
ceník PARKING
platný od 01.10.2021

  cena v €

Phoenix Cloud

90004025-N Phoenix Cloud                                                                             (platba za měsíc) 49

- dashboard

- konfigurace, vyhodnocení, analýzy

- 49,- €/měsíc (588,- €/rok)

! Pro provoz Phoenix Cloudu je nutné trvalé internetové připojení a úhrada 

paušálního poplatku za Phoenix Cloud, fakturace probíhá kvartálně

Platební terminál EMS-4000

90004032-D Platební parkovací terminál EMS-4000 "RV Phoenix Cloud" 11 210

- TFT-barevný display

- 8 robustních navigačních (operačních) tlačítek

- elektronický mincovník s tubovým měničem peněz

- tiskárna účtenek

- čtečka RFID tiketů / lístků s Beckmann QR-kódem

- web-rozhraní pro zabezpečený přístup a nastavení

- robustní provedení a zámek se speciálním mechanismem

- příprava pro vzdálenou pomoc

! Nutné trvalé online spojení s Phoenix Cloudem - systémové nastavení, vyhodnocování, …

90004020-D Platební parkovací terminál EMS-4000 "cashless" - bezhotovostní 10 087

90000236-D Čtečka bankovek a 1x samoplnící mincovní "hopper" 2 097

90000024-D RFID tvrdé plastové karty (jednotka pro výdej i vrácení) 849

- používají se pokud část posádky opustí Stpl a zbylí členové potřebují využívat 

zázemí (např. WC, sprchy, prádelnu, ….) přístupné přes RFID rozhraní

90000241-D Touchscreen provedení displeje (místo 8 tlačítek) 959

90000110-D Přídavný druhý mincovní "hopper" (není samoplnící) 504

- používá se např. při dvojí měně

90000091-D Podstavec pod terminál EMS-4000 537

00003679-D Osvětlený horní nástavec s nápisem "KASA" 522

17500106-D Venkovní provedení s vyhříváním (! nutná min.ochrana zastřešením)  307

00002433-N Router 50

- pro připojení na síť - zajištění servisního on-line přístupu

Vjezdové/výjezdové sloupky

90000387-D Vjezdový terminál pro obytné vozy 5 288

- s tiskárnou tiketů a čtečkou RFID-karet, s vyhříváním

- výška 1700 mm

90000388-D Výjezdový terminál pro obytné vozy 3 892

- se čtečkou QR-kódů a RFID karet, s vyhříváním

- výška 1700 mm

12500273 RFID-tikety (cena za 1ks) 0,30

"leporelo" 2000 ks v zásobníku

14500418-D LED-semafor (červená/zelená) k připojení na terminál 350

90000235-D Podstavec (montážní destička) V2A pro terminál 88

14600936-N Ochranný nátěr pro terminál, RAL-barvy 387

do agresivnějšího prostředí (např. pobřeží, …)

Nástěnné terminály

12000318-D RFID-nástěnný terminál se čtečkou QR-kódů, 1 relé 943

- umožňuje řízený přístup do místností (WC, sprchy, prádelna) pro jedny dveře

12000328-D RFID-nástěnný terminál se čtečkou QR-kódů, 2 relé 1 054

- umožňuje řízený přístup do místností (WC, sprchy, prádelna) pro dvoje dveře

          - doporučeno pro Beckmann RFID-karty nebo lístky s QR-kódem !Mutné napojení na EMS-4000.

Uvedené ceny jsou v €, bez DPH dopravného a montáže.
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