ceník PARKING PhoenixCloud
platný od 01.04.2022

cena v €

Vjezdové/výjezdové sloupky
Vjezdový terminál pro obytné vozy
- s tiskárnou tiketů a čtečkou RFID-karet, s vyhříváním
- výška 1700 mm
Výjezdový terminál pro obytné vozy
- se čtečkou QR-kódů a RFID karet, s vyhříváním
- výška 1700 mm
RFID-tikety (cena za 1ks)
"leporelo" 2000 ks v zásobníku

5 711

4 622

0,30

LED-semafor (červená/zelená) k připojení na terminál
Podstavec (montážní destička) V2A pro vjezdový/výjezdový terminál

378
94

Phoenix Cloud
Phoenix Cloud
(platba za měsíc)
- dashboard
- konfigurace, vyhodnocení, analýzy
- 54,- €/měsíc (648,- €/rok)
! Pro provoz Phoenix Cloudu je nutné trvalé internetové připojení a úhrada
paušálního poplatku za Phoenix Cloud, fakturace probíhá kvartálně

54

Platební terminál EMS-4000
Platební parkovací terminál EMS-4000 "RV Phoenix Cloud"
- 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
- router

12 107

! Nutné trvalé online spojení s Phoenix Cloudem - systémové nastavení, vyhodnocování, …
Platební parkovací terminál EMS-4000 "cashless" - bezhotovostní
Čtečka bankovek a 1x samoplnící mincovní "hopper"
Touchscreen provedení displeje (místo 8 tlačítek)
Podstavec pod terminál EMS-4000
Osvětlený horní nástavec s nápisem "KASA"
Venkovní provedení s vyhříváním (! nutná min.ochrana zastřešením)
Čtečka CCV IM 30 pro bezhotovostní a bezkontaktní placení
- platba přiložením / vsunutím / protažením karty, zadáním PIN

10 893
2 264
1 036
580
640
331
2 313

Nástěnné terminály
RFID-nástěnný terminál se čtečkou QR-kódů, 1 relé
- umožňuje řízený přístup do místností (WC, sprchy, prádelna) pro jedny dveře
RFID-nástěnný terminál se čtečkou QR-kódů, 2 relé
- umožňuje řízený přístup do místností (WC, sprchy, prádelna) pro dvoje dveře
- doporučeno pro Beckmann RFID-karty nebo lístky s QR-kódem !Nutné napojení na EMS-4000.

1 019
1 139

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