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UWAGA! Podane ceny w katalogu są cenami zł netto.
cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy możliwość zmiany 
ceny bez wcześniejszego powiadomienia. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie informacje były po-
prawne i aktualne. Jednak nasze wyroby podlegają ciągłemu doskonaleniu i dlatego zastrzegamy sobie 
prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.
proxima sp.j. jest niezależnym producentem wszystkich urządzeń elektronicznych wymienionych w ka-
talogu. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie w celu informacyjnym, aby wyjaśnić 
przeznaczenie produktów proxima.
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AUTOALARM ZN 307,41zł netto

Autoalarm PROxIMA ZN to urządzenie w pełni programowalne (programatorem radiowym lub ręcznie) 
przeznaczone do montażu w pojazdach o napięciu zasilania 12V. Jest to nasz podstawowy alarm, wypo-
sażony w niezbędne funkcje. Zapewnia on maksimum bezpieczeństwa w rozsądnej cenie. centralka  
z dwoma chromowanymi pilotami w zestawie oraz czarne okablowanie utrudniające rozpoznanie przewodów.

FUNKCJE:
t ciche (kierunkowskazy) lub głośne potwierdzanie wł./wył.,
t ponowne uzbrojenie alarmu po wyłączeniu,
t 1. lub 3s. sterowanie zamkiem centralnym,
t Zamykanie/otwieranie zamków po wł./wył. stacyjki,
t Funkcja komfort (30s impuls zamknięcia),
t Możliwość odłączania pilotem czujnika dodatkowego,
t Możliwość pracy czujnika dodatkowego z prealarmem,
t Zmienny kod pilota (Keeloq),
t Możliwość programowania programatorem radiowym,
t Kontrola baterii pilota, przy słabej baterii alarm można tylko wyłączyć,
t Ostrzeganie przy współpracy z czujnikiem mikrofalowym,
t Otwieranie szyb pilotem przy współpracy ze sterownikiem szyb prOXiMA,
t Funkcja pANic,
t Zabezpieczenie przed zwarciem kierunkowskazów i syreny,
t przewód awaryjnego rozbrajania,
t Uzbrojenie alarmu po 5 lub 25s od włączenia pilotem,
t Możliwość zaprogramowania do 4 pilotów,
t pamięć ostatnich 10 alarmów,
t W komplecie znajdują się: centrala alarmowa, dwa chromowane piloty, czujnik ultradźwiękowy i syrena Bs46,
t Alarm współpracuje również z czujnikami: przechyłu i obrotu, mikrofalowym.
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AUTOALARM ZK 330,12zł netto

Autoalarm PROxIMA ZK to urządzenie w pełni programowalne (programatorem radiowym lub ręcznie) 
przeznaczone do montażu w pojazdach o napięciu zasilania 12V. prOXiMA ZK to nasz najchętniej wy-
bierany autoalarm, duża funkcjonalność i niezawodność to jego największe zalety. centralka z dwoma 
chromowanymi pilotami w zestawie oraz czarne okablowanie utrudniające rozpoznanie przewodów.

FUNKCJE:
t ponowne uzbrojenie alarmu po przypadkowym wyłączeniu,
t 1s. lub 3s. sterowanie zamkiem centralnym,
t Zamykanie/otwieranie zamków po wł./wył. stacyjki,
t Funkcja komfort (30s impuls zamknięcia),
t Możliwość odłączania pilotem czujnika dodatkowego,
t Możliwość pracy czujnika dodatkowego z prealarmem,
t Zmienny kod pilota (Keeloq),
t Możliwość programowania programatorem radiowym,
t Kontrola baterii pilota, przy słabej baterii alarm można tylko wyłączyć,
t Ostrzeganie przy współpracy z czujnikiem mikrofalowym,
t Otwieranie szyb pilotem przy współpracy ze sterownikiem szyb prOXiMA,
t Funkcja pANic,
t Zabezpieczenie przed zwarciem kierunkowskazów i syreny,
t Uzbrojenie alarmu po 5 lub 25s od włączenia pilotem,
t Możliwość zaprogramowania do 4 pilotów,
t pamięć ostatnich 10 alarmów,
t Awaryjne rozbrajanie przyciskiem,
t W komplecie znajdują się: centrala alarmowa, dwa chromowane piloty, czujnik ultradźwiękowy i syrena Bs46,
t Alarm współpracuje również z czujnikami: przechyłu i obrotu, mikrofalowym.

https://www.proxima.pl/
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AUTOALARM ZK_C 24V

Autoalarm PROxIMA ZK_C 24V to urządzenie w pełni programowalne (programatorem radiowym  
lub ręcznie) przeznaczone do montażu w pojazdach o napięciu zasilania 24V. proxima ZK to nasz najchęt-
niej wybierany autoalarm, duża funkcjonalność i niezawodność to jego największe zalety. centralka  
z dwoma chromowanymi pilotami w zestawie oraz czarne okablowanie utrudniające rozpoznanie przewodów.

FUNKCJE:
t ponowne uzbrojenie alarmu po wyłączeniu,
t 1s. lub 3s. sterowanie zamkiem centralnym,
t Zamykanie/otwieranie zamków po wł./wył. stacyjki,
t Funkcja komfort (30s impuls zamknięcia),
t Możliwość odłączania pilotem czujnika dodatkowego,
t Możliwość pracy czujnika dodatkowego z prealarmem,
t Zmienny kod pilota (Keeloq),
t Możliwość programowania programatorem radiowym,
t Kontrola baterii pilota, przy słabej baterii alarm można tylko wyłączyć,
t Ostrzeganie przy współpracy z czujnikiem mikrofalowym,
t Otwieranie szyb pilotem przy współpracy ze sterownikiem szyb prOXiMA,
t Funkcja pANic,
t Zabezpieczenie przed zwarciem kierunkowskazów i syreny,
t Uzbrojenie alarmu po 5 lub 25s od włączenia pilotem,
t Możliwość zaprogramowania do 4 pilotów,
t pamięć ostatnich 10 alarmów,
t Awaryjne rozbrajanie przyciskiem,
t W komplecie znajdują się: centrala alarmowa, dwa chromowane piloty, czujnik ultradźwiękowy i syrena Bs46,
t Alarm współpracuje również z czujnikami: przechyłu i obrotu, mikrofalowym.

478,55zł netto
AU

tO
ALArM

 Bp5

AUTOALARM BP5

Autoalarm PROxIMA BP5 to urządzenie przeznaczone do montażu w pojazdach wyposażonych w cen-
tralny zamek sterowany fabrycznym pilotem. Jako jedyne urządzenie na rynku proxima Bp5 posiada pię-
cioprzewodowy moduł uczący się impulsów płynących na zamek centralny co zwiększa ochronę pojazdu.

FUNKCJE:
t sterowanie pilotem fabrycznym pojazdu,
t Jednoobwodowa blokada,
t Możliwość awaryjnego rozbrojenia,
t stan serwisowy,
t pamięć 10 ostatnich źródeł alarmu,
t elektroniczne zabezpieczenie wyjść kierunkowskazów i syreny przed zwarciem,
t Konfigurowalny programatorem radiowym lub ręcznie,
t Wyjście cyfrowe,
t Funkcja przeciwporwaniowa
t ciche/głośne uzbrajanie i rozbrajanie alarmu,
t ponowne uzbrojenie alarmu po przypadkowym rozbrojeniu,
t Możliwość odłączenia czujnika dodatkowego pilotem,
t sterowanie funkcją komfort,
t prealarm (ostrzeganie),
t Funkcja pANic,
t Możliwość otwierania szyb pilotem (przy współpracy ze sterownikiem szyb prOXiMA),
t Możliwość uzbrojenia alarmu po 5s lub 30s (25s potrzebne przy funkcji komfort).
t Automatyczne zamknięcie zamków po włączeniu stacyjki,
t Automatyczna blokada,

307,41zł netto

https://www.proxima.pl/
https://www.proxima.pl/
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ALARM HIBERNATUS_PLUS 299,14zł netto

Alarm motocyklowy HIBERNATUS_PLUS charakteryzuje się bardzo niskim poborem prądu 0.4mA, 
dlatego idealnie nadaje się do instalacji w dowolnym jednośladzie. Główną zaletą alarmu PROxIMA  
HIBERNATUS_PLUS jest czujnik położenia umieszczony bezpośrednio w centrali, reagujący na pochyle-
nie wzdłużne i poprzeczne motocykla. Dostępny jest w dwóch wersjach pilotowych (pilot Mini, pilot Miękki).

FUNKCJE:
t Kod zmienny pilota (Keeloq),
t Jednoobwodowa blokada,
t Możliwość awaryjnego rozbrojenia,
t Kontrola stanu baterii pilota,
t stan serwisowy,
t pamięć 10 ostatnich źródeł alarmów,
t elektroniczne zabezpieczenie wyjść kierunkowskazów i syreny przed zwarciem,
t Miganie diody LeD przy odbiorze sygnału z pilota,
t ciche/głośne uzbrajanie i rozbrajanie alarmu,
t Automatyczne uzbrojenie (brak, 1 min., 3 min., 5 min.),
t Jednorazowa rezygnacja z automatycznego uzbrojenia,
t Możliwość odłączenia czujnika dodatkowego pilotem,
t Możliwość zaprogramowania 4 pilotów,
t Bardzo mały pobór prądu podczas normalnej pracy z włączonym odbiornikiem,
t sygnalizacja słabej baterii w pilocie oraz rozładowanego akumulatora motocykla.
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IMMOBILISER ZERO GHZ

immobiliser ZERO_GHZ jest najnowocześniejszym urządzeniem z grupy produktów bezobsługowych. De-
dykowany do pojazdów o napięciu zasilania 12V. Atutem immobilisera jest zerowy pobór prądu, gdy zapłon 
jest wyłączony – tak istotne w motocyklach. Zaletą immobilisera jest częstotliwość pracy 2.4 GHz, co gwa-
rantuje stabilną pracę bez obaw o zakłócenie przez inne urządzenia. Wszystko co należy do obowiązków 
kierowcy to posiadać przy sobie niewielki Bezprzewodowy Klucz Elektroniczny – BKE.

FUNKCJE:
t Bezobsługowy nadajnik – token BKe (bezobsługowy klucz elektroniczny),
t Jednoobwodowa blokada,
t Możliwość awaryjnego rozbrojenia za pomocą kodu dostępu,
t stan serwisowy,
t Możliwość dokodowania do 5 tokenów BKe,
t Możliwość wyboru trybu pracy centrali (jednokrotna lub stała komunikacja centralki z BKe co 30s),
t Dwa tokeny BKe w komplecie,
t supernowoczesna, dwukierunkowa łączność w paśmie 2.4GHz,
t Najmniejszy na rynku 10 x 25 x 70mm,
t Dwa klucze w komplecie,
t sygnalizacja diodą LeD i buzerem,
t Awaryjny KOD odblokowujący,
t Blokada - przekaźnik 5A,
t Homologacja e20,
t prosty montaż,

202,77zł netto

Wejdź na Youtube i wpisz:
proxima Hibernatus plus

https://www.proxima.pl/
https://www.proxima.pl/
https://youtu.be/kcMR0A9LRGc
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 24V

IMMOBILISER PT2 / PT2_C 24V 227,11zł / 243,33zł netto

immobiliser PROxIMA PT2 / PT2C_ 24V to urządzenie w pełni programowalne programatorem ra-
diowym lub ręcznie, obsługiwane przy pomocy kluczy transponderowych typu roger. Możliwość pracy 
jako immobiliser, immobiliser z funkcją alarmu oraz system antyporwaniowy. przeznaczony do montażu  
w pojazdach o napięciu zasilania 12V lub 24V. po wyłączeniu stacyjki następuje automatyczne uzbrojenie 
immobilisera (dwa obwody). przekręcenie stacyjki, gdy blokada jest uzbrojona sygnalizowane jest syreną. 
chroni przed kradzieżą samochodu pozostawionego bez opieki. centralka wyposażona w czarne okablo-
wanie utrudniające rozpoznanie przewodów.

FUNKCJE:
t Klucz transponderowy,
t Dwuobwodowa blokada,
t Wyjście na syrenę alarmową,
t stan serwisowy,
t Możliwość awaryjnego rozblokowania immobilisera,
t Funkcja autoalarmu,
t Funkcja antynapadowa,
t sygnalizacja optyczna stanu immobilisera wewnątrz pojazdu – dioda LeD oraz dźwiękowo buzer,
t szybkie lub wolne uzbrajanie immobilisera,
t Zwłoka na wejście i rozbrojenie immobilisera,
t Blokada przeciwporwaniowa załączana otwarciem drzwi,
t Blokada przeciwporwaniowa załączana upłynięciem określonego czasu jazdy,
t Możliwość autoryzacji przyciśnięciem ukrytego wyłącznika albo poprzez użycie klucza elektronicznego,
t Możliwość awaryjnego rozbrojenia,
t Możliwość dokodowania do 12 kluczy transponderowych.
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IMMOBILISER KLAWIATUROWY IK

immobiliser KLAWIATUROWY IK jest to podświetlana, silikonowa klawiatura zamontowana w kokpicie po-
jazdu. czterocyfrowy kod umożliwiający jazdę. Nie jest potrzebny pilot, ani klucz elektroniczny, który można 
utracić, zazwyczaj w komplecie z kluczykami. immobiliser składa się z doskonale widocznej, podświetlanej 
klawiatury i ukrytego modułu blokującego. W module blokującym znajduje się pojedyncze blokujące wyjście 
przekaźnikowe 10A/12V DC. przeznaczony do montażu w pojazdach o napięciu zasilania 12V.

FUNKCJE:
t podświetlana, silikonowa klawiatura zamontowana w kokpicie pojazdu,
t czterocyfrowy kod umożliwiający jazdę,
t Nie jest potrzebny pilot, ani klucz elektroniczny, który można utracić, zazwyczaj w komplecie z kluczy-

kami,
t Blokada uzbraja się automatycznie po minucie od wyłączenia stacyjki,
t Wyłączenie stacyjki powoduje ciągłe, czerwone podświetlenie klawisza *,
t po upływie minuty, trzy krótkie sygnały akustyczne i wolne miganie podświetlenia klawisza * sygnali-

zuje uzbrojenie blokady,
t Blokadę można również uzbroić ręcznie,
t czerwone miganie podświetlania klawisza * potwierdza uzbrojenie blokady,
t poprawny kod potwierdzany jest krótką melodyjką zwaną hymnem kibica.

130,08zł netto

Wejdź na Youtube i wpisz:
proxima pt2c 24V

Wejdź na Youtube i wpisz:
proxima immobiliser klawiaturowy iK

https://www.proxima.pl/
https://www.proxima.pl/
https://youtu.be/tCqJOzjxxyo
https://youtu.be/tCqJOzjxxyo
https://youtu.be/Wi4tqoH480g
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BiLiser Dp2K / Dp2c

 24V

IMMOBILISER DP2K / DP2C 24V 227,11zł / 243,33zł netto

immobiliser PROxIMA DP2K / DP2C 24V to urządzenie programowalne posiadające elektroniczny klucz 
kontaktowy typu Dallas. Możliwość pracy jako alarm, immobiliser oraz system antyporwaniowy. prze-
znaczony do montażu w p a 12V lub 24V.

FUNKCJE:
t Klucz kontaktowy typ DALLAs,
t Dwuobwodowa blokada,
t Wyjście na syrenę alarmową,
t stan serwisowy,
t Możliwość awaryjnego rozblokowania immobilisera,
t Funkcja autoalarmu,
t Funkcja antynapadowa,
t sygnalizacja optyczna stanu immobilisera wewnątrz pojazdu – dioda LeD oraz dźwiękowo buzer,
t szybkie lub wolne uzbrajanie immobilisera,
t Zwłoka na wejście i rozbrojenie immobilisera,
t Blokada przeciwporwaniowa załączana otwarciem drzwi,
t Blokada przeciwporwaniowa załączana upłynięciem określonego czasu jazdy,
t Możliwość autoryzacji przyciśnięciem ukrytego wyłącznika albo poprzez użycie klucza elektronicznego,
t Możliwość awaryjnego rozbrojenia,
t Możliwość dokodowania do 8 kluczy typ Dallas.

iM
M

O
BiLiser 1c

M

IMMOBILISER 1CM

Miniaturowy immobiliser 1CM konfigurowalny hardware’owo. Wykonywany w wersjach z przyciskiem, 
czujnikiem zbliżeniowym (1cm zasięgu) i kluczem kontaktowym – pigułką DALLAs. przystosowany  
do montażu w pojazdach z instalacją zasilaną napięciem 12V lub 24V Dc.

FUNKCJE:
t Miniaturowy nowatorski, wygodny w obsłudze immobiliser o szerokim zakresie napięć zasilania  

12-24V, posiada buzer i diodę LeD,
t posiada przycisk (sWitcH) - wejście P, czujnik zbliżeniowy -wejście Z i złącze do czytnika Dallas  

- wejście D,
t czujnik zbliżeniowy - absolutna nowość na rynku - wykrywa zbliżenie ręki i działa poprzez plastik 

kokpitu pojazdu (ponad 1cm zasięgu),
t Nowością jest również kodowy sposób rozbrajania blokady - przykładowa sekwencja rozbrajająca:
 1. przyłożyć pigułką Dallas i dotknąć ręką miejsca, pod którym jest przyklejony czujnik zbliżeniowy  

- kod o długości 2
 2. inną przykładową sekwencją rozbrajającą może być dwukrotne, szybkie naciśnięcie przycisku P,  

a następnie dotknięcie ręką okolicy, pod którą zainstalowany jest czujnik zbliżeniowy - kod o długości 3,
t Długość sekwencji KODu 1-10,
t Dwie sekwencje rozbrajające - druga awaryjna, gdy nie można użyć pigułki Dallas,
t Dodatkowo wejścia P i Z mogą działać na dwa sposoby:
 -  pierwszy sposób wykrywa tylko fakt przyciśnięcia przycisku P lub pobudzenia czujnika zbliżeniowego Z
 - Drugi sposób rozróżnia długość przyciśnięcia przycisku P lub pobudzenia czujnika zbliżeniowego 

Z - długie lub krótkie. Można niezależnie dla wejść P i Z wybrać czas uważany za długi (0.6s -1.1s 2s),
t Daje to wiele kombinacji nawet bez pigułki Dallas.

113,55zł netto

Wejdź na Youtube i wpisz:
proxima immobiliser 1cm

https://www.proxima.pl/
https://www.proxima.pl/
https://youtu.be/6m2R8OVFuQU
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BLOKADA SENSOROWA 12/24V

BLOKADA SENSOROWA 12V/24V. Miniaturowa, jednoobwodowa blokada. Aby odblokować pojazd, 
należy własnym ciałem (np. ręką) połączyć czujnik sensorowy z masą pojazdu. Nowością jest kodowy 
sposób rozbrajania blokady. posiada buzer i diodę LeD.

FUNKCJE:
t posiada przycisk (sWitcH) - wejście P i czujnik sensorowy (rezystancyjny) wejście S, który można 

zastąpić drugim przyciskiem (sWitcHeM),
t czujnik sensorowy - należy własnym ciałem (np. ręką) połączyć czujnik sensorowy z masą pojazdu,
t Nowością jest kodowy sposób rozbrajania blokady - przykładowa sekwencja rozbrajająca: Długość 

sekwencji KODu 1-10:
 - Dotknąć sensora S i masy, a potem krótko i długo nacisnąć przycisk P - kod o długości 3,
 - inną przykładową sekwencją rozbrajającą może być długie dotknięcie sensora S i masy, a potem 

długie i krótkie naciśnięcie przycisku P (kod o długości 3),
t Można zapamiętać dwie sekwencje rozbrajające wygodne dla różnych użytkowników,
t Dodatkowo wejścia P i S mogą działać na dwa sposoby.
 - pierwszy sposób wykrywa tylko fakt przyciśnięcia sWitcHA lub dotknięcia czujnika sensorowego  

i masy
 - drugi sposób rozróżnia długość przyciśnięcia sWitcHA lub dotykania czujnika sensorowego - długie 

lub krótkie,
t Można niezależnie dla wejść P i S wybrać czas uważany za długi (0.6s -1.1s - 2s),

72,99zł netto

BLO
KADA KO

KpitO
W

A

BLOKADA KOKPITOWA 72,99zł netto

BLOKADA KOKPITOWA to nowoczesne, mikroprocesorowe, programowane urządzenie chroniące sa-
mochód przed kradzieżą.

FUNKCJE:
t Rozbrojenie blokady polega przykładowo na:
 1. naciśnięciu hamulca nożnego
 2. włączeniu ogrzewania tylnej szyby
 3. wyłączeniu ogrzewania tylnej szyby
 4. zwolnieniu hamulca nożnego,
t przykładowy kod jest długości 4 włączeń/wyłączeń,
t Analizowane są dwa dowolnie wybrane przyciski/przełączniki oraz stacyjka i zapamiętywane są ich 

kolejne stany włączenia i wyłączenia,
t Maksymalna długość kodu (liczba włączeń/wyłączeń) wynosi 12.

https://www.proxima.pl/
https://www.proxima.pl/
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STEROWNIK Z IMMOBILISEREM SI

PROxIMA SI to zupełnie nowa konstrukcja – centrala sterownika zamka centralnego została rozszerzona 
o przekaźnik blokady, dzięki czemu otrzymaliśmy bardzo funkcjonalne urządzenie w atrakcyjnej cenie.

FUNKCJE:
t Model si posiada:
 - Dwa przekaźniki do sterowania zamkiem 1s lub 3s
 - przekaźnik do sterowania kierunkowskazami
 - przekaźnik iMMOBiLiserA
 - Wyjście 25s/0.5A - komfort po zamknięciu zamka lub otwieranie bagażnika (wymagany dodatkowy 

przekaźnik)
 - Uzbrojenie/rozbrojenie blokady po zamknięciu/otwarciu zamka centralnego
 - Automatyczne uzbrojenie blokady po wyłączeniu stacyjki
 - Dwa piloty z kodem zmiennym prOXiMA (max. 6 sztuk)
 - Dioda LeD

117,88zł netto

Wejdź na Youtube i wpisz:
proxima sterownik z immobiliserem si
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STEROWNIK SRPI SCYZORYK 86,52zł netto

Uniwersalny, radiowy sterownik zamka centralnego SRPi to urządzenie najwyższej jakości. posiada wbu-
dowane przekaźniki sterujące, które umożliwiają dowolną konfigurację i sterowanie zarówno impulsami 
masy, +12V jak i naprzemiennie, pozwalając dopasować się do każdego zamka centralnego. Dodatkowo 
sterownik SRPi wyposażony jest w wyjście sterujące bagażnikiem.

FUNKCJE:
t Dwa przekaźniki do sterowania zamkiem (0.8s lub 3.5s),
t Wyjście 25s/0.5A komfort po zamknięciu zamka,
t Max. 6 pilotów sterujących, dwa w komplecie,
t przekaźnik do sterowania kierunkowskazami,
t Niebieska dioda LeD,
t przekaźnik kanału dodatkowego (bagażnik).

https://www.proxima.pl/
https://www.proxima.pl/
https://youtu.be/u7CED9kxDNg
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STEROWNIK SRPI MINI

Uniwersalny, radiowy sterownik zamka centralnego SRPi to urządzenie najwyższej jakości. posiada wbu-
dowane przekaźniki sterujące, które umożliwiają dowolną konfigurację i sterowanie zarówno impulsami 
masy, +12V jak i naprzemiennie, pozwalając dopasować się do każdego zamka centralnego. Dodatkowo 
sterownik SRPi wyposażony jest w wyjście sterujące bagażnikiem. Dwa, zmiennokodowe piloty MiNi 
chromowane w komplecie, działające na częstotliwości 433,92MHz.

FUNKCJE:
t Zamknięcie zamka:
 Nacisnąć przycisk pilota - potwierdzeniem zamknięcia jest jednokrotne mignięcie kierunkowska-

zów. Zamknięciu zamka towarzyszy również sygnał masy na wyjściu komfort przez 25s. Dioda LeD,  
gdy zamek jest zamknięty miga raz na sekundę,

t Otwarcie zamka:
 Nacisnąć przycisk pilota - potwierdzeniem otwarcia jest dwukrotne mignięcie kierunkowskazów i zga-

śnięcie niebieskiej diody LeD,
t Otwarcie bagażnika:
 Naciskać przez 2s przycisk pilota,
t programowanie pilotów:
 Nacisnąć sWitcH z boku sterownika – zapalą się kierunkowskazy - nacisnąć dowolny przycisk no-

wego pilota - potwierdzeniem rejestracji pilota jest zgaśnięcie kierunkowskazów. Aby wprogramować 
kolejne piloty, należy powtórzyć powyższą procedurę. Można zarejestrować max. 6 pilotów,

t Kasowanie wszystkich pilotów:
 Należy nacisnąć i przytrzymać przez 3s sWitcH, potwierdzeniem usunięcia pilotów z pamięci jest 

pięciokrotne mignięcie kierunkowskazów.

86,52zł netto
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STEROWNIK SRP MINI

Radiowy Sterownik Zamka SRP 12V–24V to zaawansowane urządzenie współpracujące zarówno  
z instalacjami 12V jak i 24V. Dodatkowo sterownik srp wyposażony jest w szereg programowalnych opcji. 
Dwa, zmiennokodowe piloty MiNi chromowane w komplecie, działające na częstotliwości 433,92MHz.

FUNKCJE PODSTAWOWE:
t uniwersalne zasilanie 12 - 24V - również do ciężarówek,
t dwustykowy przekaźnik do sterowania kierunkowskazami,
t dwa przekaźniki sterujące zamkiem,
t zmienny kod pilota,
t możliwość wprogramowania czterech pilotów,
t dwa, zmiennokodowe piloty typu MiNi chrom w komplecie.

FUNKCJE DODATKOWE:
t zmienny czas sterowania zamkiem (0.8s lub 3.5s),
t autozamykanie - 30s po wył. stacyjki zamek zostaje zamknięty,
t sygnał komfort - domykanie szyb również pilotem (klawisz B),
t automatyczne zamykanie zamków podczas jazdy.

133,56zł netto

https://www.proxima.pl/
https://www.proxima.pl/
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BUSS – Bardzo Uniwersalny Sterownik Samochodowy. sterownik posiada dwa wyjścia przekaźnikowe 
oraz cztery wejścia sterujące. Można wybrać jeden z pięciu fabrycznych scenariuszy – (sposób reakcji 
przekaźników na pobudzenie wejść) oraz jeden scenariusz konfigurowany przez użytkownika. Zasilanie 
12V. Bardzo uniwersalny…

FUNKCJE:
t pięć fabrycznych scenariuszy reakcji przekaźników na napięcia na wejściach - nr 1-2-3-4
 - scenariusz nr 1 - sekwencja bez pamięci
 - scenariusz nr 2 - sekwencja naprzemienna
 - scenariusz nr 3 - sekwencja z pamięcią
 - scenariusz nr 4 - kierunkowskazy ze światłami awaryjnymi
 - scenariusz nr 5 - zamek centralny sterowany pojawiającą się masą lub pojawiającym się napięciem +12V
 - scenariusz nr 6 - użytkownik może skonfigurować sterownik zgodnie z własnymi potrzebami

sterO
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STEROWNIK BUSS 97,56zł netto UNIWERSALNY ZAMEK CENTRALNY 3KG

Uniwersalny zamek centralny o sile 3kg. Komplet czterech siłowników – jeden siłownik master, trzy siłow-
niki slave, wiązka kabli, centralka sterująca oraz elementy montażowe (śruby, szprychy, blachy, kostki). 
siłowniki wyposażone są w obrotowe główki, co znacznie ułatwia montaż.

73,54zł netto
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Uniwersalny siłownik slave centralnego zamka o sile 6kg. siłownik wyposażony w obrotową główkę, 
co znacznie ułatwia montaż.

SIŁOWNIK MASTER 6KG

SIŁOWNIK SLAVE 6KG

Uniwersalny siłownik master centralnego zamka o sile 6kg. siłownik wyposażony w obrotową główkę, 
co znacznie ułatwia montaż.

48,66zł netto

43,26zł netto

https://www.proxima.pl/
https://www.proxima.pl/
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STEROWNIK DOMYKAJąCY SZYBY 77,32zł netto

sterownik PROxIMA służy do automatycznego domykania 2 szyb samochodowych, podczas zamykania 
centralnego zamka bądź uzbrajania alarmu. Urządzenie współpracuje ze wszystkimi autoalarmami i zam-
kami centralnymi.

FUNKCJE:
t sterownik domykający szyby jest dostępny w dwóch wersjach:
 - Dla silników w stanie spoczynku zwartych do masy (silnik pracuje, gdy podane zostaje 12V)
 - Dla silników w stanie spoczynku zwartych do +12V (silnik pracuje, gdy podana zostaje masa)

STEROWNIK SZYB SSM2

Dwukanałowy STEROWNIK SZYB SSM2 jest nowoczesnym, programowanym i najbardziej uniwersal-
nym urządzeniem tego typu na polskim rynku.

105,44zł netto
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WŁąCZNIK ŚWIATEŁ KAWA 58,40zł netto

Konfigurowalny, automatyczny włącznik świateł samochodowych – KAWA. Jest to urządzenie stwo-
rzone dla wygody użytkowników samochodów osobowych. Za jego pomocą światła będą załączały się 
automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia funkcji oświetlania 
drogi do domu.

FUNKCJE:
t Załącza światła postojowe i mijania w samochodach osobowych, gdy napięcie w instalacji wzrośnie 

do 13.0V lub 13.5V, opcja programowana,
t Zaciągnięcie hamulca ręcznego (masa) blokuje załączanie świateł,
t steruje niezależnie światłami mijania i postojowymi,
t rozdzielone obwody prawej i lewej strony świateł postojowych i świateł mijania,
t Dostosowany do podawania masy lub +12V na żarówki - niezależnie dla świateł postojowych i mijania,
t posiada wejście wykrywające włączenie świateł drogowych - wyłącza światła mijania, gdy załączamy 

drogowe (masa lub +12V),
t Możliwość zostawienia włączonych świateł na 0s, 20s lub 40s po wyłączeniu stacyjki - oświetlenie 

drogi do domu,
t Wyjście +12V do podświetlania deski rozdzielczej.

WŁąCZNIK ŚWIATEŁ KAWA_Z

Konfigurowalny, automatyczny włącznik świateł samochodowych z czujnikiem zmierzchowym  
– KAWA_Z jest urządzeniem dedykowanym do pojazdów, gdzie zainstalowane są światła do jazdy dzien-
nej LeD. czujnik zmierzchowy wykrywa natężenie światła i gdy jest niedostatecznie jasno, automatycznie 
włącza światła mijania i wyłącza światła LeD.

FUNKCJE:
t przeznaczony do współpracy z dziennymi światłami LeD, które świecą, gdy jest jasno,
t Załącza światła postojowe i mijania w samochodach osobowych, gdy napięcie w instalacji wzrośnie 

do 13.0V lub 13.5V, a na dworze jest ciemno
t Zaciągnięcie hamulca ręcznego (masa) blokuje załączanie świateł mijania,
t steruje niezależnie światłami mijania i postojowymi,
t rozdzielone obwody prawej i lewej strony świateł postojowych i świateł mijania,
t Dostosowany do podawania masy lub +12V na żarówki - niezależnie dla świateł postojowych i mijania,
t posiada wejście wykrywające włączenie świateł drogowych - wyłącza światła mijania, gdy załączamy 

drogowe - masa lub +12V,
t Możliwość zostawienia włączonych świateł na 0s, 20s lub 40s po wyłączeniu stacyjki - oświetlenie 

drogi do domu,
t Wyjście +12V do podświetlania deski rozdzielczej.

74,57zł netto
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CZUJNIK ULTRADźWIęKOWY ECO 37,85zł netto

czujnik ultradźwiękowy PROxIMA ECO to urządzenie, które współpracuje z niemal każdym zestawem 
alarmowym.

FUNKCJE:
t czujnik ultradźwiękowy posiada płynną regulację czułości, co umożliwia zastosowanie go w każdych 

warunkach geometrycznych kabiny pojazdu,
t Do produkcji czujnika wykorzystywane są najwyższej jakości nadajniki i odbiorniki, co procentuje wy-

soką jakością produktu,
t Każdy czujnik ULtrA zakończony jest złączką prOXiMA pozwalającą na szybki montaż wraz z na-

szymi systemami alarmowymi.

CZUJNIK MIKROFALOWY

czujnik mikrofalowy PROxIMA jest programowanym czujnikiem alarmowym stosowanym do ochrony 
pojazdu. czujnik wykrywa zaburzenia pola elektromagnetycznego wywołanego ruchem obiektów przewo-
dzących prąd elektryczny w tym oczywiście człowieka.

FUNKCJE:
przeznaczony jest do użycia:
- jako czujnik, którego pole zamyka się wewnątrz pojazdu, a naruszenie tego pola wywołuje alarm
- albo jako czujnik, którego pole wychodzi przez szyby poza pojazd, a zbliżenie się do samochodu wywo-
łuje sygnał ostrzegawczy

70,29zł netto
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CZUJNIK ULTRADźWIęKOWY 51,50zł netto

czujnik ultradźwiękowy PROxIMA to urządzenie, które współpracuje z niemal każdym zestawem alarmo-
wym. Do wyboru czujnik w jednym z trzech kolorów: czarny, kremowy, szary.

FUNKCJE:
t czujnik ultradźwiękowy posiada płynną regulację czułości, co umożliwia zastosowanie go w każdych 

warunkach geometrycznych kabiny pojazdu,
t Do produkcji czujnika wykorzystywane są najwyższej jakości nadajniki i odbiorniki, co procentuje wy-

soką jakością produktu,
t Każdy czujnik ULtrA zakończony jest złączką prOXiMA pozwalającą na szybki montaż wraz z na-

szymi systemami alarmowymi.

CZUJNIK UDERZENIOWY

czujnik dwustrefowy z przetwornikiem piezo lub dławikowym, z możliwością regulowania czułości. po-
dwójna strefa łączy ostrzeżenie (prealarm) w przypadku lekkich wstrząsów oraz natychmiastową reakcję 
(alarmowanie) w razie ich nasilenia.

FUNKCJE:
t Opis okablowania wychodzących z urządzenia:
- plus (+) - czerwony
- masa (-) - czarny
- żółty - pojawiająca się masa prealarmu
- biały - pojawiająca się masa alarmu
t Jeśli chodzi o alarmy proxima najlepiej podłączyć żółty kabel wychodzący z udaru z zielonym wycho-

dzącym z centrali proxima, wtedy urządzenie funkcjonuje najlepiej

27,03zł netto
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sygnalizator akustyczny BS46: własne zasilanie, natężenie dźwięku 124dB, 2 klucze w komplecie, długi kabel.

FUNKCJE:
t profesjonalna syrena produkcji polskiej,
t 2 klucze w komplecie,
t posiada wbudowany akumulator,
t Wodoodporna,
t Wykonana z niepalnego tworzywa sztucznego,
t Natężenie dźwięku 124dB,
t Długi kabel podłączeniowy znacznie ułatwiający montaż (180cm),
t syrena posiada funkcję cichego startu - po włączeniu przez około 1s alarmuje niepełną mocą, dzięki 

czemu podczas uzbrajania/rozbrajania alarmu pikanie syreny nie jest za głośne, natomiast podczas 
samego alarmowania dźwięk emitowany jest z pełną mocą,

t syrena ma charakterystyczny dźwięk, jest bardzo głośna,
t Alarmowanie trwa tak długo jak długo podawany jest impuls na wejściu syreny,
t W przypadku sabotażu czyli zaniku zasilania na przewodzie czerwonym lub czarnym do momentu 

powrotu zasilania lub wyczerpania wewnętrznego akumulatora.

sYreN
A Bs46

SYRENA BS46 69,75zł netto SYRENA PIEZZO PS25 24,32zł netto
sYreN

A pieZZO
 ps25

sygnalizator akustyczny Piezzo PS25. Bez własnego zasilania. idealna do montażu w motocyklach. Bar-
dzo małe gabaryty 34 x 50 mm. Zasilanie 12V Dc.

FUNKCJE:
t ps25 to miniaturowych rozmiarów dwutonowa, piezoelektryczna syrena bez własnego zasilania,
t Współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku alarmami zasilanymi napięciem 12V, jak również 

z alarmami firmy prOXiMA zasilanymi napięciem 24V, dzięki czemu może być montowana nawet  
w samochodach ciężarowych,

t piezoelektryczna – niewielka ilość materiału piezoelektrycznego zapewnia duże natężenie przy nie-
wielkim poborze mocy,

t W przypadku ps25 natężenie dźwięku to aż 115dB! Głośnością plasuje się między piłą łańcuchową, 
a wirnikiem helikoptera!,

t syrena jest niesamowicie głośna, dzięki czemu nie tylko skutecznie powiadomi cię o wzbudzeniu 
alarmu, ale potrafi też odstraszyć ewentualnego delikwenta,

t Miniaturowa – dzięki zastosowaniu cienkiego piezoelektryka możliwe było zminiaturyzowanie syreny 
do wymiarów 50 x 35 mm. tak małe gabaryty syreny pozwalają zainstalować ją niemal w dowolnym 
miejscu pod maską,

t Dwutonowa – syrena obsługuje 2 tony,
t W charakterystyczny sposób moduluje dźwięk, dzięki czemu łatwiej rozpoznasz, że to właśnie twój 

alarm został wzbudzony.

https://www.proxima.pl/
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PILOT HB

PROxIMA HB to pilot do zabudowy w pojeździe. Jego podłączenie np. do włącznika świateł drogowych 
umożliwi nam otwarcie bramy poprzez krótkie mignięcie światłami długimi. pilot PROxIMA HB jest pi-
lotem czterokanałowym co oznacza, że jednokrotne, dwukrotne, trzykrotne lub czterokrotne mignięcie 
światłami wyśle odpowiednio kod pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego przycisku pilota. pilot 
może zostać tak podłączony, że nie może zostać aktywowany, gdy pojazd nie jest włączony. pilot posiada 
homologację E20 niezbędną do jego montażu w pojeździe.

FUNKCJE:
t Obsługa przełącznikiem świateł długich, klaksonem lub dowolnym przełącznikiem,
t Wygoda - chcąc otworzyć bramę wystarczy mrugnąć światłami długimi, włączyć klakson lub przełą-

czyć wybrany oryginalny przycisk samochodu,
t Bezpieczeństwo - największe bezpieczeństwo zapewnia niewygodne noszenie pilota przy sobie.  

Zostawienie pilota w aucie, w przypadku jego kradzieży daje swobodny dostęp do obiektu,
t Wbudowanego pilota trudno ukraść, a dla większego bezpieczeństwa (pojazd parkuje w pobliżu 

obiektu) można tak podłączyć pilota, że do jego działania wymagana jest włączona stacyjka,
t estetyka - rzadko pilot do bramy lub garażu jest ozdobą kokpitu,
t Jedyny na rynku posiadający homologację e20 - warunek instalacji w pojazdach samochodowych, 

znak ce nie jest wystarczający.

od 106,35zł do 109,53+zł 
piLO

t H
B

sYreN
A t1

SYRENA T1 16,75zł netto

sygnalizator akustyczny t1. Bez własnego zasilania, jednotonowa, donośny dźwięk. Zasilanie 12V Dc.

FUNKCJE:
t syrena bez własnego zasilania,
t Współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku alarmami zasilanymi napięciem 12V, jak również 

z alarmami firmy prOXiMA zasilanymi napięciem 24V, dzięki czemu może być montowana nawet  
w samochodach ciężarowych,

t syrena jest bardzo głośna, dzięki czemu nie tylko skutecznie powiadomi cię o wzbudzeniu alarmu,  
ale potrafi też odstraszyć ewentualnego delikwenta,

t Małe gabaryty syreny pozwalają zainstalować ją niemal w dowolnym miejscu pod maską,
t syrena jednotonowa.
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CZUJNIK KRAńCOWY

PESZEL 6,8MM (10M) PESZEL 9MM (10M) PESZEL 11,4MM (10M)

OPASKA ZACISKOWA 
300MM

PILOT MIęKKI

OPASKA ZACISKOWA 
200MM

BATERIA A27 / A23

PILOT MINI SRPI

OPASKA ZACISKOWA 
100MM

BATERIA CR2430

PILOT MINI NADAJNIK ZERO GHZ

PILOT LASER

cena 3,24 zł cena 64,89 zł

cena 10,81 zł cena 4,86 zł

cena 3,24 zł cena 3,24 zł

cena 15,14 zł cena 6,48 zł

cena 24,32 zł cena 3,24 zł

cena 17,30 zł cena 6,48 zł

cena 36,23 zł cena 42,99 zł

cena 81,11 zł cena 19,46zł

cena 10,54 zł cena 48,66 zł

cena 22,71 zł cena 6,48 zł

cena 31,14 zł cena 3,24 zł

cena 59,48 zł cena 26,62 zł

cena 8,51 zł cena 40,55 zł

cena 16,22 zł cena 29,20 zł

cena 24,32 zł cena 24,32 zł

cena 81,11 zł cena 64,89 zł

cena 5,19 zł cena 40,55 zł

cena 48,66 zł cena 32,44 zł

CZUJNIK KRAńCOWY
MOSIężNY

BATERIA CR1220BEZPIECZNIKI  
Z OPRAWKą

BATERIA CR2032

TAŚMA IZOLACYJNA 
20M

TAŚMA IZOLACYJNA 
33M

TAŚMA IZOLACYJNA 
- PARCIANA 15M

OBUDOWA PILOTA 
LASER

PROGRAMATOR CAN

KLUCZ TRANSPON-
DEROWY (KARTA)

KLUCZ TRANSPON-
DEROWY (ROGER)

TRANSPONDER 
GLASSTAG

SWITCH NA PŁYTCE SWITCH NA PŁYTCE 
Z KABLEM

ROZGAŁęźNIK DO CZUJ-
NIKÓW DODATKOWYCH

OBUDOWA NADAJNI-
KA ZERO GHZ

PRZEKAźNIK Z POD-
STAWKą

KLUCZ DALLAS CZUJNIK KRAńCOWY 
DRZWI PRZESUWNYCH

CZUJNIK KRAńCOWY 
Z MOCOWANIEM

PROGRAMATOR  
RADIOWY

UCHWYT DO PILOTÓW
SŁONECZNIK
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Proxima sp.j.
ul. polna 23a
Nip: 956-19-39-535
tel. 56 660 2000
sprzedaz@proxima.pl
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DZIAŁ HANDLOWY

szymon Deręgowski
doradca handlowy
tel. 56 660 2000 (wew. 205)
kom. 600 327 827
alarmy@proxima.pl
zabezpieczenia@proxima.pl

SERWIS I WSPARCIE TECHNICZNO-MONTAżOWE

Jacek Gołasz i Janusz Beiger
serwis
tel. 56 660 2000 (wew. 303)

Janusz Wiśniewski
pomoc techniczno-montażowa
godz. od 8:00 do 18:00
kom. 696 065 013
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Proxima sp.j.
87-100 toruń, ul. polna 23a

tel. 56 660 2000
www.proxima.pl
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