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Nabídka
na dodávku kamerového systému
č. 180911has

ze dne 11.9.2018

Vážené dámy a pánové,
předkládáme Vám druhou část nabídky na dodávku kamerového systému pro váš objekt –
kamery s HD rozlišením.

1.

Popis požadavků

Dodat a instalovat kamerový systém, který:
o bude sledovat všechny vchody z ulice
o bude sledovat vchody do garáže
o provedení kamer: max. možné rozlišení 5 MP, záznam na NVR

2.

Návrh zařízení

Nabízíme stropní IP kamery s HD rozlišením 5 MP
(2688x1520), tedy současnou technologickou špičku. Kamera
obsahuje IR přisvícení. Kamery se umístí na strop nebo na zeď podle
dohody se zákazníkem.
Použitý hardware umožňuje i přenos obrazu z kamer na mobilní
telefon (nutné připojení k internetu).
Vnitřní stropní IP kamera
5 MP s IČ přisvícením
Kamery u vjezdů budou sledovat odjíždějící řidiče, celkem 2 kamery
standardní.
Kamery u vchodů budou sledovat přicházející (nebo
odcházející – podle přání) osoby. Provedení kamer: strojní. Celkem 14
stropních kamer.
Kamery u vchodů do garáže budou sledovat osoby přicházející
do garáže. Provedení kamer stropní, nebo standardní, podle charakteru
Venkovní IP kamera, 5 MP
daného místa. Celkem 19 kamer (předběžně 10 standardních, 9 stropních.)
Pro spojení kamer s NVR (záznamové zařízení) slouží UITP kabel. Vzhledem k rozměrům
garáže bude levnější instalovat na vhodných místech přepínače typu PoE, které budou kamery také
napájet. Od každého přepínače potom povede k NVR jenom jeden kabel.
K NVR lze připojit notebook a zpětně si zobrazit uložená data z kamer. NVR ovšem mže
sloužit také k průběžnému sledování obrazu z kamer. Asi by nebylo zbytečné umožnit sledování
kamer pro ostrahu. Technicky to možné je, ale je pro to nutné prodloužit výstup x kabelový rozvod
k ostraze – nutno upřesnit a podle toho nabídku upravit. To zatím v cenové nabídce není. Tam se
předpokládá pouze NVR v místnosti v garáži, ke kterému lze připojit notebook nebo monitor,
prohlédnout si záznamy a případně si je uložit pro potřeby policie a podobně.
Navržené pevné disky umožní uschování obrazu z kamer po dobu cca 2-3 týdny. V případě
potřeby lze kapacitu disku zvětšit.
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Cenová nabídka

3.

Obsahuje veškerý potřebný materiál i náklady na instalaci.
Pol. Název zboží
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kamera stropní, 5 MP,IČ,IP,2,8-12 mm
Kamera standardní, 5 MP, IČ, 2,8-12 mm
Přepínač, 8x,PoE
NVR, 36 vstupů, 1080p
HDD 2 TB
Licence pro NVR
Instalační materiál (kabely
Drobný Instal. materiál (lišty,konektory, ...)
Instalace rozvodů (lišt, kabelů,..)
Instalace kamer, přepínačů
Instalace softwaru
Oživení, naprogramování, zaškolení

Kód
VIG-DM755ve
VIG-UM731ve
TPLink
VIA PC300
ks
x
m.
x
x
x
x
x

Celkem (bez DPH)

Mn.
23
12
5
1
4
1
2050
1
2050
45
1
45
0

Cena/kus
4 320,00
4 480,00
3 360,00
34 360,00
2 390,00
9 900,00
12,10
1 400,00
18,00
390,00
1 200,00
80,00
0,00

Celkem[Kč]
99 360,00
53 760,00
16 800,00
34 360,00
9 560,00
9 900,00
24 805,00
1 400,00
36 900,00
17 550,00
1 200,00
3 600,00
0,00

309 195,00

Vážené dámy a pánové,
předpokládáme, že tato nabídka Vám postačí. Pokud byste měl další dotazy, neváhejte a
obraťte se na nás znovu. Rádi Vám je zodpovíme.
S úctou
Ing. Milan Rosič
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