CENY KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
A PŘENOSU DAT NA PCO:
ceny jsou uvedeny bez DPH / včetně DPH 19%

platnost cen od 2007-06-15

Nabízené typy komunikačních zařízení a jejich nastavení pro připojení EZS na PCO.

Způsoby komunikace (přenosu dat) ze zabezpečovacího systému na PCO:
BEZDRÁTOVÉ VARIANTY
RADIOVÝ VYSÍLAČ
●
●
●
●
●

vysoce spolehlivý způsob přenosu informací na PCO velmi obtížně napadnutelný případným narušitelem na privátní radiové síti SV-AGENCY
komunikace probíhá v reálném čase
radiové komunikační zařízení přenáší na PCO veškeré informace, které je zabezpečovací systém schopen poskytnout
není nutná přítomnost telefonní linky v objektu, před vlastní instalací zařízení je však nezbytné provést na místě měření kvality signálu
poskytována služba kontrolovaného přenosu dat

GPRS KOMUNIKÁTOR
●
●
●
●
●

vysoce spolehlivý způsob přenosu informací na PCO velmi obtížně napadnutelný případným narušitelem
komunikace probíhá v reálném čase
komunikační zařízení přenáší na PCO veškeré informace, které je zabezpečovací systém schopen poskytnout
není nutná přítomnost telefonní linky v objektu, před instalací zařízení je však nezbytné na místě provést měření kvality signálu sítě GSM
poskytována služba kontrolovaného přenosu dat, SV-AGENCY dodává k zařízení vlastní SIM kartu operátora sítě GSM

GPRS / SMS KOMUNIKÁTOR
●
●
●
●

způsob přenosu informací na PCO splňující parametry uvedené u GPRS komunikátoru
komunikace navíc nabízí možnost zasílání SMS zpráv o poplachu na určené telefonní číslo zákazníka, doručení zpráv NELZE garantovat
při tomto způsobu komunikace NENÍ poskytována služba kontrolovaného přenosu dat, SIM kartu dodává zákazník
zákazník hradí veškeré náklady na komunikaci s PCO přímo příslušnému provozovateli sítě GSM

VARIANTA S VYUŽITÍM PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY
TELEFONNÍ KOMUNIKÁTOR
●
●
●
●
●

není nutné dodávat komunikační zařízení - nezbytná je přítomnost telefonní linky v objektu
ústředny EZS jsou standardně vybaveny tel. komunikátorem - pro zprovoznění komunikace je systém pouze naprogramován
nevýhodou je relativně snadná možnost přerušení spojení narušitelem a pomalejší přenos informací, závislý na kvalitě telefonní linky
zákazník ovšem hradí telekomunikační poplatky spojené s přenosem dat na PCO
při tomto způsobu komunikace NENÍ poskytována služba kontrolovaného přenosu dat

U všech uvedených variant je účtován připojovací poplatek k PCO ve výši 1.000 Kč / 1190 Kč za jednu ústřednu EZS.

Ceny komunikačních zařízení
typ zařízení

běžná kupní cena

nájemné (měsíčně)

dotovaná kupní cena *

RADIOVÝ VYSÍLAČ

11800 Kč / 14042 Kč

340 Kč / 405 Kč

8800 Kč / 10472 Kč

9800 Kč / 11662 Kč

330 Kč / 393 Kč

6800 Kč / 8092 Kč

14000 Kč / 16660 Kč

350 Kč / 417 Kč

není nabízeno

GPRS KOMUNIKÁTOR
GPRS / SMS KOMUNIKÁTOR

* dotovaná kupní cena zařízení předpokládá uzavření Smlouvy o poskytování služby PCO na dobu min. 36 měsíců
U všech uvedených typů komunikačních zařízení činí cena za jejich montáž a konfiguraci 1000 Kč / 1190 Kč.

Ceny komunikace s PCO - kontrolovaný přenos dat
V rámci zvolené základní služby PCO dle "Ceníku služeb PCO" a s ohledem na použitý typ komunikačního zařízení jsou nabízeny služby
kontrolovaného přenosu dat, jejichž cena je následně zohledněna navýšením měsíčního paušálního poplatku za poskytované služby.
použitý typ zařízení

RADIOVÝ VYSÍLAČ

kontrola spojení 15 minut

200 Kč / 238 Kč

přenos vlastními radiovými sítěmi na přidělených frekvencích

GPRS KOMUNIKÁTOR
k zařízení dodána SIM karta GSM sítě, ve vlastnictví SV-AGENCY

200 Kč / 238 Kč

