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Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
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D Z W O N K I     I    Z E G A R Y     S Z K O L N E

 

 

   

Dzwonki ręczne: 
                           

  zdjęcie poglądowe  
 - Dzwonek ręczny szkolny mosiężny           230,00 zł.  

 

 

 

Dzwonki szkolne tradycyjne: 

  
 - Dzwonek szkolny tradycyjny mały DNS-212M      240,00 zł.   
Dzwonek "Szkolno-alarmowy mały"  

Dzwonek elektromechaniczny,  

Obudowa z tworzywa sztucznego (PC), lakierowana na czerwono stalowa czasza (ø 150 mm),  

Idealny w szkołach lub jako sygnalizator alarmowy, stopień ochrony: IP 44,  

Poziom dźwięku: ok. 102 dB (230V~).  

Kolor czerwony  

Waga [g] 1000 

Wymiary [mm] 160 x 150 x 90 

Zasilanie, pobór 220-240 V~/0,07A 50/60 Hz  

Stopień ochrony IP 44  

Okres gwarancji 24 miesiące  

Głośność 102 dB  

Temperaturowy zakres pracy od -20°C do +35°C  

Klasa ochronności II 

Regulacja głośności NIE  

Sygnalizacja optyczna dzwonienia NIE  

Możliwość wyłączenia dźwięku NIE  

Współpraca z wieloma przyciskami NIE  
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 - Dzwonek szkolny tradycyjny duży DNS-212D      280,00 zł.  

Dzwonek elektromechaniczny,  

Obudowa z tworzywa sztucznego (PC),  

Lakierowana na czerwono stalowa czasza (ø 230 mm),  

Idealny w szkołach lub jako sygnalizator alarmowy,  

Stopień ochrony: IP 44,  

Poziom dźwięku: ok. 104 dB (230V~).  

Kolor czerwony 

Waga [g] 2400 

Wymiary [mm] 240 x 230 x 100 

Dane techniczne 

Zasilanie, pobór 220-240 V~/0,07A 50/60 Hz 

Stopień ochrony IP 44 

Okres gwarancji 24 miesiące 

Głośność 104 dB 

Temperaturowy zakres pracy od -20°C do +35°C 

Klasa ochronności II 

Regulacja głośności NIE  

Sygnalizacja optyczna dzwonienia NIE  

Możliwość wyłączenia dźwięku NIE  

Współpraca z wieloma przyciskami NIE  

 

 

Zegary szkolne do sterowania 

dzwonkami szkolnymi tradycyjnymi: 

  
- Sterownik dzwonka szkolnego SDM-10       340,00 zł.   

Sterownik dzwonka szkolnego SDM-10 przeznaczony jest do sterowania sygnalizacją akustyczną 

stosowaną w szkołach przy wykorzystaniu dzwonków szkolnych (np.: DNS-212M, DNS-212D). 

Sterowanie odbywa się automatycznie według ustawionego programu. Ułożenie programu odbywa się 

poprzez określenie czasu lekcji, długości trwania kolejnych przerw oraz określenie godziny początkowej. 

Urządzenie przygotowane jest do uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, lekcje skrócone) 

poprzez programowalne wejścia. Sterownik dzwonka może zostać przygotowany w wersji gotowej do 

montażu jako Elektroniczny woźny (EW-01). Konstrukcja układu gwarantuje bateryjne podtrzymanie 

wszelkich nastaw przy braku napięcia zasilającego. 

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU: 

 Ułatwiony sposób programowania rozkładu zajęć, 

 możliwość ustawienia czasu trwania dźwięku dzwonka 

 dwie wersje zasilania 230 V AC lub 24 ÷ 250 V AC, 30 ÷ 300 V DC 

 diodowe podświetlenie wyświetlacza LCD. 

 prosta zmiana czasu lekcji: normalne lub skrócone 

 możliwość zaprogramowania dzwonków alarmowych 
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 wyjście przekaźnikowe - dwa styki przełączne o maksymalnej obciążalności 16 A, 

 zegar czasu rzeczywistego oraz kalendarz 

 2 wejścia sterujące umożliwiające uruchomienie zaprogramowanych funkcji, 

 bateryjne podtrzymanie zegara czasu oraz danych programu, 

 dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A. 

Wymiary     dwumodułowa (35 mm) 90x5x66  mm 

Waga  150  g 

Znamionowe napięcie zasilania  230  V AC 

Napięcie maksymalne styków  250  V 

Kategoria użytkowania   AC1 

Moc maksymalna przekaźnika  4000  VA 

Układ styków     2 NO/NC 

Prąd przekaźnika    16  A 

Znamionowy pobór prądu   60  mA 

Stopień ochrony obudowy   IP20 

Mocowanie obudowy   szyna  TH35 (PN-EN 60715) 

Liczba kanałów    1 

Zmiana czasu letni/zimowy   automatyczna, ręczna 

 

  
- Elektroniczny woźny EW-01        960,00 zł.    

Produkt Elektroniczny Woźny jest gotowym zestawem sterowania dzwonków szkolnych, 

wykorzystującym urządzenie SDM-10. Zestaw przeznaczony jest do modernizacji lub budowy  

nowej instalacji dzwonkowej. Zestaw EW-01 wyposażony jest w rozłącznik izolacyjny, sterownik 

dzwonka, równoległe przekaźniki oraz specjalne przyciski sterujące pozwalające na włączenie  

trybu lekcji skróconych i przycisk alarmowy z sygnalizacją akustyczną. Podstawowym elementem 

sterującym jest sterownik dzwonka szkolnego SDM-10 przeznaczony do sterowania sygnalizacją 

akustyczną stosowaną w szkołach przy wykorzystaniu dzwonków (np.: DNS-212M, DNS-212D). 

Sterowanie odbywa się automatycznie według ustawionego algorytmu. Ułożenie programu odbywa  

się poprzez określenie czasu lekcji, długości trwania kolejnych przerw oraz określenie godziny 

początkowej. Urządzenie przygotowane jest do uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, 

lekcje skrócone) poprzez programowalne wejścia sterujące. 

Uwaga: Urządzenie współpracuje z dzwonkami o znamionowym napięciu zasilania 230 V Ac.  

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU: 

 Dwa sposoby podłączenia 

 zegar czasu rzeczywistego oraz kalendarz 

 wyjście przekaźnikowe - dwa styki przełączne o maksymalnej obciążalności 16A, 

 ułatwiony algorytm programowania rozkładu zajęć 

 możliwość ustawienia czasu trwania dźwięku dzwonka 

 bateryjne podtrzymanie zegara czasu oraz danych algorytmu 

 prosta zmiana czasu lekcji: normalne lub skrócone 

 2 wejścia sterujące umożliwiające uruchomienie zaprogramowanych funkcji 

 obudowa natynkowa o wymiarach 197x227x93 mm 

 Wymiary     natynkowa 197x227x93  mm 

Waga  1600  g 

Znamionowe napięcie zasilania  230  V AC 

Znamionowy pobór prądu   130  mA 

Stopień ochrony obudowy   IP40 

Mocowanie obudowy   kołek rozporowy  5x(3x30) 
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Dzwonki bezstresowe: 
 

  
Dzwonki szkolne bezstresowe to nowoczesne dynamiczne melodie sygnałowe  

zamiast dotychczas stosowanych sygnalizacji pauzowych, ostrych i nieprzyjemnych 

dzwonków mechanicznych, które często ulegają awarii i stanowią relikt przeszłości. 

  

Elektroniczne melodie łatwo wpadają w ucho, ale przy częstym słuchaniu specjalnie 

wybrane nie nudzą się, są dobrze słyszalne w budynku szkolnym jak i na zewnątrz  

dzwonki tubowe.  
 

Dzwonek szkolny  łatwo zmienić na inne melodie, lub na całkowicie dowolne dźwięki, 

pauzy, dzwonki komórkowe, czy zapowiedzi słowne odtwarzane z pamięci MP3 z 

możliwością częstej ich zmiany na wszystkie okazje.  

Można organizować konkursy wyboru najlepszego dzwonka na dany miesiąc, ustawiać 

melodie świąteczne i okolicznościowe.  
 

Dzwonki z naszej oferty są wyraziste, dostosowane specjalnie do warunków szkolnych 

o silnym i donośnym brzmieniu (są pozbawione wad, popularnych w marketach – małych 

zwykłych, o bardzo słabej głośności, awaryjnych dzwonków do drzwi, słyszalnych tylko w 

małym pokoju).   
 

Nasze dzwonki nadają się do wszystkich starych instalacji dzwonkowych 

szkolnych z tradycyjnymi dzwonkami mechanicznymi. 
 

W ofercie przedstawione są produkty producenta, który od ponad 30 lat produkuje 

rzeczywiście bezstresowe dzwonki szkolne, zgodnie z wymogami co do głośności  

i obowiązujących sygnałów alarmowych!  
 

Uwaga – wszystkie Chińskie plastykowe dzwonki domowe (najczęściej na baterie lub 

bezpośrednio do gniazdka) nie nadają się do szkół ! 
 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną naszą ofertą bezstresowych dzwonków. 
 

 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 
Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Pojedyncze DZWONKI SZKOLNE bezstresowe 
 

 

Pojedyncze dzwonki szkolne są stosowane w mniejszych szkołach które mają  

elektroniczną woźną i dzwonek tradycyjny (1 szt., max 2szt.)  

 

Dzwonek tradycyjny trzeba odłączyć, a na jego miejsce podłączyć  

wybrany bezstresowy dzwonek szkolny. 

 
 

  
- Bezstresowy dzwonek szkolny DZA       1.146,00 zł. 

Nowoczesny bardzo głośny 116 dB  z regulacją głośności uniwersalny pojedynczy  

dzwonek szkolny (na zamówienie przed wysyłką, można do niego podłączyć drugi głośnik),  

bezstresowy wytwarzający dowolne dźwięki, melodie, zapowiedzi słowne lub muzykę  

do 50 sek, odtwarzane z karty pamięci µSD.  Można nagrywać dowolnymi utworami,  

dzwonkami komórkowymi, własnymi nagraniami, o sygnale tradycyjnego dzwonka  

z czaszą lub innymi dowolnym pobranymi z internetu w pliku MP3.   

Nie nadaje się do zastosowania do większej ilości punktów dzwonkowych, ze względu  

na niesynchroniczną grę wzajemnie się zakłócającą. 

Głośnik wiesza się w miejsce starego dzwonka mechanicznego, włącza do gniazdka  

dzwonkowego i od razu działa. Nie wymaga interwencji w kable i zegar włączający. 

*** Umieszczenie dwóch lub więcej dzwonków DZ1, DZ5 i DZ9 na jednym korytarz 

 lub poziomie spowoduje nakładanie się dźwięków tworząc nieprzyjemny efekt dźwiękowy.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 7 z 21 

 

 

 

 
 

Bezstresowe melodyjne DZWONKI SZKOLNE  

do szkół o większej liczbie dzwonków: 
 

 

Bezstresowy generator GDA2 trzeba podłączyć do elektronicznej woźnej. 

Dzwonki tradycyjne trzeba odłączyć a na ich miejsce podłączyć wybrany głośnik ze strony 12. 

 

Wszystkie generatory dzwonków są dodatkowo wyposażone  

zgodnie z przepisami w sygnał alarmowy włączany przyciskiem w momencie zagrożenia,  

alarmu ewakuacyjnego lub ćwiczebnego próbnego 
 

 

 

  
- Bezstresowy generator GD2                          2.620,00 zł. 

Uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich ceniących ładne brzmienie dzwonka. Na karcie  

pamięci lub pendrive można nagrać jedną dowolną melodię w formacie MP3, dzwonek  

na komórkę, zapowiedź słowną, dźwięki zwierząt, która będzie odtwarzana zamiast  

tradycyjnych mechanicznych dzwonków szkolnych. Można również stosować dzwonki  

dopasowane do świąt i zdarzeń okolicznościowych, czas odtwarzania do 45 sek.   

Obsługuje do 10 głośników zainstalowanych zamiast dotychczasowych dzwonków  

mechanicznych na tych samych kablach. Do urządzenia należy dobrać głośniki (DG..,DT..)   

Nadaje się do wszystkich starych instalacji dzwonkowych z tradycyjnymi dzwonkami 

mechanicznymi i sprawną elektroniczną woźną. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Uniwersalne bezstresowe DZWONKI SZKOLNE  

zespolone z ZEGAREM włączającym.  

Niepotrzebna dodatkowa elektroniczna woźna 
 

Bezstresowy dzwonek podłącza się do istniejącej instalacji w szkole na miejsce elektronicznej woźnej. 

Dzwonki tradycyjne trzeba odłączyć a na ich miejsce podłączyć wybrany głośnik ze strony 12. 

 

Wszystkie generatory dzwonków są dodatkowo wyposażone  

zgodnie z przepisami w sygnał alarmowy włączany przyciskiem w momencie zagrożenia,  

alarmu ewakuacyjnego lub ćwiczebnego próbnego 

 

 
- Bezstresowy generator ZD5                          2.950,00 zł. 

Dzwonek szkolny, sygnalizacja pauzowa- najprostrze rozwiązanie – zintegrowany dzwonek  

z zegarem włączającym i wyświetlaczem czasu, automatycznie wygrywa dowolne analogowe  

dźwięki, muzykę, dzwonki – samodzielnie wgrane na karcie pamięci w formacie MP3,  

podłącza się bezpośrednio do głośników stosowanych zamiast mechanicznego dzwonka,  

obsługuje do 10 głośników. Nie wymaga zegara sterującego i dodatkowych połączeń.  

Do urządzenia należy dobrać głośniki (DG,DT..) w ilości podobnej do dotychczasowej ilości  

dzwonków mechanicznych. Posiada regulacje głośności. ten sam jeden dźwięk na wszystkie  

lekcje i przerwy. Wygrywa dowolną melodię nagraną na karcie pamięci lub na gwizdku  

USB w formacie MP3,   ten sam jeden dźwięk na wszystkie lekcje i przerwy . 
 

 
- Bezstresowy generator ZD7                          3.277,00 zł. 

Uniwersalna centralka dzwonka szkolnego bezstresowego, odtwarzane mogą być różne  

melodie na przerwy i lekcje (wygrywa po kolei z pamięci karty mikroSD).  Mogą być  

nagrane dowolne melodie, dzwonki komórkowe, powiadomienia słowne lub wręcz własne  

kompozycje nagrane w najbardziej rozpowszechnionym formacie MP3 lub WMV.   

Urządzenie przyłącza się do starych położonych w szkole kabli dzwonkowych (po trwałym  

odłączeniu 230V), po których do dzwonków zastąpionych głośnikami płynie dźwięk nowych  

miłych dla uszu dzwonków. Do kompletu należy dokupić głośniki DT.., DG…  

w ilości dzwonków dotychczasowych do 10 szt.   

 
 

 
- Bezstresowy generator ZD9                          4.261,00 zł. 

Rozbudowany dzwonek szkolny uniwersalny z czytelnym wyświetlaczem zegara, z dwoma  

kanałami dźwiękowymi, można odtwarzać z MP3 różne komunikaty, dzwonki o różnych  

godzinach np: dłuższa, głośniejsza piosenka zapowiadająca początek lekcji i delikatny gong,  

melodia na koniec zajęć lub przeddzwonki 5 minut wcześniej krótki sygnał, zapowiedzi  
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słowne itp.  Automatycznie wygrywa dowolne analogowe dźwięki, muzykę, dzwonki  

– samodzielnie wgrane na karcie pamięci w formacie MP3, podłącza się bezpośrednio  

do głośników stosowanych zamiast mechanicznego dzwonka, obsługuje do 13 głośników.  

Nie wymaga zegara sterującego i dodatkowych połączeń.  Posiada duży wyświetlacz,  

dwa wejścia pamięci nagrań: na kartę pamięci mikroSD  oraz gniazdo USB do pendrive’ra  

używane do szybkiej zmiany na nagrania okazyjne, czy konkursowe. Należy tylko dobrać  

głośniki (DG,DT..) w ilości podobnej do dotychczasowej ilości dzwonków mechanicznych.  

Posiada regulacje głośności i wyjście dźwięku analogowe 100W odtwarzające wszystkie  

samodzielnie nagrane dźwięki. Wygrywa dowolne melodie nagrane na karcie pamięci  

w formacie MP3. 

Popularny ze względu na możliwość dobierania dźwięków, sygnałów nawet na każdą  

przerwę innych, robienia konkursów na najładniejszy dzwonek,  zapowiedź słowną,  

przedstawianie własnych utworów, czy wyboru melodii świątecznych i okazyjnych itp.  

Muzykę można nagrywać na karcie mikro SD lub na gwizdku (pendrive) jako szybka 

alternatywa sprawdzenia nowej melodii, dzwonków okazyjnych, specjalnych zapowiedzi  

słownych. Przyjmuje nagrania w popularnych formatach: MP3 jak i WMV.   

 
 

 
- Bezstresowy generator ZD12                          5.571,00 zł. 

Rozbudowany dzwonek szkolny z uniwersalnym sterowaniem i dodatkowymi możliwościami.  

Posiada duży czytelny wyświetlacz,  ma dwa kanały dźwiękowe, możne odtwarzać z MP3  

różne komunikaty, dzwonki o różnych godzinach np: dłuższa, głośniejsza piosenka  

zapowiadająca początek lekcji i delikatny gong, melodia na koniec zajęć lub przeddzwonki  

5 minut wcześniej krótki sygnał, zapowiedzi słowne itp.  Automatycznie wygrywa dowolne  

analogowe dźwięki, muzykę, dzwonki – samodzielnie wgrane na karcie pamięci w formacie  

MP3, podłącza się bezpośrednio do głośników stosowanych zamiast mechanicznego dzwonka,  

obsługuje do 13 głośników. Nie wymaga zegara sterującego i dodatkowych połączeń.   

Posiada duży wyświetlacz 0,8″ , dwa wejścia pamięci nagrań: na kartę pamięci mikroSD   

oraz gniazdo USB do pendrive’ra używane do szybkiej zmiany na nagrania okazyjne, czy  

konkursowe. Należy tylko dobrać głośniki (DG,DT..) w ilości podobnej do dotychczasowej  

ilości dzwonków mechanicznych. Posiada regulacje głośności i wyjście dźwięku analogowe  

100W odtwarzające wszystkie samodzielnie nagrane dźwięki. Wygrywa dowolne melodie  

nagrane na karcie pamięci w formacie MP3. 

Popularny ze względu na możliwość dobierania dźwięków, sygnałów nawet na każdą przerwę  

innych, robienia konkursów na najładniejszy dzwonek,  zapowiedź słowną, przedstawianie  

własnych utworów, czy wyboru melodii świątecznych i okazyjnych itp. Muzykę można nagrywać  

na karcie mikro SD lub na gwizdku (pendrive) jak szybka alternatywa sprawdzenia nowej melodii, 

dzwonków okazyjnych, specjalnych zapowiedzi słownych. Przyjmuje nagrania w popularnych  

formatach: MP3 jak i WMV. 

Ma dodatkowe porty włączania zdalnego alarmu przyciskiem na ścianie w dowolnym miejscu  

szkoły, (bezprzewodowe na zamówienie), przekaźnikowe bezpotencjałowe do sterowania  

dodatkowymi dzwonkami.  wyjście akustyczne do radiowęzła lub monitora na słuchawki.   

Różne dźwięki alarmu ewakuacyjnego i pożarowego. 

Ma dodatkowe porty włączania zdalnego alarmu przyciskiem na ścianie w dowolnym miejscu  

szkoły, (bezprzewodowe na zamówienie), przekaźnikowe bezpotencjałowe do sterowania  

dodatkowymi dzwonkami.  wyjście akustyczne do radiowęzła lub monitora na słuchawki.   

Różne dźwięki alarmu ewakuacyjnego i pożarowego. 
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- Bezstresowy generator ZD36                          7.769,00 zł. 

Najnowsza generacja, nowy Design. 

Najlepsza centralka bezstresowych dzwonków szkolnych z technologią dual smart ze wszystkimi 

funkcjami poprzedniej centralki z bardziej rozszerzonym działaniem dzwonków i powiększonych 

gabarytach obudowy (25 x 25 cm) zwiększającą komfort i wygodne zarządzanie obsługą.  

Zwiększona moc wzmacniacza do 140W  umożliwia obsłużenie do 16 punktów dzwonkowych  

(do 16 sztuk głośników). Z najnowszym systemem Qnz z optymalizacją dźwięku do przestrzeni  

szkolnej z harmonijnym brzmieniem, wyciągającym dźwięk dla jeszcze bardziej intensywnych  

wrażeń . Muzyka dzwonka nagrana może być na dowolnej karcie pamięci mikro SD i na  

Pendriverze USB ułatwiając wprowadzanie nowych dzwonków świątecznych i okazjonalnych  

na te dni, bez utraty stałych dzwonków całorocznych. 

Precyzyjna regulacja głośności wszystkich dzwonków. Oddzielne przyciski do włączania alarmu  

i ręcznego dodatkowego włączania dzwonków na apele i inne niestandardowe okoliczności. 

Świetnie współpracuje z głośnikami DG9 i zewnętrznymi dzwonkami tubowymi DT2. 

 

 
- Bezstresowy generator ZRA4                          2.130,00 zł. 

ZRA4 dostosowany do systemu radiowęzła szkolnego dzwonek szkolny zintegrowany  

z zegarem włączającym, wygrywający dowolne dźwięki, muzykę i dzwonki samodzielnie  

wgrane na karcie pamięci w formacie MP3, podłącza się go do wejścia wzmacniacza  

radiowęzła, posiada również dodatkowe wyjście sterujące włączeniem całego systemu  

radiowęzła, preferencji wejścia. O ustawionych godzinach włącza i odtwarza nagrany  

jeden dźwięk do wzmacniacza radiowęzłowego.   

Nie posiada sterowania wyjścia preferencji (bardzo rzadko używana funkcja). 

 

 
- Bezstresowy generator ZRA8                          3.278,00 zł. 

Specjalny dzwonek szkolny dostosowany do systemu radiowęzła szkolnego z dużym  

czerwonym 20 x 80mm wyświetlaczem czasu. Zegar włącza dowolne dźwięki, muzykę  

i dzwonki samodzielnie wgrane na karcie pamięci lub pendrive w formacie MP3, podłącza  

się go do wejścia wzmacniacza radiowęzła, posiada dodatkowe wyjście sterujące włączeniem  

całego systemu radiowęzła, preferencji wejścia i power.  W ustawionych godzinach włącza  

i odtwarza różne dźwięki zaprogramowane w dowolnych godzinach.  Gra według  

zaprogramowanych czasów różne melodie, zapowiedzi słowne, oddzielne komunikaty,  

zapowiedzi przerwy śniadaniowej, zależnie od ustalonych godzin dzwonków (również  

okolicznościowe i świąteczne).   Specjalna obudowa przystosowana do wzmacniaczy  

radiowęzłowych w obudowie systemu RAK. Umożliwia odtwarzanie wiele różnych  

melodii na przerwy, lekcje, obiad itp.  

 

Wszystkie generatory dzwonków są dodatkowo wyposażone  

zgodnie z przepisami w sygnał alarmowy włączany przyciskiem w momencie zagrożenia,  

alarmu ewakuacyjnego lub ćwiczebnego próbnego 
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WZMACNIACZE SYGNAŁU 

do bezstresowych generatorów aby podłączyć powyżej 12 głośników 
 

 

 

 
- Wzmacniacz sygnału WDA1 do bezstresowych generatorów GD, ZDA….             

Wzmacniacz sygnałów dzwonka rozszerzający ilości głośników- dzwonków do urządzeń  

GD ….  i   ZDA ……. o kolejne 12, 24, 36 szt., ale wymaga doprowadzenia od każdego  

tuzina głośników oddzielnej linii w miejsce przyłącza urządzenia, najczęściej montowany  

w jednej większej obudowie z zegarem stanowiąc jedno urządzenie. Umożliwia włączanie  

melodii i innych dźwięków nawet na 50 głośników – dzwonków (czterema oddzielnymi  

liniami).  

dopłata 1.640,00 zł. / za kanał obsługujący 12 -14 szt. dodatkowych głośników. 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   
www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 12 z 21 

 

 

Głośniki do dzwonków szkolnych GD.. i ZD..  

montowane w miejsce starych dzwonków: 
 

Dzwonek tradycyjny trzeba odłączyć, a na jego miejsce podłączyć  

wybrany bezstresowy dzwonek szkolny. 

 
- Głośnik DG3                                  327,00 zł. 

Głośnik kolumna prostokątna (13x11x10cm) głośność do 99dB, dobrze  sprawdzają się  

z centralkami ZDA i GDA.  Do powieszenia na ścianie pionowo.   

 
- Głośnik DG5              chwilowo brak  

Kolumna prostokątna wysokiej jakości (15x24x17cm) głośność 102dB,  specjalnie do  

centralek ZDA …  Mocowanie uniwersalne z regulacją przykręcane do ściany poziomo  

lub pionowo również stosowane w narożnikach.   

 
- Głośnik DG7                              228,00 zł. 

Dobry głośnik do dyskretnego montażu w suficie podwieszanym, ścianie gipsowej, szafie,  

wnęce, głośność do102 dB itp.  

 
- Głośnik DG8                               327,00 zł. 

Głośnik płaski w ścianę z regulacją głośności 0, -3, -6dB  cichszy 89dB  stosowany do pokoi 

nauczycielskich i bibliotek gdzie jest cicho. Sprawdza się również w gabinetach i sekretariatach. 

- Głośnik DG9                               589,00 zł. 

Kolumna prostokątna dobrej jakości (30x20x20cm) głośność 109dB,  specjalnie do wszystkich  

centralek ZDA….  Mocowanie uniwersalne z obejmą i regulacją przykręcane do ściany  

w dowolnej pozycji, również stosowana w narożnikach, pod sufitem na środku większych korytarzy.  

 
- Głośnik DT1                               164,00 zł. 

Głośniki ekonomiczne, uniwersalne tubowe (10 x 11 cm) słabsze niskie tony stosowane  

na korytarzach, jak i na zewnątrz budynków, do 100 dB, czarne 

 
- Głośnik DT2                                          392,00 zł. 

Wysokiej jakości mocne głośniki  (24x20x16) na większe korytarze i hale oraz na zewnątrz  

budynków.  Najgłośniejsze do 115 dB białe.  

 

Głośniki na zamówienie mogą mieć regulację głośności      dopłata 128,00 zł.   

(opcja do bibliotek i cichych pokoi) 
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ELEKTRONICZNE  WOŻNE: 

 
Zegary sterujące - elektroniczne woźne  

* mają zastosowanie do tradycyjnych dzwonków szkolnych ze strony 2 i 3 

* do pojedynczych dzwonków szkolnych ze strony 6 

* do bezstresowych melodyjnych dzwonków szkolnych ze strony 7 

 
 

Same punktualnie włączają dzwonki w każdej szkole 

 

Specjalne dla szkół zegary sterujące elektroniczna woźna, same punktualnie i dokładnie  

włączają dzwonki szkolne w dowolnie ustawianych godzinach i dniach tygodnia, same  

automatycznie wyłączają się na soboty i niedzielę nie zakłócając ciszy. Mają dwa programy  

dzwonków na lekcje normalne i skrócone, bądź włączające dzwonek na inną długość  

lub w inne dni tygodnia. Mają 600 pamięci włączeń, co 5 minut, czas trwania dzwonka  

od 1 do 59 sek. Zaprogramowane godziny włączeń wiecznie pamiętają bez zasilania  

a wewnętrzna bateria podtrzymuje odliczanie zegara nawet przez 5 lat bez prądu. Sterują  

dowolną ilością dzwonków szkolnych – mają izolowane wyjście 6A i są dostosowane  

do wszystkich instalacji. Obsługa jest bardzo prosta i sprowadza się do jednorazowego  

ustawienia godzin dzwonków dwoma przyciskami. Sterowniki mają estetyczną obudowę  

z matowego tworzywa, są lekkie, stanowią integralną całość z wyświetlaczem w jednej  

obudowie, nie potrzeba prowadzić dodatkowych połączeń. Przystosowane są do powieszenia  

w dowolnym miejscu, na ścianie, półce, nawet w małej wnęce włącznika dzwonka. Duże  

zegary mogą być dwu lub wielostronne, mieć kolor wyświetlacza: czerwony, zielony, biały,  

niebieski lub żółty. Produkujemy również jeszcze większe i odporne na warunki zewnętrzne.  

Oparte są na nowoczesnych układach mikroprocesorowych gwarantując bezobsługową,  

niezawodną i rzetelną pracę przez wiele lat. Są bardzo ekonomiczne pobierają bardzo mało  

prądu z zasilania. (1 – 4W). 

 

 
 - Zegar ZG 3S            753,00 zł.  

Mała elektroniczna woźna (7/5/2,5 cm), zegar-sterownik pokazujący na wyświetlaczu aktualną  

godzinę, dowolnie programowane dzwonki szkolne, posiada dwa programy na lekcje zwykłe  

i lekcje skrócone  z wiecznym podtrzymaniem pamięci godzin włączania dzwonków szkolnych  

i pięcioletnim podtrzymaniem pracy zegara. 

 

 
- Zegar ZG 2F             820,00 zł.  

Elektroniczny woźny na szynę 35 do wstawienia do rozdzielni szerokość 52mm, sterownik  

pokazujący na wyświetlaczu aktualną godzinę, dowolnie programowane dzwonki szkolne,  

posiada dwa programy na lekcje zwykłe i skrócone z wieczną pamięcią godzin włączania  

i pięcioletnim podtrzymaniem pracy zegara.    
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- Zegar ZG 8S             981,00 zł.  

Nowoczesny zegar szkolny sterujący dzwonkami, stosowany najczęściej do szkolnych  

sekretariatów i gabinetów dyrektorów ze względu na większy jasny wyświetlacz 8/2 cm.  

Posiada wszystkie funkcje poprzednich.  

 

 
- Zegar ZG 23S                    1.424,00 zł.  

Zegar dzwonków szkolnych – elektroniczny woźny z dużym, jasnym wyświetlaczem,  

czytelnym pod każdym kątem o wielkości 19/7 cm, dobrze widocznym nawet z 15m  

może doskonale służyć uczniom do kontrolowania czasu jak również nadaje się do holi,  

sekretariatów czy pokoi nauczycielskich. 

 

 
- Zegar ZG 40S                    2.295,00 zł.  

Elegancki duży zegar, sterownik dzwonków z dużym, superjasnym  wyświetlaczem  

36 / 10 cm, w eleganckiej aluminiowej trwałej obudowie stosowany na duże korytarze i sale. 

Jest dobrze widoczny z 30m.   Automatycznie włącza dzwonki szkolne, zamiast woźnej.   

 

 
- Zegar ZG50S          2.621,00 zł.  

Wielki zegar posiada duży 45 x 19 x 3 cm, bardzo jasny wyświetlacz w obudowie  

aluminiowej o wysokości cyfr 12 cm bardzo dobrze widoczny z 50 m niezawodnie steruje  

dzwonkami w każdej szkole, doskonale nadaje się na duże korytarze, sale, hale, również jest  

stosowany nad wejściami i na holach .   
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ELEKTRONICZNE  UCHO: 

 

       
 

Stoi na straży nadmiernego hałasu, dyscyplinuje uczniów w szkole, alarmuje kiedy  

w klasie jest za głośno. 

 

Elektryczne Ucho, czasami nazywane z angielskiego  Sound Ear Elektronic monitoruje hałas  

w szkole, daje sygnał kiedy będzie za głośno. 

 

Ucho powieszone w klasie pilnuje dzieci (ale i dorosłych) przez systematyczne informowanie o 

przekroczonych decybelach gdy jest za głośno. Generalnie elektronika ucha dba o ciszę w szkole.  

Włącza czerwone ucho gdy poziom hałasu na korytarzu lub sali przekracza normę! Żółte uszko  

sygnalizuje zbliżanie się do granicy normy dźwięku w placówce. 

 

Stopniową regulacją głośności można systematycznie przyzwyczajać do cichszego zachowania się. 

 

Cyfrowe Ucho mierzy hałas w szkole lub szpitalu,  pokazuje gdzie trzeba pomieszczenia wyciszyć,  

a gdzie wystarczy przyzwyczaić młodzież do spokojniejszego tonu i kultury wysławiania się bez  

krzyków oraz nadmiernego wrzasku. 

 

Mamy w ofercie szeroką gamę urządzeń wizualizujących nadmierny hałas, zbyt długi i głośny  

dźwięk, niektóre wykonujemy indywidualnie zgodnie z potrzebami zamawiającego: od bateryjnych 

miniaturowych z kreską głośności , przez standardowe SZKOLNE ELEKTRONICZNE USZY   

o wielkości A5 – A2 ,  po duże na wielkie sale, a nawet na budynki pokazujące natężenie hałasu  

na całej ulicy lub osiedlu. Od tanich sygnalizujących tylko przekroczenie hałasu po rozbudowane  

z własnym zegarem, wieloma progami natężenia dźwięku, dodatkową sygnalizacją świetlną flasz  

i alarmu dźwiękowego ze zdalnym sterowaniem.  Nasze elektroniczne ucho – soundear dopasuje  

się do indywidualnych potrzeb każdego klienta całkowicie spełniając jego oczekiwania. 

 

Może również nagradzać za dłuższą ciszę włączając delikatną muzykę lub wyświetlając jakieś obrazy  

lub  włączając / wyłączając dowolne urządzenie. 

 

Dla zakładów pracy i szpitali, mamy również grafiki założonych słuchawek, osłon usznych i znaków 

ostrzegawczych, nawet z zakazem wejścia. 

 

Dla przedszkoli montowane są elektroniczne uszy w dowolne zabawki i w kształcie dowolnych  

zwierzątek lub bohaterów z kreskówek. 

 

Elektroniczne ucho pokazuje głośność na sali, korytarzu – włącza czerwony alarm gdy jest za głośno. 

Najpopularniejsze mają trzy kolory zielony gdy jest spokojnie, żółty świeci gdy już jest głośno,  

a czerwony włącza się gdy są przekroczone normy hałasu (80 db). 

 

Ucho elektroniczne może mieć dodatkowe linijki płynnego pokazywania głośności chwilowej, lub 

uśrednionej. Reagować na stuki krzesłami jak i na krzyki i piski dzieci, odpowiednim filtrem czasu  

i częstotliwości. 
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Tablice wyświetlające są różnej wielkości od małych delikatnie świecących klasowych po duże silnie 

świecące na sale gimnastyczne i korytarze. 

 

Mogą włączać nie tylko czerwony świetlny alarm, ale również alarm akustyczny, dodatkowe czerwone 

stroboskopowe migacze strefowe jak i powiadomienie na dyżurce i w pokoju nauczycielskim. Mogą  

być wyposażone dodatkowo w zegar pokazujący aktualny czas, wyświetlacz temperatury jak i zegar 

włączający dzwonki szkolne (elektroniczna woźna). 

  

Ucho elektroniczne zegar 

Wprowadzenie uszu reagujących na dźwięki obniża tak szkodliwe hałasy, które wpływają na percepcję  

i niepokój nie tylko dzieci, ale i personelu. Dodatkowo powoduje zauważenie hałasów, które można 

wyeliminować (np: trzaskanie drzwiami, ciąganie mebli, tupot) widząc na tablicy ich wpływ na sumę 

hałasu. 

 

Elektroniczne ucho EU1 
  

 
- Elektroniczne ucho EU1M         1.637,00 zł.  

Ładne duże elektroniczne ucho  o wymiarach: 50 x 33 x 4  cm   

dobrze widoczne z większych odległości mocno świecące kropki średnicy 10 mm   

 

- Elektroniczne ucho EU1L         2.457,00 zł.  

Ładne duże elektroniczne ucho  o wymiarach: 75 x 50 x 4  cm   

więcej punktów świetlnych od EU1M         

stosowane do dużych sal i korytarzy 
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Tablica Elektroniczne ucho EU2… 
 

Seria aluminiowych tablic dużej wytrzymałości, z grubą 3mm bezpieczną i antyrefleksyjną przysłoną,  

głębokość obudowy 37mm z równomiernie i kontrastowo świecącymi  grafikami pokazującymi stan 

głośności w pomieszczeniu: 

 

 
 - Elektroniczne Ucho  EU2B        2.293,00 zł.  

Mniejsze Elektroniczne Ucho EU2B 360 x 230 mm    

Podręczne i ekonomiczne rozwiązanie do sal lekcyjnych, można łatwo ustawiać lub powiesić  

w dowolnym miejscu.      

- Elektroniczne Ucho  EU2A        3.097,00 zł.  

Ucho Ekonomiczne   EU2A 540 x 350 mm  

Większe, dobrze widoczne, stosowane  na  sale i korytarze 

- Standardowe Ucho  Sound EU2C       3.932,00 zł.  

Standardowe Ucho Sound   EU2C 720 x 460 mm  

Większe, dobrze widoczne, stosowane  na  sale i korytarze.                                                     

- Eleganckie Ucho  EU2D         4.852,00 zł.  

Eleganckie Ucho EU2D duże 1000 x 700  mm  

Bardzo dobrze spostrzegane, najczęściej stosowane jako stacjonarne wieszane na ścianie  

z daleka ostrzega o zbyt dużym hałasie.      

  

  

- Elektroniczne Ucho EU2M        3.111,00 zł.  

Elektroniczne Ucho poziome z dodatkowymi czerwonymi promieniami bocznymi  

polepszającymi widoczność przekroczenia progu hałasu EU2M 360 x 280mm  

Stosowane do sal klasowych, korytarzy, bibliotek łatwe do przenoszenia.        

- Elektroniczne Ucho EU2L        4.623,00 zł.  

Większe Elektroniczne Ucho poziome z dodatkowymi czerwonymi promieniami bocznymi  

polepszającymi widoczność przekroczenia progu hałasu EU2L 720 x 560mm  

Stosowane do sal klasowych, korytarzy, bibliotek.    
 
 

Na zamówienie również większe rozmiary. 
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Uzupełnieniem elektronicznego ucha mogą być sygnalizatory akustyczne włączające się gdy  

hałas trwa zbyt długo (czerwony kolor powyżej 50sek) : 

 

SYC5 – włącza stały sygnał (1 z 6 buczków lub ostra melodia) przypominający  

o zachowaniu ciszy                   dopłata    738,00 zł. 

 

SYA1 – włącza dowolny sygnał, zapowiedź słowną melodię, dzwonek przywołujący  

do zachowania ciszy nagraną na karcie pamięci w formacie MP3 z regulacją głośności dopłata 1.099,00 zł. 

 

ELEKTRONICZNE UCHO inne 
 

Wyświetlacze oprócz działania jako elektroniczne ucho wykrywające hałas mogą pełnić  

również funkcje dodatkowe: 

1. Zmieniać kolor jak światła uliczne z regulowanym czasem zmian, mogą służyć do  

pogadanek z ruchu drogowego, konkursów, ćwiczeń fizycznych, odliczania czasu zajęć i prac. 

2. Służyć jako generator losowy wybóru: 1 z 2 , również stosowany w różnych zajęciach  

i konkursach, ćwiczeniach refleksu itp 

3. Losowanie osób naciskających przycisk np: 1 z 10  naciśnięć wygrywa, Losowanie osób  

wolnych od pytania w danym dniu itp. 

4. Wskaźnik kto pierwszy do 3 stanowisk z przyciskami, kto pierwszy naciśnie i odpowie  

na pytania. 

5. Również do innych nietypowych zastosowań jesteśmy w stanie przystosować nasze urządzenia,  

jak i uzupełnić je o wyświetlacz cyfrowy funkcji. 

  

 
 - Elektroniczne ucho EU4M        2.280,00 zł.  

Elektroniczne ucho EU4M pokazuje stan hałasu dookolnie, wysokość 36cm, można  

go umieścić na środku sali lub zamocować do sufitu. Jest najtańszym rozwiązaniem  

gwarantującym widoczność ze wszystkich stron, można stosować zamiast droższych  

rozwiązań wielostronnych.          

Oczywiście na zamówienie sprzedajemy również duże dowolnej wielkości. 
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- Elektroniczne ucho EU8S             od   1.540,00 zł.  

Elektroniczne ucho EU8S  pokazuje alarm hałasu na sygnalizatorze świetlnym jak uliczny                     

wielkości 16 x 5,5 cm działającym nie tylko na 230V, ale również na baterie lub akumulator  

(4 paluszki).                                          

  

 
 - Elektroniczne ucho EU8M        2.460,00 zł. 
Na zamówienie sprzedajemy również większe sygnalizatory świetlne jedno i wielostronne  

bardzo dobrze widoczne z większych odległości.  

np wielkość standardowa EU8M 43 x 15 cm           

    

 
- Elektroniczny bargraf                  od  3.496,00 zł. 

Elektroniczny bargraf – oklaskomierz jest również dobrym wskaźnikiem hałasu  

pokazującym wizualnie jego natężenie wychyłową wskazówką lub świecącym słupkiem  

świetlnym – bargrafem widocznym z daleka, jest stosowany nie tylko do pokazywania  

i ostrzegania przekroczeniem granicy hałasu czerwonym polem, ale również może służyć  

do wszelkiego rodzaju imprez jako wskaźnik braw i owacji, pomiaru aplauzu publiczności  

w konkursach i kwizach.       
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Uzupełnieniem oferty są sygnalizatory przekroczenia Hałasu włączające się gdy sygnał  

czerwony pojawia się zbyt często i długo: 

SY SR                     od  640,00 zł.   

Włącza dodatkowy sygnał świetlny kolor lub migający stroboskop dużej jasności (dopłata). 

SY C5                 738,00 zł.   

Włącza sygnał akustyczny: jeden z 5 buczków lub melodia . 

SY A1                         1.099,00 zł.   

Włącza dowolny sygnał akustyczny, zapowiedź słowną, wysoki nieprzyjemny dźwięk  

lub dowolną melodię nagraną w formacie MP3 

ST 2m              327,00 zł.   
Stojak podłogowy do powieszenia UCHA wysokości 2m 

 

 

Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. 

Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który  
był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 
Zapraszamy do jej obejrzenia.  

 

 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 maja 2023 r.      

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 

 

http://www.bismw.com.pl/


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 21 z 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 
Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl

