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Výměna domovních telefonů
1x tablo, 17 účastníků
Adresa realizace: Nevanova 1037-1042, Praha 6
Popis systému: Moderní 2 vodičové digitální provedení, vysoká spolehlivost, kvalitní obraz (u videa) a zvuk.
Bezpečné - bránící odposlechu v průběhu hovoru. Základ je s audiotelefony, po doplnění příslušných komponent
je možná přímá instalace videotelefonů pro jakéhokoliv účastníka, který místo audiotelefonu bude chtít
videotelefon dle zvoleného typu (ČB, barevný, hands free,...). Audio a videotelefony mají nastavitelnou hlasitost
vyzvánění ve 3 úrovních, u videotelefonů je nastavitelný kontrast a jas obrazovky, u vyšších modelů vidoetelefonů je
možná paměť volajících osob v době nepřítomnosti účastníka. K audio a videotelefonům je možné připojit zvonkové
tlačítko u bytu a přístroj rozliší vyzváněncím tónem zvonění z tabla nebo od bytu. Z audio a videotelefonů lze otevřít el.
zámek vstupních dveří. Dále je možné z přístrojů ovládat volitelné přídavné zařízení (např. osvětlení domu, vjezdovou
bránu pro vozidla, druhý zámek...), pokud je instalováno přídavné relé. Systém umožňuje připojení čteček čipů atd. pro
ovládání elektrických dveřních zámků.
Rozšíření na VIDEO SYSTÉM: Maximální jednoduchost a efektivita! Ke stávajícmu systému audio se pouze
doplní: kamera, videoadaptér k napájecímu zdroji a videorozbočovač pouze pro tu odbočku ze stoupacího vedení k
bytu, kde je požadován videotelefon. Na jeden videorozbočovat lze připojit až 4 byty. V bytě se vymění audiotelefon za
videotelefon dle výběru uživatele. Kamer může být k systému připojeno více a lze mezi nimi přepínat na monitoru
videotelefonu. Např. jedna kamera je ve vstupním panelu, druhá samostatná kamera je v prostoru schránek a lze
kontrolovat, zda návštěva již vstoupila do domu.

Způsob montáže: Současný systém domovních telefonů bude demontován. Zhotovitel předpokládá, že stávající
domovní telefony tvoří samostatný systém a nejsou propojeny se zvonky u bytů. Na původní pozice stávajících
telefonů a vstupního panelu budou instalovány nové přístroje. Kabelová vedení budou využita stávající. Zhotovitel
vychází při této kalkulaci z předpokladu, že stávající kabeláž od tabla do trasy stoupacího vedení a vedení pro
odbočky k bytům jsou funkční v rozsahu pro 2 vodičový systém (2 vodiče/dráty, nepřerušené a bez rušení jiným
zařízením) a že v místech instalace nových přístrojů je dostatečný prostor pro jejich montáž. Nebude li možné využít
stávající kabeláž, nebo jen částečně (např. z důvodu rekonstrukce bytu aj.), provede zhotovitel novou kabeláž v
příslušném rozsahu, která bude samostatně vyúčtována nad rámec této kalkulace. El. napájení systému bude
umístěno v rozvaděči režie domu. Předpokladem je technický stav rozvaděče režie bez závad a s dostatečným
prostorem, potřebné místo je 8 - 11 pozic DIN-jako 8 - 11 jističů vedle sebe. Nebude li možné instalovat napájení
systému do stávajícího rozvaděče režie, bude instalována nová rozvodnice na povrch, do které budou tyto prvky
umístěny (tento případný úkon bude vyúčtován nad rámec kalkulace pouze, pokud jej bude nezbytné provést).

Před realizací provedeme prohlídku místa realizace naším technikem, pro ověření relevantních technických
parametrů.

Záruka: Záruční doba na komponenty domovních telefonů a instalaci 36 měsíců.

Popis
Vstupní panel Minisfera 1ks, audiotelefon Sprint 17ks
SESTAVA DT, TABLO MINISFERA 1KS, TELEFON
SPRINT 17KS
NOVÉ STOUPACÍ VEDENÍ V ROZVADĚČI JOP NA
CHODBÁCH, INSTALACE SYSTÉMU, NASTAVENÍ,
ODZKOUŠENÍ, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY, DOPRAVA

Kč/jednotka

Celkem

22985,00 22985,00

9125,00

9125,00

celkem bez DPH
celkem vč. DPH 14%

Počet jednotek

1

1
32 110 Kč
36 605 Kč

Popis
Vstupní panel Sfera 1ks, audiotelefon Sprint 17ks
SESTAVA DT, TABLO SFERA 1KS, TELEFON SPRINT
17KS
NOVÉ STOUPACÍ VEDENÍ V ROZVADĚČI JOP NA
CHODBÁCH, INSTALACE SYSTÉMU, NASTAVENÍ,
ODZKOUŠENÍ, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY, DOPRAVA

Kč/jednotka

Celkem

23215,00 23215,00

9125,00

9125,00

celkem bez DPH
celkem vč. DPH 14%

Počet jednotek

1

1
32 340 Kč
36 868 Kč

Pozn.: Pokud jsou v místě realizace parkovací zóny pro rezidenty, zajistí objednatel parkovací místo pro 1 vozidlo na
dobu prací. Pokud objednatel nebude moci zajistit parkovací místo, zajistí jej zhotovitel na náklady objednatele
(vyřízení parkovací karty na příslušné městské části).

Vypracoval: Jaroslav Vanžura
Tel.:
222 984 764, 603 201 828
E-mail:
info@eldeco.cz

Datum nabídky:
Nabídka platná do:

26.3.2012
26.4.2012

Po době platnosti lze nabídku aktualizovat a prodloužit.

VIDEOTELEFONY a TELEFONY přehled typů
Položka
BTSPRINT AUDIOTEL.PRO PŘÍS.2V
BTSWING AUDIO TEL 2 VOD
BTSWING VIDEO TEL 2 VOD - Č/B
BTSWING BAR.VIDEOTEL 2 VOD
BTPIVOT AUDIO TEL 2 VOD BÍLÁ
BTPIV Č/B VIDEO TEL 2 VOD BÍLÁ
BTPIV BAR VIDEO TEL 2 VOD BÍLÁ
BT POLYX AUDIO HANDS-FREE 2V
BTPOLYX HANDS-FREE BAR VIDEO
BTPOLYX 3,5" PAMĚŤ.VIDEO JEDN
BTAX VIDEO DISPLEJ HLIN
Telefon Sprint

Telefon Swing

Hands Free telefon Polyx

Kč/jednotka

682,00
1449,00
3874,00
7113,00
1509,00
7733,00
10650,00
2842,00
9999,00
14163,00
15874,00
Telefon Pivot

Videotelefon Polyx

Videotelefony Pivot

Videotelefony Swing

Barevná provedení klíčenek-čipů pro Bticino Axolute - pro vstupní panel AXOLUTE OUTDOOR

Videotelefony Axolute

Vstupní panely Axolute Outdoor

Externí barevná 2 vodičová CCTV kamera

