
cena detaliczna (netto)

IDO-04/99
odbiornik identyfikacyjny, pamięć 99 nadajników, wyświetlacz cyfrowy, syg. Aku, 

sygnalizacja niskiego stanu baterii nadajnika, 12V DC, 1xprzekaźnik (mono, 30s), 

współpraca z dowolnym nadajnikiem GE
220,00

SPR-CS3 odbiornik 3 kanały, podtynkowy, 12V DC, systemy WC 289,00

SPR-CS3

odbiornik identyfikacyjny, wersja przemysłowa (dławice, pokrywa przezroczysta),pamięć 

1000 nadajników, 4 kanały, indywidualne kasowanie, bufor zdarzeń, możliwość zapisu 

ustawień (+pamięć), wyświetlacz 26 znaków, syg. Aku, współpraca z programem TS, 

dowolnym nadajnikiem GE

399,00

IDO-1000 /E

odbiornik identyfikacyjny, wersja z etykietą (bez dławic, zew. przycisk kasowania), pamięć 

1000 nadajników, 4 kanały, indywidualne kasowanie, bufor zdarzeń, możliwość zapisu 

ustawień (+pamięć), wyświetlacz 26 znaków, syg. Aku, współpraca z programem TS, 

dowolnym nadajnikiem GE

450,00

IDO-1001U/E odbiornik, centrala dla SP z kasowaniem, USB inne j/w 450,00

IDO-1000U/E odbiornik, centrala, USB inne j/w 450,00

SPA-1000/PR program TS z obsługą 18 przycisków, do pobrania ze strony gratis

ATG-SG3RF
nadajnik GSM z modułem radiowym - dla systemów powiadomienia tylko na komórkę, 

współpraca z dowolnym przyciskiem GE, pojemność pamięci 200 przycisków, obsługa 6 

numerów, treść indywidualna dla kazdego przycisku
310,00

OBI-3SH
pager, pamięć 500 nadajników, bateria 9V/ 6F22 lub akumulator NiMH 8,4V/ 170 mAh, 

zasięg od 100-800m (w zależności od nadajnika), zaczep, antena elastyczna
239,00

GSU-SP1 przystawka Systemu Przywołania, powiadomienie SMS, 10 użytkowników 199,00

PNH-201 1-przyciskowy, hermetyczny, biały, bateria 12V A23, zasięg 200/400m (H1/H2) 104,00

PNH-201*
1-przyciskowy, hermetyczny, bateria 12V A23, zasięg 200/400m (H1/H2), klapka kolor 

(zielona, czerowna) z krzyżykiem
109,00

PNH-201C
2-przyciskowy (alarm, reset), powtarza transmisję (co 30s) do czasu ręcznego skasowania, 

hermetyczny, bateria 12V A23, zasięg 200/400m (H1/H2), klapka kolor (zielona, czerwona) 

z krzyżykiem
135,00

PNH-202
2-przyciskowy (alarm, reset), hermetyczny, bateria 12V A23, zasięg 200/400m (H1/H2), 

klapka kolor (zielona, czerwona) z krzyżykiem
135,00

PNH-201S 1-kanał, ciągniony, hermetyczny, bateria 12V A23, zasięg 400/800 m (H1/H2), 1 kółko 177,00

PNH-201S* 1-kanał, ciągniony, hermetyczny, bateria 12V A23, zasięg 400/800 m (H1/H2), 2 kółka 182,00

PNH-201SC
1-kanał, ciągniony, hermetyczny, bateria 12V A23, zasięg 400/800 m (H1/H2), 1 kółko, 

przycisk kasowania, z powtórzeniami (co 30s) aż do ręcznego skasowania
199,00

PNH-201SC*
1-kanał, ciągniony, hermetyczny, bateria 12V A23, zasięg 400/800 m (H1/H2), 2 kółka, 

przycisk kasowania, z powtórzeniami (co 30s) aż do ręcznego skasowania
205,00

PUK-121 nadajnik zegarkowy SOS, bateria 3V CR2032, zasięg 100/ 200m (H1/H2) 98,00

Cennik produktów (6)

System Przywołania

typ opis

  odbiorniki/ sterowniki - 433, 92 MHz, kodz zmienny, współpraca z dowolnym nadajnikiem GE

  nadajniki - 433,92 MHz, kod zmienny, współpraca z dowolnym odbiornikiem GE

https://gorke.eu/odb-identyfikacyjne/57-odbiornik-ido-0499.html
https://gorke.eu/odbiorniki/58-odbiornik-ido-1000-.html
https://gorke.eu/pager/86-pager-obi-3sh.html
https://gorke.eu/gsm/118-gsu-sp1000-nadajnik-gsm-system-przywolania.html
https://gorke.eu/piloty-nadajniki/44-przycisk-pnh-201.html
https://gorke.eu/piloty-nadajniki/44-przycisk-pnh-201.html
https://gorke.eu/piloty-nadajniki/68-pnh-201c.html
https://gorke.eu/piloty-nadajniki/102-pnh-201s-ciagniony.html
https://gorke.eu/piloty-nadajniki/102-pnh-201s-ciagniony.html
https://gorke.eu/piloty-nadajniki/96-pnh201sc.html
https://gorke.eu/piloty-nadajniki/96-pnh201sc.html
https://gorke.eu/piloty-nadajniki/108-puk-121-sos-zegarek.html
http://www.gorke.eu/
http://www.gorke.eu/


PNP-202
przycisk podblatowy, bateria 3,6V LS14250, 4 kanały: klawisz główny, sabotaż obudowy, 

wejścia: napad, sabotaż na listwie, zasięg 200/400 m (H1/H2)
120,00

zestawy wezwanie pomocy z toalety

TdN-01
Zestaw do toalet. Zawiera: odbiornik IDO-04/99, sygnalizator BSO-2H1, przycisk PNH-201C, 

nadajnik ciagniony PNH-201SC, zasięg 400-800 m
664,00

TdN-02
Zestaw full opcja: odbiornik, sygnalizator, przycisk ciagniony, przycisk klapkowy, kasownik. 

Przyciski podtynkowe (dla opcji natynkowej dolicza się 4x puszka), zasilanie zew. lub opcja 

bateryjna
949,00

TdN-03
Zestaw: odbiornik, sygnalizator, przycisk ciagniony, kasownik. Przyciski podtynkowe (dla 

opcji natynkowej dolicza się 3x puszka), zasilanie zew. lub opcja bateryjna
797,00

TdN-04
Zestaw ekonomiczny - sygnalizacja przywołania pomocy na lampce: sygnalizator, przycisk 

ciągniony, kasownik.  Przyciski podtynkowe (dla opcji natynkowej dolicza się 2x puszka), 

zasilanie zew. lub opcja bateryjna
508,00

TdN-05
Zestaw ekonomiczny - sygnalizacja przywołania pomocy na lampce: sygnalizator, przycisk 

ciągniony z kasownikiem.  Przycisk podtynkowy (dla opcji natynkowej dolicza się 1x 

puszka), zasilanie zew. lub opcja bateryjna
386,00

TdN-06
Zestaw z przyciskami wandaloodpornymi (wezwanie, kasownik) + odbiornik, sygnalizator, 

przycisk ciągniony. 
1121,00

TdN-07
Zestaw bateryjny, seria LX, 1 pomieszczenie, nadzór, zawiera: odbiornik z kontrolą baterii, 

sygnalizator, przycisk podświetlany 3in1: 2x SOS klawisz i linka, kasowanie
1100,00

BSO-2H1
radiowy sygnalizator optyczny, 12V DC, wysoka jasność, sterowany dowolnym nadajnikiem 

GE, zasieg w zależności od nadajnika: 100-500m, heterodyna H1
120,00

BSO-2H2
radiowy sygnalizator optyczny, 12V DC, wysoka jasność, sterowany dowolnym nadajnikiem 

GE, zasieg w zależności od nadajnika: 200-1000m, heterodyna H2
156,00

SWR-108 sygnalizator optyczno-dźwiękowy z regulacją głośności (pokrętło), 12V DC 38,00

BSO-300
sygnalizator optyczno-dźwiękowy z płynną regulacją głośności i jasności świecenia, 12V DC, 

natynkowy lub na puszkę fi 60
169,00

BSO-400
sygnalizator optyczno-dźwiękowy z płynną regulacją głośności i jasności świecenia, 12V DC, 

podtynkowy, ramka biała
169,00

WLC-201 wzmacniacz linii cyfrowej, 12V DC, heterodyna H2 172,00

RTS-1000 retransmiter, wzmocnienie sygnału 1000 m, dedykowany, 12V DC 280,00

SPR-ZS1
zasilacz, ramka biała, podtynkowy, 230 V AC, 0,35A, zabezpieczenia przeciwzwraciowe, 

przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe, termiczne
109,00

SPR-PK1/A/BAT przycisk 1-klaw., ramka biała, alarmowy, bateryjny, podtynkowy 152,00

SPR-PK1/A/ZAS przycisk 1-klaw., ramka biała, alarmowy, 12V DC, podtynkowy 152,00

inne - sygnalizatory, zasilacz, wzmacniacz

przyciski SOS

https://gorke.eu/piloty-nadajniki/105-pnp-202-podblatowy.html
https://gorke.eu/produkty/185-zestaw-przyzywowy-do-toalet-tdn-01.html
https://gorke.eu/system-przyzywowy/85-bezprzewodowy-sygnalizator-optyczny-bso-2.html
https://gorke.eu/system-przyzywowy/98-bezprzewodowy-sygnalizator-optyczny-bso-2.html
https://gorke.eu/inne/138-swr-100.html
https://gorke.eu/wzmacniacze-i-inne/60-wzmacniacz-wlc-201-.html
https://gorke.eu/wzmacniacze-i-inne/59-retransmiter-rts-100-.html


SPR-PK1/K/BAT przycisk 1-klaw., ramka biała, kasujący, bateryjny, podtynkowy 152,00

SPR-PK1/K/ZAS przycisk 1-klaw., ramka biała, kasujący, 12V DC, podtynkowy 152,00

SPR-PK2/AK/BAT przycisk 2-klaw., ramka biała, alarmowo-kasujący, bateryjny, podtynkowy 189,00

SPR-PK2/AK/ZAS przycisk 2-klaw., ramka biała, alarmowo-kasujący, 12V DC, podtynkowy 189,00

SPR-PC1/BAT przycisk ciągniony, ramka biała, bateryjny, podtynkowy 187,00

SPR-PC1/ZAS przycisk ciągniony, ramka biała, 12V DC, podtynkowy 187,00

SPR-PC2/AA/BAT przycisk ciągniony plus klawisz, ramka biała, podtynkowy 217,00

SPR-PC2/AA/ZAS przycisk ciągniony plus klawisz, ramka biała, podtynkowy 217,00

SPR-PK2/AK/BAT przycisk 2-klaw., ramka biała, alarmowo-kasujący, bateryjny, podtynkowy 217,00

SPR-PK2/AK/ZAS przycisk 2-klaw., ramka biała, alarmowo-kasujący, 12V DC, podtynkowy 217,00

SPR-PK1C/AA/ZAS natynkowy przycisk SOS, klapka+linka, 12V DC 259,00

SPR-PK1C/AA/BAT natynkowy przycisk SOS, klapka+linka, bateryjny 259,00

SPR-PK1C/AAK/ZAS natynkowy przycisk SOS z funkcją kasownika, klapka+linka, 12V DC 349,00

SPR-PK1C/AAK/BAT natynkowy przycisk SOS z funkcją kasownika, klapka+linka, bateryjny 349,00

SPR-PK2C/AKA/ZAS natynkowy przycisk podwójny (alarm, kasownik), z linką SOS, 12V DC 296,00

SPR-PK2C/AKA/BAT natynkowy przycisk podwójny (alarm, kasownik), z linką SOS, bateryjny 296,00

SPR-P41 1-klawiszowy, nadajnik łańcuszkowy 109,00

SPR-PW1/x/ZAS wandaloodporny, 1-klawiszowy, podtynkowy, 12V DC, stałe podświetlenie, 3 kolory 238,00

SPR-PN radiowy przycisk nożny 177,00

SPR-PG radiowy przycisk grzybek 268,00

P1 puszka 1-krotna 5,00

P2 puszka 2-krotna 9,00

P3 puszka 3-krotna 12,00

P4 puszka 4-krotna 14,00

P5 puszka 5-krotna 18,00

KOLOR dopłata do ramek kolor inny niż standard biały: 3,00

zielony, turkus, czerwony, brąz, fiolet

programowanie usługa programowania do sygnalizatora, RTS, odbiornika, pagera
3,00


