
   

Wyłączny dystrybutor/wsparcie techniczne: 

Sabur Sp. z o.o. 

ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa 

tel. +48 22 549 43 53; fax. +48 22 549 43 50 

sabur@sabur.com.pl, www.sabur.com.pl  

+ Moduły do wyboru* 

ZESTAW STARTOWY Saia E-Line 

Pełna funkcjonalność sterowania w kompaktowej obudowie serii E-Line  

 

  

 

 

 

 

 

� Moduł we/wy zdalnych RIO PCD1.B1000-A20   cena specjalna 165,00 EUR + VAT 

4 wejścia cyfrowe 24 VDC i 10 wyjść przekaźnikowych 

� Moduł we/wy zdalnych RIO PCD1.B1010-A20   cena specjalna 240,00 EUR + VAT 

24 wejścia cyfrowe i 10 wyjść przekaźnikowych 

� Moduł we/wy zdalnych RIO PCD1.B1020-A20   cena specjalna 155,00 EUR + VAT 

16 wejść cyfrowych i 4 wyjścia przekaźnikowe 

� Moduł we/wy zdalnych RIO PCD1.G5000-A20   cena specjalna 365,00 EUR + VAT 

16 wejść cyfrowych i 8 analogowych, 8 wyjść przekaźnikowych i 4 analogowe 

� Moduł we/wy zdalnych RIO PCD1.G5010-A20   cena specjalna 440,00 EUR + VAT 

12 wejść cyfrowych i 12 analogowych, 4 wyjścia przekaźnikowe i 8 analogowych 

� Moduł we/wy zdalnych RIO PCD1.G5020-A20   cena specjalna 405,00 EUR + VAT 

8  wejść cyfrowych, 4 wyjścia przekaźnikowe, 16 wejść analogowych i 4 wyjścia analogowe 

� Moduł DALI PCD1.F2611-C15      cena specjalna 220,00 EUR + VAT 

programowalny moduł komunikacyjny z interfejsem DALI, 4 wejścia cyfrowe, do 64 balastów 

*możliwość wyboru maksymalnie 2 typów modułów 

Wyróżniające cechy: 

• zestaw funkcjonalności dobrany specjalnie 

na potrzeby instalacji HVAC 

• moduły zdalnych we/wy RIO z ręcznym 

wysterowaniem 

• zabudowa w standardowych szafkach 

instalacyjnych 

 

Saia PG5 Controls Suite Lite – pakiet narzędzi do 

programowania i serwisowania sterowników  

i paneli Saia PCD. W skład pakietu wchodzą dodatkowo narzędzia do tworzenia stron www na 

sterownik (Web-Editor Basic), konfigurator sieci BACnet®, biblioteki programistyczne HVAC  

i biblioteka Modbus. 
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BEZPŁATNE SZKOLENIE w cenie 

Cena specjalna: 

345,00 EUR/ netto 
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA 

Tak! Zamawiam zestaw startowy Saia E-Line: 
 

� PCD1.M2220-C15 + PG5 Control Suite, wersja Lite w cenie specjalnej 345,00 EUR + VAT 

+ moduły (2 typy do wyboru), szkolenie* 

         Cena specjalna 

� Moduł we/wy zdalnych RIO PCD1.B1000-A20    165,00 EUR + VAT 

� Moduł we/wy zdalnych RIO PCD1.B1010-A20    240,00 EUR + VAT 

� Moduł we/wy zdalnych RIO PCD1.B1020-A20    155,00 EUR + VAT 

� Moduł we/wy zdalnych RIO PCD1.G5000-A20    365,00 EUR + VAT 

� Moduł we/wy zdalnych RIO PCD1.G5010-A20    440,00 EUR + VAT 

� Moduł we/wy zdalnych RIO PCD1.G5020-A20    405,00 EUR + VAT 

� Moduł DALI PCD1.F2611-C15        220,00 EUR + VAT 

 

* szkolenie maksymalnie dla 2 osób z jednej firmy 

 

Dane kontaktowe zamawiającego/dane do faktury (proszę wpisać drukowanymi literami): 

 

Imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

 

Pełna nazwa firmy ...................................................................................................................... 

 

Adres .......................................................................................................................................... 

 

e-mail.......................................................................................................................................... 

 

Telefon/Fax………......................................................................................................................... 
 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych danych osobowych w bazie firmy Sabur Sp. z o.o.  

W szczególności, zgadzam się, by moje dane były wykorzystywane do bezpośrednich działań marketingowych, takich jak 

okresowa korespondencja, e-maile i kontakt telefoniczny z pracownikami Sabur Sp. z o.o. 

Moje dane będą chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U.1997 nr 

133 poz. 883). Mam prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 

 

.......................................        ..............................................        ........................................................       
                NIP firmy            Miejscowość, data                   Pieczęć i podpis zamawiającego 

 

Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto firmy SABUR Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A.  

VII O/W-wa, nr konta: 56 1240 1109 1111 0000 0514 8433 po otrzymaniu faktury VAT. 

Upoważniamy firmę SABUR Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez naszego podpisu. 

 

Proszę o poinformowanie mnie o przewidywanym terminie dostawy. 

 

 

..............................................                   ........................................................ 
            Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis zatwierdzającego 
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