, обхват 12 метра / 85.9° 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1600 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Цифрова DSP обработка на сигнала с цифрова температурна компенсация, Creep зона на защита /зоната под 
датчика/, двойна тампер защита - front/rear, трицветен LED индикатор, следене на силата на сигнала и 
нивото на батерията, захранване с 2 батерии CR123A / 3V и до 5 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на стена, Височина на монтаж: 1.8~2.4 метра 
Настройка на чувствителността: Auto/High/Pet, White Light Filter: 6500 lux 
Transmission protocol: Tri-X Wireless, Защита от засичане на животни: до 30 кг. 
Микровълнова честота: 24 Ghz /24.15-24.25 Ghz/ 
Материал: plastic, Размери: 65.5х103х48.5 mm, Тегло: 141 гр., Работна температура: -100C~+550C 

186 лв. 

 

HIKVISION DS-PDPG12P-EG2-WE: Безжичен комбиниран пасивен инфрачервен PIR детектор за 
движение + акустичен детектор за счупване на стъкло, обхват 12 метра / 85.9° 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1600 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Цифрова DSP обработка на сигнала с цифрова температурна компенсация, Creep зона на защита /зоната под 
датчика/, двойна тампер защита - front/rear, трицветен LED индикатор, следене на силата на сигнала и 
нивото на батерията, захранване с 2 батерии CR123A / 3V и до 4 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на стена, Височина на монтаж: 1.8~2.4 метра 
Настройка на чувствителността: Auto/High/Pet, White Light Filter: 6500 lux 
Transmission protocol: Tri-X Wireless, Защита от засичане на животни: до 30 кг. 
Обхват на засичане на счупено стъкло: 8 метра. Чувствителност: 2/4/6/8 метра.   
Материал: plastic, Размери: 65.5х103х48.5 mm, Тегло: 134 гр., Работна температура: -100C~+550C 

162 лв. 

 

HIKVISION DS-PDPC12P-EG2-WE: Безжичен комбиниран пасивен инфрачервен PIR детектор за 
движение с вградена камера, обхват 12 метра / 85.9° 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 800 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Цифрова DSP обработка на сигнала с цифрова температурна компенсация, Creep зона на защита /зоната под 
датчика/, двойна тампер защита - front/rear, трицветен LED индикатор, следене на силата на сигнала и 
нивото на батерията, захранване с 3 батерии CR123A / 3V и до 6 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на стена, Височина на монтаж: 1.8~2.4 метра 
Настройка на чувствителността: Auto/High/Pet, White Light Filter: 6500 lux 
Transmission protocol: Cam-X Wireless, Защита от засичане на животни: до 30 кг. 
Вградена камера: резолюция 640х480 пиксела, ъгъл на виждане хоризонтален 88 и вертикален 68 
градуса. Инфрачервено осветление до 12 метра. Механичен инфрачервен  филтър. 
Материал: plastic, Размери: 72.2х120.5х56.7 mm, Тегло: 134 гр., Работна температура: -100C~+550C 

264 лв. 

 

 

HIKVISION DS-PDPC12PF-EG2-WE: Безжичен комбиниран пасивен инфрачервен PIR детектор за 
движение с вградена камера, обхват 12 метра / 85.9° 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 800 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Цифрова DSP обработка на сигнала с цифрова температурна компенсация, Creep зона на защита /зоната под 
датчика/, двойна тампер защита - front/rear, трицветен LED индикатор, следене на силата на сигнала и 
нивото на батерията, захранване с 3 батерии CR123A / 3V и до 6 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на стена, Височина на монтаж: 1.8~2.4 метра 
Настройка на чувствителността: Auto/High/Pet, White Light Filter: 6500 lux 
Transmission protocol: Cam-X Wireless, Защита от засичане на животни: до 30 кг. 
Вградена камера: резолюция 640х480 пиксела, ъгъл на виждане хоризонтален 88 и вертикален 68 
градуса. Бяло LED осветление ColorVu за цветна картина при пълен мрак до 12 метра. 
Материал: plastic, Размери: 72.2х120.5х56.7 mm, Тегло: 220 гр., Работна температура: -100C~+550C 

279 лв. 
 

 

HIKVISION DS-PDTT15AM-LM-WE: Безжичен комбиниран пасивен инфрачервен PIR + MW 
микровълнов детектор за движение, обхват 15 метра / 90° - за външен монтаж 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1600 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Цифрова DSP обработка на сигнала с цифрова температурна компенсация, Creep зона на защита /зоната под 
датчика/, двойна тампер защита - front/rear, четирицветен LED индикатор, следене на силата на сигнала и 
нивото на батерията, захранване с 5 батерии CR123A / 3V и до 5 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен и външен монтаж на стена, Височина на монтаж: 0.8~1.2 метра 
Настройка на чувствителността: Auto/Low, White Light Filter: 10 000 lux 
Transmission protocol: Tri-X Wireless, Защита от засичане на животни: до 40 кг. 
Digital processing: Tri-Signal Logic, Sealed optics. 
Микровълнова честота: 24 Ghz /24.15-24.25 Ghz/. Степен на водоустойчивост: IP65 - водоустойчив. 
Материал: plastic, Размери: 70х202х73 mm, Тегло: 600 гр., Работна температура: -250C~+600C 

420 лв. 
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HIKVISION DS-PDCL12-EG2-WE: Безжичен пасивен инфрачервен PIR детектор за движение за 
таванен монтаж, обхват 12 метра / 360° 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1600 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Цифрова DSP обработка на сигнала с цифрова температурна компенсация, двойна тампер защита - 
front/rear, трицветен LED индикатор, следене на силата на сигнала и нивото на батерията, захранване с 
батерия CR123A / 3V и до 5 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на таван, Височина на монтаж: 2.4~4.0 метра 
Настройка на чувствителността: Auto/Low, White Light Filter: 6500 lux 
Transmission protocol: Tri-X Wireless, Защита от засичане на животни: няма. 
Материал: plastic, Размери: ф101.2х32.9 mm, Тегло: 109.5 гр., Работна температура: -100C~+550C 

96 лв. 

 

HIKVISION DS-PDWL-E-WE: Безжичен детектор за влага и наводняване 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1200 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Двойна тампер защита - front/rear, LED индикатор, следене на силата на сигнала, околна температура и 
нивото на батерията, захранване с батерия CR2450 / 3V и до 3 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на стена или таван, Височина на монтаж: 2.4~4.0 метра 
Настройка на чувствителността: няма, Степен на водоустойчивост: IP66 - напълно защитен. 
Transmission protocol: Tri-X Wireless 
Материал: plastic, Размери: 62.4х62.4х14.6 mm, Тегло: 85.5 гр., Работна температура: -100C~+550C 

105 лв. 

 

HIKVISION DS-PDSMK-S-WE: Безжичен димно-оптичен пожарен детектор - камера с 
високочувствителен фотоелектричен сензор за дим 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 800 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
LED индикатор, следене на силата на сигнала, околна температура и нивото на батерията, захранване с 
батерия CR17450 / 3V и до 10 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на таван, Височина на монтаж: 2.4~4.0 метра 
Настройка на чувствителността: няма, Вграден бузер: 85 dB на 3 метра. 
Transmission protocol: Tri-X Wireless. 
Материал: plastic, Размери: ф102х35 mm, Тегло: 125 гр., Работна температура: -100C~+600C 

132 лв. 

 

HIKVISION DS-PDBG8-EG2-WE: Безжичен акустичен детектор за счупване на стъкло, обхват 8 
метра / 120° 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1600 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Цифрова DSP обработка на сигнала, двойна тампер защита - front/rear, LED индикатор, следене на силата на 
сигнала и нивото на батерията, захранване с 2 батерии CR123A / 3V и до 5 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на таван и стена, Височина на монтаж: 2.4~4.0 метра 
Обхват на засичане на счупено стъкло: 8 метра. Чувствителност: 2/4/6/8 метра.   
Transmission protocol: Tri-X Wireless. 
Материал: plastic, Размери: 38.8х107.0х24.5 mm, Тегло: 83 гр., Работна температура: -100C~+550C 

105 лв. 

 

HIKVISION DS-PDMCS-EG2-WE: Безжичен магнитен детектор за врати и прозорци 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1200 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Двойна тампер защита - front/rear, LED индикатор, следене на силата на сигнала, околна температура и 
нивото на батерията, захранване с батерия CR2450 / 3V и до 3 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж, Transmission protocol: Tri-X Wireless. 
Максимално допустимо разстояние между двата детектора: 52 mm. 
Материал: plastic, Размери: 29х69х10 mm и 14х69х10 mm, Тегло: 38 гр. 
Работна температура: -100C~+550C 

57 лв. 

 

HIKVISION DS-PDMC-EG2-WE: Безжичен магнитен детектор за врати и прозорци с 2 алармени 
зони 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1200 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Двойна тампер защита - front/rear, LED индикатор, следене на силата на сигнала, околна температура и 
нивото на батерията, захранване с батерия CR123A / 3V и до 5 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж, Transmission protocol: Tri-X Wireless. 
Максимално допустимо разстояние между двата детектора: 43 mm. 
Материал: plastic, Размери: 22.5х103х23.2 mm и 13х34.4х11.4 mm, Тегло: 59 гр. 
Работна температура: -100C~+550C 

72 лв. 

 

HIKVISION DS-PDTPH-E-WE: Безжичен температурен детектор, LED дисплей 2.7 инча, обхват на 
работа -100C~+550C 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1200 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Цифрова DSP обработка на сигнала, двойна тампер защита - front/rear, следене на силата на сигнала, 
околна температура и нивото на батерията, захранване с 2 батерии AAA / 1.5V и до 2 години работа на 
батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж, Transmission protocol: Tri-X Wireless 
Материал: plastic, Размери: 62.6х62.6х18 mm, Тегло: 73.5 гр., Работна температура: -100C~+550C 

117 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Геовижън - ценова листа БЕЗЖИЧНИ АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ AX PRO на HIKVISION. Цените са в Български лева с ДДС. Последна актуализация на: 02-03-2023 г. 
стр. 6 от 7 

 БЕЗЖИЧНИ МОДУЛИ И АКСЕСОАРИ ЗА HIKVISION AX PRO 868 MHZ цена с 
ДДС 

 

HIKVISION DS-PS1-I-WE: Безжична сирена за вътрешен монтаж, мощност 90-110 dB и вградена 
стробоскопична синьо-червена алармена светлина 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1600 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Двойна тампер защита - front/rear, трицветен LED индикатор, захранване с 3 батерии CR123A / 3V и до 3 
години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на стена, Модулация: 2GFSK. Transmission protocol: Tri-X Wireless. 
Материал: plastic, Размери: 88х88х32 mm, Тегло: 169.5 гр., Работна температура: -100C~+550C 

117 лв. 

 

HIKVISION DS-PS1-Е-WE: Безжична сирена за външен монтаж, мощност 110 dB и вградена 
стробоскопична синьо-червена алармена светлина 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1600 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Двойна тампер защита - front/rear, двуцветен LED индикатор, захранване с 4 батерии CR123A / 3V и до 3 
години работа на батерия. 
Вид монтаж: за външен монтаж на стена, Модулация: 2GFSK. Transmission protocol: Tri-X Wireless. 
Материал: plastic, Размери: 190х200х47.3 mm, Тегло: 606.5 гр., Работна температура: -200C~+600C 

216 лв. 

 

HIKVISION DS-PKF1-WE: Безжично дистанционно управление за панели AX PRO 
Позволява включване/изключване на охраната в обекта. Двупосочна комуникация с панела на честота 868 
Mhz и разстояние до 900 метра с AES-128 криптирана връзка. Пълна отдалечена конфигурация през 
приложение. 
Трицветен LED индикатор, захранване с батерия CR2032 / 3V и до 3 години работа на батерия. 10 dB 
сигнализатор. 
Скорост на предаване на данни: 4.8 kbps, Модулация: 2GFSK, 4 бутона: stay/away/arm/disarm 
Материал: plastic, Размери: 35.2х63.2x11.3 mm, Тегло: 16 гр., Работна температура: -100C~+550C 

60 лв. 

 

HIKVISION DS-PK1-E-WE: Безжична клавиатура с LED бутони за панели AX PRO 
Позволява включване/изключване на охраната в обекта, паник аларма, тиха аларма, активиране на релейни 
изходи, изчистване на аларми и др. 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1200 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Двойна тампер защита - front/rear. LED индикация с икони, захранване с 4 батерии AA / 1.5V и до 3 години 
работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на стена, Модулация: 2GFSK, Transmission protocol: Tri-X Wireless. 
Материал: plastic, Размери: 140х86x22 mm, Тегло: 151 гр., Работна температура: -100C~+550C 

159 лв. 

 

HIKVISION DS-PK1-LT-WE: Безжична клавиатура с LED бутони и LCD дисплей за панели AX PRO 
Позволява включване/изключване на охраната в обекта, паник аларма, тиха аларма, активиране на релейни 
изходи, изчистване на аларми и др. 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1200 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. Двойна тампер защита - front/rear. LED 
индикация с икони, захранване с 4 батерии CR123A / 3V и до 2 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на стена, Модулация: 2GFSK, Transmission protocol: Tri-X Wireless. 
Tag reader: ДА, Serial port: 3, Материал: plastic, Размери: 174.63х109.62x25.25 mm, Тегло: 348 гр., 
Работна температура: -100C~+550C 

252 лв. 
 

 

HIKVISION DS-PT1-WE: Безжичен четец за RFID тагове 
Позволява включване е изключване на панела с RFID таг. 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1200 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Тампер защита, LED индикатор, вграден бузер, захранване с 3 батерии AA / 1.5V и до 2 години работа на 
батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж на стена, Модулация: 2GFSK. 
Материал: plastic, Размери: 75х124х21 mm, Тегло: 176 гр., Работна температура: -100C~+550C 

117 лв. 

 

HIKVISION DS-PDEB1-EG2-WE: Безжичен паник /emergency/ бутон 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1200 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Двойна тампер защита - front/rear, LED индикатор, следене на силата на сигнала, захранване с батерия 
CR2450 / 1.5V и до 3 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж, Transmission protocol: Tri-X Wireless 
Материал: plastic, Размери: 63.8х63.8х17.9 mm, Тегло: 45.5 гр., Работна температура: -100C~+550C 

51 лв. 

 

HIKVISION DS-PDEBP1-EG2-WE: Портативен безжичен паник /emergency/ бутон 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1000 метра с AES-128 криптирана 
връзка. Пълна отдалечена конфигурация през приложение. 
Двойна тампер защита - front/rear, LED индикатор, следене на силата на сигнала, захранване с батерия 
CR2032 / 3V и до 3 години работа на батерия. 
Вид монтаж: за вътрешен монтаж, Transmission protocol: Tri-X Wireless 
Материал: plastic, Размери: ф38х12 mm, Тегло: 13.5 гр., Работна температура: -100C~+550C 

57 лв. 

 

HIKVISION DS-PDB-IN-Wallbracket: Стойка за стенен монтаж на безжични PIR детектори 
Материал: ABS plastic, Размери: 38x51x31.5 mm, Тегло: 13 гр., ъгъл на регулиране: +/-50 градуса 
хоризонтален  

3 лв. 

 

HIKVISION DS-PDB-IN-Cellingbracket: Стойка за таванен монтаж на безжични PIR детектори 
Материал: ABS plastic, Размери: 41x46x32 mm, Тегло: 8 гр., ъгъл на регулиране: +/-50 градуса 
хоризонтален 

3 лв. 

 

HIKVISION DS-PDP-IN-CR123A: Литиева батерия за безжични и магнитни детектори, сирени и др. 
Номинален волтаж: 3V, Минимален работен волтаж: 1.5V. Номинален капацитет: 1600 mAh 
Работна температура: -300C~+600C. Размери: 16.8x34.3 mm. Тегло: 16.3 гр. 

24 лв. 
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 КОМПЛЕКТИ БЕЗЖИЧНИ АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ AX PRO С ВИДЕО ВЕРИФИКАЦИЯ цена с 
ДДС 

 

HIKVISION DS-PWA64-KIT-WE: Безжичен комплект алармена система AX-PRO с видео 
верификация, 64 безжични зони, вграден Wi-Fi модул, GPRS модул и слот за SIM карта 
Комплектът съдържа: 
1 бр. - HIKVISION DS-PWA64-L-WE: Безжичен алармен панел AX PRO с видео верификация и поддръжка 
до 64 безжични зони. Вграден Wi-Fi модул, GPRS модул и слот за SIM карта 
Поддържа до 64 безжични зони, до 32 безжични дистанционни, до 8 безжични клавиатури или четци, до 2 безжични 
разширители за до 32 релейни изходи, до 4 безжични сирени, до 30 потребителя, до 16 групи. 
1 бр. - HIKVISION DS-PKF1-WE: Безжично дистанционно управление за панели AX PRO 
Позволява включване/изключване на охраната в обекта. Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и 
разстояние до 900 метра с AES-128 криптирана връзка. Пълна отдалечена конфигурация. 
1 бр. - HIKVISION DS-PDP15P-EG2-WE: Безжичен пасивен инфрачервен PIR детектор за движение, 
обхват 15 метра / 85.9° 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1600 метра с AES-128 криптирана връзка. 
Пълна отдалечена конфигурация. Цифрова DSP обработка на сигнала с цифрова температурна компенсация, Creep 
зона на защита, двойна тампер защита - front/rear, трицветен LED индикатор, следене на силата на сигнала и нивото 
на батерията, защита от детекция на животни до 30 кг. 
1 бр. - HIKVISION DS-PDMC-EG2-WE: Безжичен магнитен детектор за врати и прозорци с 2 алармени зони 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1200 метра с AES-128 криптирана връзка. 
Пълна отдалечена конфигурация. Двойна тампер защита - front/rear, LED индикатор, следене на силата на сигнала, 
околна температура и нивото на батерията. 
Допълнително могат да се добавят всички други детектори, модули и аксесоари 

555 лв. 

 

HIKVISION DS-PWA96-KIT-WE: Безжичен комплект алармена система AX-PRO с видео 
верификация, 96 безжични зони, вграден Wi-Fi модул, 3G/4G модул и 2 слота за SIM карти 
Комплектът съдържа: 
1 бр. - HIKVISION DS-PWA96-M-WE: Безжичен алармен панел AX PRO с видео верификация и поддръжка 
до 96 безжични зони. Вграден Wi-Fi модул, 3G/4G модул и 2 слота за SIM карти 
Поддържа до 96 безжични зони, до 48 безжични дистанционни, до 8 безжични клавиатури или четци, до 4 безжични 
разширители за до 48 релейни изходи, до 6 безжични сирени, до 48 потребителя, до 32 групи. 
1 бр. - HIKVISION DS-PKF1-WE: Безжично дистанционно управление за панели AX PRO 
Позволява включване/изключване на охраната в обекта. Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и 
разстояние до 900 метра с AES-128 криптирана връзка. Пълна отдалечена конфигурация. 
1 бр. - HIKVISION DS-PDP15P-EG2-WE: Безжичен пасивен инфрачервен PIR детектор за движение, 
обхват 15 метра / 85.9° 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1600 метра с AES-128 криптирана връзка. 
Пълна отдалечена конфигурация. Цифрова DSP обработка на сигнала с цифрова температурна компенсация, Creep 
зона на защита, двойна тампер защита - front/rear, трицветен LED индикатор, следене на силата на сигнала и нивото 
на батерията, защита от детекция на животни до 30 кг. 
1 бр. - HIKVISION DS-PDMC-EG2-WE: Безжичен магнитен детектор за врати и прозорци с 2 алармени зони 
Двупосочна комуникация с панела на честота 868 Mhz и разстояние до 1200 метра с AES-128 криптирана връзка. 
Пълна отдалечена конфигурация. Двойна тампер защита - front/rear, LED индикатор, следене на силата на сигнала, 
околна температура и нивото на батерията. 
Допълнително могат да се добавят всички други детектори, модули и аксесоари 

780 лв. 

 
 Интереси: При проявен интерес сме готови да направим оглед на обектът Ви и да Ви изготвим оферта, съобразена с Вашите изисквания. 

 
 Гаранции: Всички продукти са с пълна гаранция за качество 2 години. Осигуряваме гаранционен и извънгаранционен сервиз. 

 
 Доставки: Доставки се извършват до всяко населено място в страната с ЕКОНТ и СПИДИ - до офис на куриерска фирма или на посочен от 

клиента адрес, заедно с фактура и гаранционна карта. Доставки до Европа се извършват със СПИДИ/DPD. Цената за доставка се изчислява 
автоматично в онлайн магазина ни. Всички стоки могат да бъдат поръчани през онлайн магазина: www.geovision.bg, закупени на място в офиса 
ни, по телефон, факс или E-mail. Плащанията са с банков превод, с наложен платеж, през E-Pay.bg с всички банкови карти /дебитни и 
кредитни/ или в брой. При наличност и възможност, поръчките се изпълняват веднага. 
 

 Отстъпки при покупка на продукти: https://www.geovision.bg/bg/blog-news/otstypki 
 

 Лизинг: Всички продукти могат да бъдат закупени на изплащане с УниКредит Кънсюмър Файненсинг. 
https://www.geovision.bg/bg/main/videonabludenie-leasing 
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