
C e n y  p r o  k o n c o v é  z á k a z n í k y  ( C Z K )  

DOCHÁZKA

PŘ ÍSTUPY

J Í DELNA

ID MÉD IA

TURN IKETY

ZÁMKY

SLUŽBY



OBSAH:

Základní sortiment   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 - 7

Identifikační média .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 - 9

Software Docházka, Přístupy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Software Personalistika, Mzdy .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Stravovací systém  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 - 13

Docházka MINI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Turnikety a příslušenství .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 - 16

Zámky .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 - 18

Práce a služby .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Závěrečné informace .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20



Koncový ceník 2020
Základní sortiment - HARDWARE

Komponent Popis Konc.

Evidenční terminály

FT500B-TCP bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní 16 500 Kč
! FT550B-TCP          16 900 Kč

FT500M-TCP bezkontaktní MIFARE, ETHERNET rozhraní 17 900 Kč
! FT550M-TCP         18 400 Kč

FT500W-TCP WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET 16 500 Kč
FT500F-TCP biometrie (500 šablon) + bezkontaktní EMmarin, ETHERNET 23 700 Kč

! FT550F-TCP          23 900 Kč

# FT500F3K-TCP biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin, ETHERNET 26 700 Kč
FT500FM-TCP biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET 24 900 Kč

! FT550FM-TCP     24 900 Kč

§ FT500FM3K-TCP biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET 27 900 Kč
§ FT500FW-TCP biometrie (500 šablon) + WIEGAND, libovolná čtečka, ETHERNET 23 700 Kč
§ FT500FW3K-TCP biometrie (3000 šablon) + WIEGAND, libovolná čtečka, ETHERNET 26 700 Kč
# FTxxx-POE rozšíření terminálu FT500 pro přímé napájení PoE 1 200 Kč

příplatek

KT700B-TCP bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní 18 900 Kč

!
KT750B-TCP          19 400 Kč

§ KT700BT-TCP 18 900 Kč

KTxxx-UP kompletní čelní díl s displayem a klávesnicí a čtečkou EMmarin 8 500 Kč

RT300 kontaktní čipy DALLAS, RS232/RS485 9 600 Kč
RT300-TCP kontaktní čipy DALLAS, ETHERNET rozhraní 11 900 Kč
RT300B bezkontaktní EMmarin, RS232/RS485 11 900 Kč
RT300B-TCP bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní 14 200 Kč
RT300W 9 600 Kč

RT300W-TCP 11 900 Kč

§ RT300BT-TCP 14 200 Kč

Typová řada FT500 - nový design, nové možnosti

Docházkové a výrobní terminály s multibarevným grafickým displayem. Různé stavy terminálů 
jsou indikovány změnou barvy podsvitu celého displaye. 12+2 tlačítek pro přímou volbu 
operací a uživatelsky vyměnitelnými popiskami. Samostatná numerická klávesnice pro PIN. 
Pro biometrické varianty (otisk prstu) je nutná SW licence FINGER, pro správu šablon. 
U variant WIEGAND je uvedena cena bez čtečky (ceny čteček v sekci: Přídavné čtečky...).

bezkontaktní EMmarin, ON-LINE ETHERNET rozhraní 
(pro funkci vyžaduje SW komunikační jádro, viz strana 10)

WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky
nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky…
WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET
nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky…
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nelze doplnit dodatečně - zadejte prosím při objednávce

výrobní a docházkový terminál - EMmarin, RS232 pro připojení skeneru 
čárových kódů, ETHERNET rozhraní       

výrobní a docházkový terminál - EMmarin, RS232 pro připojení skeneru 
čárových kódů, ETHERNET rozhraní   

výrobní a docházkový terminál - MIFARE, RS232 pro připojení skeneru 
čárových kódů, ETHERNET rozhraní  

výrobní a docházkový terminál - otisk a EMmarin, RS232 pro připojení 
skeneru čárových kódů, ETHERNET rozhraní  

výrobní a docházkový terminál - otisk a MIFARE, RS232 pro připojení skeneru 
čárových kódů, ETHERNET rozhraní  
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pro upgrade terminálů KT600 na KT700

bezkontaktní EMmarin, ON-LINE ETHERNET rozhraní 
(pro funkci vyžaduje SW komunikační jádro, viz strana 10)

Typová řada KT700

Typová řada RT300

Komfortní terminál s barevným grafickým displayem 5,7“ (QVGA, 320 x 240 bodů), zobrazení 
na displayi může být uživatelsky definováno (logo firmy, informační text, ikony operací). 
Univerzálně řešená membránová klávesnice 12+2 tlačítek s podsvětlením.

Docházkové terminály s textovým displayem 2x16 znaků. Výška znaků a vysoký kontrast 
zaručuje dobrou čitelnost i při silném osvětlení. Pro obsluhu slouží fóliová klávesnice s 4x4 
tlačítky pro přímou volbu operací s uživatelsky vyměnitelnými popiskami. Standardní 
provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce.
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Koncový ceník 2020
Základní sortiment - HARDWARE

Komponent Popis Konc.

Přístupové a řídící jednotky

CL700  15 900 Kč

CL700-POW  18 900 Kč

AL40E 8 900 Kč

AL40E-TCP 11 200 Kč

AL40F-TCP 11 200 Kč

3 000 Kč
příplatek

EXT-TCP 2 500 Kč

AL20 4 800 Kč

SL20 3 400 Kč

AL20-TCP
sestava

8 720 Kč

AS3001 5 550 Kč

AS3002 7 960 Kč

AS3003 7 700 Kč

dveřní modul pro 2 čtečky EDK2x, EDK4x nebo jednu čtečku WIEGAND, 
připojení na sběrnici G-link jednotky CL700

řídící jednotka pro 4 čtečky (EDK2x, EDK4x, EDK3x)
nebo 4x WIEGAND, komunikace RS232/RS485
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samostatný komunikační ETHERNET modul pro dodatečné osazení do 
AL40E

AL40x-POW sestava řídící jednotky AL40x v krytu 390x290x85 mm, včetně zdroje 
230V/12V-3A s možností zálohování, (akumulátor TP1270 nutno objednat 
samostatně).

řídící jednotka pro 4 čtečky (EDK2x, EDK4x, EDK3x)
nebo 4x WIEGAND, komunikace ETHERNET, RS485
řídící jednotka pro 2 biometrické čtečky EDK2F, komunikace ETHERNET 
(nutná SW licence FINGER)

C
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Řídící jednotka AL40E - nové webové rozhraní, nové funkce

Řídící jednotky pro ovládání dvou oboustranných vstupů nebo až čtyř nezávislých 
jednostranných vstupů. Připojit lze čtyři čtečky EDK2x,  EDK4x, EDK3x 
nebo čtyři libovolné čtečky s protokolem WIEGAND. V plechovém krytu 244x187x62 mm.
Možno objednat plastový box pro venkovní montáž (viz strana 16).

Řídící jednotka CL700 - nové webové rozhraní, nové funkce

Centrální řídící jednotka pro ON-LINE řízení až 32 čteček na společné sběrnici. Obsluhuje 
zařízení kompatibilní se sběrnicí G-link (EDK4x-RS, EDK3x-RS,SL20, EHS4x-RS), 
až 10 000 karet, komunikace ETHERNET, integrovaný web server pro snadnou konfiguraci. 
Možno přiobjednat plastový box pro venkovní montáž (viz strana 16).

řídící jednotka CL700 v plechovém krytu 244x187x62 mm,
vyžaduje externí napájení 12V DC
sestava CL700 v plechovém krytu 325x307x92mm, včetně zdroje 230V/12V-
3A pro napájení čteček s možností zálohování (akumulátor TP12180 nutno 
objednat samostatně). 
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řídící jednotka pro 2 čtečky (EDK2x, ED+E88K4x, EDK3x) nebo jednu čtečku 
WIEGAND, komunikace RS232/RS485

Autonomní přístupové jednotky řady AS3000 - nový firmware

Kompaktní elektronický systém pro kontrolu vstupu do bytových domů a jiných společných 
prostor. Připojení PC přes ETHERNET. Zařízení je vybaveno vnitřním webovým serverem pro 
snadný přístup ke správě oprávněných karet a konfiguraci. Lze programovat také pomocí 
master karty nebo čipu bez použití počítače. 

cenově zvýhodněná sestava AL20+DH485E, pro komunikaci ETHERNET, ve 
společném plechovém krytu 244x187x62 mm
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sestava pro jedny dveře na čipy DALLAS, plechový kryt se síťovým zdrojem a 
možností zálohování (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně).

jednotka pro jedny nebo dvoje dveře (bez čteček), lze připojit dvě čtečky typu 
EDK2, EDK4, nebo 1x čtečku WIEGND, kryt se síťovým zdrojem a možností 
zálohování (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně).

sestava pro jedny dveře na čipy DALLAS, plastový kryt IP 56, externí napájení 
11-20V-AC/DC nutno objednat samostatně

Řídící jednotka AL20

Jednotka pro ovládání dvou jednostranných vstupů nebo jednoho oboustranného
vstupu. Připojit lze dvě čtečky EDK2x, EDK4x, EDK3x nebo jednu čtečku s protokolem 
WIEGAND. Pomocí vstupů lze sledovat a signalizovat stav ovládaných dveří.
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Koncový ceník 2020
Základní sortiment - HARDWARE

Komponent Popis Konc.

LOG4 4 600 Kč
LOG4B 5 300 Kč
LOG4M 6 600 Kč

# LOG4FM-TCP 19 900 Kč
# LOG4FM3K-TCP 22 900 Kč
# LOG4F-TCP 18 500 Kč
# LOG4F3K-TCP pouze biometrie (3000 šablon), ETHERNET rozhraní 21 500 Kč

Čtečky

EDK4B 2 990 Kč
§ EDK4B-OEM 2 990 Kč

EDK4B-RS 3 550 Kč
§ EDK4B-RS-OEM 3 550 Kč

EDK4M 4 450 Kč
§ EDK4M-OEM 4 450 Kč

EDK4M-RS 5 750 Kč
§ EDK4M-RS-OEM 5 750 Kč

§
EDK4 1 990 Kč

OTMP 150 Kč

EDK2 čtečka kontaktních čipů DALLAS 1 550 Kč
EDK2B čtečka bezkontaktní EMmarin 2 450 Kč

§ EHS4B-OEM 2 990 Kč
§ EHS4M-OEM 4 450 Kč
§ EHS4B-RS-OEM 3 550 Kč
§ EHS4M-RS-OEM 5 750 Kč

čtečka kontaktních čipů DALLAS, antivandal,
připojení ACS-line/WIEGAND
přídavný tamper modul (opto) pro čtečky EDK4x-RS-OEM

kartový spořič MIFARE připojení na sběrnici G-link

Čtečky řady EDK2

Základní snímač pro všeobecné použití ve vnitřních prostorách. Připojení k nadřízené 
jednotce protokolem ACS-line (5-drátové vedení, max. 15 m). Možnost přepnutí na výstupní 
formát WIEGAND. Polozapuštěné provedení na KU68. Standardní provedení v bílé barvě, 
požadavek na černé provedení uveďte v objednávce.
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Čtečky řady EDK4

bezkontaktní EMmarin, komunikace RS485

čtečka EMmarin, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND
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Spořiče energie

Spořič energie - zařízení (čtečka) pro vložení karty a následné vyvolání akce, která trvá po 
dobu, dokud je karta vložena. Pro zabudování do libovolného krytu. Podrobný přehled typů a 
provedení naleznete v samostatném ceníku pro hotelové systémy (ceny od...).

kartový spořič EMmarin připojení ACS-line
kartový spořič MIFARE připojení ACS-line
kartový spořič EMmarin připojení na sběrnici G-link

čtečka MIFARE, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link

Snímače kontaktních a bezkontaktních médií pro široké použití. Připojení k nadřízené 
jednotce protokolem ACS-line (5-drátové vedení, max. 15 m), nebo na sběrnici G-link 
jednotky CL700 (provedení RS). Možnost přepnutí na výstupní formát WIEGAND. Standardní 
provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce. V provedení 
OEM je cena za elektroniku, kryty za příplatek dle ceny krytu a pracnosti zabudování.

čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu,
spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link

čtečka EMmarin, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link

čtečka MIFARE, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND

Přístupové jednotky řady LOG4

Kompaktní zařízení integrující řídící jednotku se zabudovanou čtečkou. Obsahuje relé 
pro přímé ovládání dveřního zámku a komunikaci. TAMPER kontakt proti otevření krytu. 
Možno připojit druhou čtečku typu EDK4x (mimo LOG4F a LOG4FM). 

čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu,
spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link

biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET 
biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET 

kontaktní čipy DALLAS, komunikace RS485

bezkontaktní MIFARE, komunikace RS485

čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu,
připojení ACS-line/WIEGAND

pouze biometrie (500 šablon), ETHERNET rozhraní

čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu,
připojení ACS-line/WIEGAND
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Koncový ceník 2020
Základní sortiment - HARDWARE

Komponent Popis Konc.

EDK3B 6 450 Kč
EDK3M 7 900 Kč
EDK3B-RS 6 950 Kč
EDK3M-RS 8 400 Kč

# EDK4-LED 6 200 Kč
EDK4B-LED 6 200 Kč
EDK4M-LED 8 100 Kč

# EDK2F 9 900 Kč
# EDK2F3K 12 900 Kč
# EDK2FM 11 500 Kč
# EDK2FM3K 14 500 Kč

# LRR-60-W 9 990 Kč
# LRR-620-W 14 500 Kč
# LRR-660-W 15 900 Kč

# LRR-DRZAK 740 Kč

!

RD5B  1 850 Kč
RD5B_50             1 850 Kč
RD5B_180         1 850 Kč

 RD5M 2 900 Kč
 RD5M_50             2 900 Kč
 RD5M_180            2 900 Kč

RD3 1 850 Kč
RD3F 6 500 Kč

§ RD3B-TCP 8 600 Kč
§ RD3M-TCP 9 800 Kč
# RD4B 3 200 Kč
# RD4M 4 400 Kč
# RRD3B-OEM (
# RRD3M-OEM (
# krytování (

čtečka otisků prstů - připojení USB (kabel 190 cm)
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elektronika EMmarin pro zástavbu, spínací relé, USB 35cm

biometrická čtečka (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE

čtečka s klávesnicí, bezkontaktní EMmarin, připojení ACS-line

E
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čtečka kontaktních čipů DALLAS se zobrazovačem

duální čtečka EMmarin & 433,9 MHz pro kombinované použití pasivních karet 
(40 cm) i aktivních karet (6 m)

čtečka s klávesnicí, bezkontaktní MIFARE, připojení ACS-line

elektronika MIFARE pro zástavbu, spínací relé, USB 35cm

úhlově nastavitelný kloubový držák pro čtečky LRR

čtečka EMmarin, dosah 50 cm s pasivní kartou
čtečka 433,9 MHz, dosah až 6 m s aktivní kartou

Snímače bezkontaktních medií s klávesnicí. Použití pro vyšší stupeň zabezpečení - při 
identifikaci kartou je vyžadován osobní PIN kód, nebo lze provozovat v režimu identifikace 
pouze číselným kódem (také režim karta nebo kód).
Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce.

čtečka - DALLAS - připojení USB (kabel 180 cm)

možnost osazení elektroniky do krytu EDK4

čtečka bezkontaktní EMmarin se zobrazovačem

čtečka karet EMmarin - výstup RS232 (nutné napájení 12V)
čtečka karet MIFARE (r/w) - výstup RS232 (nutné napájení 12V)

L
R

R Snímače bezkontaktních médií s dlouhým dosahem. Vhodné zejména pro automatickou 
identifikaci vozidel. Výstup ve formátu WIEGAND. Povrchová montáž na jakýkoliv podklad. 
Rozměr 270 x 270 x 42 mm. Vnitřní i venkovní použití. (aktivní katy ID_LLR viz strana 8)

Čtečky s klávesnicí EDK3

čtečka - MIFARE (r/w) - ETHERNET (napájení 12V)
čtečka - EMmarin - ETHERNET (napájení 12V)

čtečka s klávesnicí, bezkontaktní EMmarin, na sběrnici G-link

Stolní čtečky (PERSONIFIKÁTORY) - zdarma software RDX - přihlášení kartou

Čtečky karet, čipů nebo otisků prstů pro připojení k počítači, pro načítání ID médií. Také pro 
evidenci návštěv, recepce hotelů či platby ve stravovacích systémech. Nové čtečky RD5 
nabízí široké možnosti konfigurace chování čtečky a formátu výstupních dat. 

biometrická čtečka (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin

čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 180cm)                          

čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 50cm)                          

E
D
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biometrická čtečka (500 šablon) + bezkontaktní EMmarin

biometrická čtečka (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE

čtečka bezkontaktní MIFARE se zobrazovačem

čtečka s klávesnicí, bezkontaktní MIFARE, na sběrnici G-link

Biometrické čtečky

čtečky otisků prstů pro připojení jako druhý snímač k terminálu FT500F nebo k řídící jednotce 
AL40F. Vždy duální provedení také pro snímání bezkontaktních karet.

čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 100cm)                         

čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 180cm)                         
čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 100cm)                          
čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 50cm)                           

použití ve skříňkových systémech připojením k AL20, nebo jako čtečka výdeje ve stravovacím 
systému. Také pro připojení k SD110 v evidenci autobusové dopravy.

Čtečky s dlouhým dosahem

Čtečky s dvoumístným LED zobrazovačem.
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Koncový ceník 2020
Základní sortiment - HARDWARE

Komponent Popis Konc.

# ERD3 3 400 Kč
# ERD3B 3 400 Kč
# ERD3M 4 200 Kč
# ERD4B 3 900 Kč
# ERD4M 5 100 Kč

§

Přídavné čtečky pro jiné možnosti identifikace (na objednávku po předchozí domluvě)

# SYSCR12 čtečka Positech(PARADOX)+EMmarin, WIEGAND 26 3 500 Kč
# LEGIC26/32 čtečka ProxLine MINI LEGIC, WIEGAND 26 nebo WIEGAND 32 8 900 Kč
# P300-HID čtečka bezkontaktní HIDprox/Pyramid - WIEGAND 26 3 500 Kč
# MOTOROLA čtečka Motorola - WIEGAND 26 (cena  včetně krytu) 6 900 Kč

Datové převodníky

DH485E převodník RS485/232 - TCP/IP (10 Mb) 4 400 Kč
DU485 převodník RS485 na USB 1 450 Kč
CTA03, CTA03W expander čteček/převodník datových formátů (USB, RS232) 3 300 Kč

Napájecí zdroje

SYS12-1,5 napájecí adaptér - 12V/1,5A (spínaný zdroj)  350 Kč
SYS12-2,5 napájecí adaptér - 12V/2,5A (spínaný zdroj)  680 Kč
RM202 pasivní PoE injector pro napájení přes rozvody ETHERNET 150 Kč

! RM203 pasivní PoE - sada kabelů (injector a splitter) 195 Kč
CON-RS232 pasivní redukce RJ12-CAN9, pro napájení terminálů a čteček RD4 150 Kč

! POW12-1,7 zálohovatelný zdroj 12V/1,7A (akumulátor 1-7Ah), hlídání stavu 2 490 Kč
POW12-3 zálohovatelný zdroj 12V/3A (akumulátor 7-18Ah), hlídání stavu 3 400 Kč
POW12-6 zálohovatelný zdroj 12V/6A s monitorováním (aku až 36Ah) 5 100 Kč
TP1270 akumulátor 12V/7Ah pro POW12-1,7 nebo POW12-3 460 Kč
TP12180 akumulátor 12V/18Ah pro POW12-6 nebo POW12-3 1 150 Kč

Přídavné moduly (na straně 16 naleznete další instalační a doplňkový materiál)

SKENER 4 800 Kč

# RDM4 generátor namátkových kontrol zaměstnanců 6 800 Kč
SIRENA2 siréna vnitřní s piezoelektrickou membránou a blikačem 790 Kč

! TEPLOMER infra bezdotykový teploměr tělesné teploty (externí napájení 5V) 3 380 Kč
# DRZAK-GL203 držák otočný a sklopný pro teploměr nebo kameru 250 Kč
# TESTER_ESD měřící zařízení (tester) ESD pro připojení k terminálu FT500 (
# OCR štěrbinová čtečka dokladù (OP, PAS), připojení USB (

OEZS1 přídavný modul pro terminály a řídící jednotky pro 390 Kč
připojení na EZS přes rozhraní WIEGAND

BIAS modul pro definování klidového stavu sběrnice G-link (RS485) 300 Kč
» ER80)) rozšiřující modul 8x relé, 8x vstup, pro moduly AL,CL,RT,KT,FT 3 400 Kč

zá
lo

ho
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čtečka kontaktní DALLAS, pevný USB kabel 2m
čtečka bezkontaktní EMmarin, pevný USB kabel 2m
čtečka bezkontaktní MIFARE, pevný USB kabel 2m
čtečka bezkontaktní EMmarin, RS232 (RJ12), kabel 180cm
čtečka bezkontaktní MIFARE, RS232 (RJ12), kabel 180cm

Čtečky ERD s výstupem USB nebo RS232

Čtečky karet nebo čipů v krytování EDK4 a držákem pro montáž na zeď. Všechny čtečky typu 
ERD umožňují uživatelskou konfiguraci výstupních dat, případně mohou obsahovat spínací 
relé obsluhované povely přes sériovou linku (provedení RRD - viz předchozí tabulka).

p
ře

vo
d.

A
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4 Čtečky s výstupem emulace 1-wire sběrnice DALLAS, nebo RS232
Bezkontaktní čtečky ARD2 pro náhradu snímačů kontaktních čipů DALLAS. Využití zejména 
pro bezkontaktní identifikaci v systémech GPS sledování vozidel. Výstupní data čtečky jsou 
emulována stejně jako přiložení čipu pro přímé připojení na sběrnici DALLAS. Čtečky ARD4 s 
disponují výstupem RS232, a vyžadují externí napájení 12-24V. 
Žádejte podrobnější informace a individuální ceny (.

skener čárových kódù - připojení k terminálům FT500, KT750 pomocí RS232 
konektoru, dodáváno včetně stojánku
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Koncový ceník 2020
Identifikační média

Komponent Popis Konc.

Identifikační média

ID
_

K
E

Y

99 Kč

ID_KEY kontaktní čip DALLAS, odběr > 50 ks 84 Kč
kontaktní čip DALLAS, odběr > 100 ks 79 Kč
kontaktní čip DALLAS, odběr > 200 ks 70 Kč

# ID_KEY_F3 kontaktní čip DALLAS - 3 mm (rovná klíčenka) 109 Kč

ID
_

C
A

R
D

55 Kč

ID_CARD karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 50 ks 47 Kč
karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 100 ks 44 Kč
karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 200 ks 39 Kč

ID_CARD_MF karta MIFARE, 13,56 MHz, jednotková cena 65 Kč
karta MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 100 ks 52 Kč
karta MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 200 ks 46 Kč

# ID_CARD_DUAL duální karta EMmarin+MIFARE 95 Kč

ID
_

K
E

Y
F

O
B

55 Kč

ID_KEYFOB přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 50 ks 47 Kč
přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 100 ks 44 Kč
přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 200 ks 39 Kč

ID_KEYFOB_MF přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, jednotková cena 65 Kč
přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 100 ks 52 Kč
přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 200 ks 46 Kč

ID
_

W
R

B

# ID_WRB1 ID náramek silikonový EMmarin, 125 kHz 115 Kč
# ID_WRB1_MF ID náramek silikonový MIFARE, 13,56 MHz 115 Kč

ID
_

L
A

B
E

L

59 Kč

# ID_LRR 660 Kč

# ID_WRT 890 Kč

# ID_PSC-1 115 Kč

# ID_C702A karta Positech(PARADOX), 125 kHz 115 Kč
# ID_PROXCARD_II karta HID Prox, 125 kHz, WIEGAND 26 125 Kč

Pokud není zboží skladem, tak je objednací množství pro jeden odběr vždy minimálně 50 ks.

Kontaktní identifikační čip DALLAS 
5 mm - standardní černá zahnutá klíčenka, možno objednat barevné varianty: 
červená skladem; zelená, modrá, žlutá na objednávku (minimálně 50 kusů)

Bezkontaktní přívěsky 
Průměr pouzdra 30 mm, potisk skutečným kódem,
standardně tmavě modrá barva. Možno objednat také v barvě červené - nutno 
uvést v objednávce. 

Bezkontaktní náramky "hodinky" 
pro použití na sportovištích nebo wellness, různé provedení, různé barvy a velikosti,
uvedeny základní jednotkové ceny, na konkrétní množství a barevné kombinace 
vypracujeme nabídku.

o
st

a
tn

í rádiový ovladač (vysílač) pro jednotky WRR,
obsahuje RFID čip kompatibilní se čtečkou HID Pyramid 
karta HID Pyramid, 125 kHz, WIEGAND 26,
kompatibilní s RFID čipem ovladače WRT

Bezkontaktní karty
Karty standardu ISO (tloušťka 0,8 mm), premium kvalita, povrch vhodný pro 
potisk, bílá - součástí je potisk orientačním pořadovým číslem, v případě 
požadavku na dodání zcela bez potisku je toto nutné uvést v objednávce

Samolepící identifikátor
bezkontaktní samolepka EMmarin, 125 kHz, použití pro identifikaci zboží nebo 
jako druhý identifikátor na jiná média, průměr 35 mm

aktivní ID karta pro čtečky LRR-620(660)
433,9 MHz pro dosah 6 m, současně EMmarin (125 kHz)
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Koncový ceník 2020
Identifikační média

Komponent Popis Konc.

Potisk karet

P
o

ti
sk

 k
ar

e
t

# technická příprava tisku 1 000 Kč
# černobílý potisk karty jednostranný (minimálně 10 ks) 15 Kč
# barevný potisk - jednostranný (minimálně 10 ks) 55 Kč

černobílý potisk karty oboustranný (minimálně 10 ks) 25 Kč
barevný potisk - oboustranný (minimálně 10 ks) 100 Kč

# tiskárna pro přímý tisk na kartu - různé typy (
# barevná tisková páska, 200-250 tisků podle typu tiskárny (
# černá tisková páska, 1000-2000 tisků podle typu tiskárny (

Příslušenství ke kartám

# IDP_0001 obal na kartu - visačka na šířku, měkké PVC                                     6 Kč
# IDP_0002 obal na kartu - visačka na výšku, měkké PVC 6 Kč
# IDP_0004 obal na kartu - kapsa, měkké PVC, transparentní 4 Kč
!# IDP_0099 18 Kč

# IDP_2009 obal na kartu - visačka, pevný mléčný plast, na šířku 16 Kč
# IDP_2311 šňůrka dutá - 10 mm, zamac 12, svorka, různé barvy 18 Kč
# IDP_2331 šňůrka ACS-line plochá - 12 mm, karabina otočná 24 Kč
# IDP_4000 šňůrka 10mm s visačkou na šířku (napevno), různé barvy 24 Kč
# IDP_4200 konferenční klip americký 6 Kč
# IDP_4201 konferenční klip na kartu se špendlíkem, samolepící   8 Kč
# IDP_2400 24 Kč

      IDP_2311 IDP_2400                                                              IDP_2009))

   IDP_0001                 IDP_4200      IDP_0004                                                         IDP_0099

Uvedeny jednotkové ceny. Další druhy a barevné varianty naceníme dle konkrétního požadavku a množství. 
Pokud není zboží skladem, je objednací množství pro jeden odběr vždy minimálně 100 ks.

Poskytujeme komletní služby k identifikačním kartám:
potisk karet, grafické návrhy, číslování...

Pro větší instalace žádejte nabídku na tiskárny karet,
případně kompletní fotopracoviště pro personifikaci. 
Nástroj pro potisk karet je plně integrován v docházkovém 
i přístupovém softwaru. Každé personální pracoviště může 
vydávat zaměstnanecké karty se jménem a fotografií.

plastový naviják s klipem, možností upevnění na oděv,
maximální délka odvinutí cca 70cm, různé barvy

K identifikačním médiím jsou dodávány doplňky pro usnadnění manipulace nebo ochranu. Jedná se o nejrůznější obaly, 
opatřené klipem nebo otvorem pro uchycení, šňůrky na krk s možností firemního potisku nebo rolery.

P
ří

s
lu

š
e

n
st

v
í

obal na kartu RFID - slouží k zabezpečení karet proti nechtěnému zneužití - 
kartu v pouzdře nelze přečíst. 
Pouzdro je neprůhledné, s palcovým výsekem pro snadné vysunutí karty. 
Vnější rozměr 90 x 59 mm.
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Koncový ceník 2020
SOFTWARE

Komponent Popis Konc.

Docházkový a přístupový software

APS100_SQL přístupový systém, 100 osob, NET 2, přehled pohybu osob, 7 500 Kč
správa přístupových práv (neobsahuje plánovač)

APS100 přístupový systém, 100 osob, lokální instalace MDB 5 500 Kč
APS+100 přístupový systém, rozšíření + 100 osob 2 000 Kč

ADS25 docházkový a přístup. SW do 25 osob - lokální instalace 4 800 Kč
ADS50 docházkový a přístup. SW do 50 osob - lokální instalace 9 800 Kč
ADS25_SQL docházkový a přístup. SW do 25 osob, NET 2 6 300 Kč
ADS50_SQL docházkový a přístup. SW do 50 osob, NET 2 11 800 Kč
ADS100_SQL docházkový a přístup. SW do 100 osob, NET 2 17 800 Kč
ADS200_SQL docházkový a přístup. SW do 200 osob, NET 2 25 800 Kč
ADS300_SQL docházkový a přístup. SW do 300 osob, NET 2 30 300 Kč
ADS+100 příplatek za dalších 100 zaměstnanců k ADS300_SQL 6 000 Kč

NET 2 síťová verze pro 2 stanice pro verzi SQL zdarma
NET 5 síťová verze pro 5 stanic - příplatek (pouze k SQL) + 30 %
NET 5+ síťová verze neomezená - příplatek (pouze k SQL) + 50 %
SERVICE komunikační služba/plánovač pro Windows 4 000 Kč

pracuje jako systémová služba na pozadí
E-PORTÁL sledování docházky, plánování absencí a monitorování  6 000 Kč

přítomnosti pomocí internetového prohlížeče
E-PORTÁL-PLUS 3 000 Kč
(rozšíření)
E-PORTÁL-EDIT editace docházky pomocí internetového prohlížeče + 50 %
(rozšíření) doplněk modulu E-PORTÁL nebo E-PORTÁL+ ze základní ceny licence ADS

pro neomezený počet klientů
E-KLIENT klient pro mobilní telefony s operačním systémem Android + 50 %

3 000 Kč
nutné pro terminály FT500F, AL40F, LOG4F

TOUCH/POINT 3 000 Kč

POBOČKA příplatek za každou pobočku, kde se používá software ADS 3 000 Kč
FOTO slouží pro zobrazení osobní karty procházející osoby na 6 000 Kč

zařízení s OS Windows, která se identifikuje pomocí on-line terminálu
VISITOR elektronická kniha návštěv s podporou čteček dokladů 6 000 Kč
KAPACITY přehledné plánování směn, absencí v grafickém rozhraní 6 000 Kč
KAPACITY-PLUS řešení pro společnosti s pobočkami + 30 %

plánování směn, schvalování směn přes Intraweb ze základní ceny licence ADS
VÝROBA modul pro evidenci výroby (zakázky, operace, výrobky, množství) (
NOTIFIKACE zasílání definovaných událostí v systému e-mailem + 30 %
PROCESY definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon V PORTÁLU) + 30 %
CESTY výpočet cestovních náhrad včetně vyúčtování záloh a výdajů + 30 %
ORGANIZACE vytváření pracovních míst, schvalování procesů, podpora XML + 30 %
JAZYK zdarma
ORACLE, SYBASE (
E-VRATNY 6 000 Kč

ON-LINE 4 000 Kč

!
RDX
přihlášení kartou

1 000 Kč

RDX-klávesnice 1 000 Kč

Základ pro stanovení ceny tvoří licence od 25 do 300 zaměstnanců. Další rozšiřování pak 
vždy pro 100 osob. Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů = plovoucí 
licence. Cena rozšíření vyjádřené procentem se vypočítá vždy pouze ze základní ceny 
stanovené pro požadovaný počet zaměstnanců. Věnujte pozornost také správné volbě 
databáze při instalaci, pozdější převod MDB na SQL bude zpoplatněn.

p
ří

s
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p
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FINGER SW modul pro správu šablon otisků prstů

doplatek k základnímu modulu E-PORTÁL, možnost tisku vybraných sestav 
do PDF, mailing pro plánování absencí

jazykové mutace software slovensky, anglicky, polsky
podpora databáze ORACLE 10, 11, 12 nebo SYBASE

SW komunikační jádro pro ON-LINE řízení dvou terminálů, příplatek POINT 
pro každý další ON-LINE terminál

utilita pro čtečky RD3, RD5 (emulace klávesnice)

PC aplikace pro evidenci docházky, zakázek, činností na dotykovém panelu. 
Nutná čtečka ERD3 a modul SERVICE 

rychlý monitor osob - aplikace pro monitorování přítomnosti, otvírání dveří, 
možnost napojení na telefonní ústřednu

aplikace pro snadné přihlašování do systému Windows pomocí karty/otisku 
(zdarma ke čtečkám RD5, RD3F)
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Koncový ceník 2020
SOFTWARE

Komponent Popis Konc.

PERSONALISTIKA

ADP50_SQL základní licence PERSONALISTIKA do 50 zaměstnanců 9 980 Kč
ADP100_SQL základní licence PERSONALISTIKA do 100 zaměstnanců 14 980 Kč
ADP+100 příplatek za dalších 100 zaměstnanců k ADP100_SQL 9 000 Kč

ADP_NET další uživatelský přístup (základní verze zahrnuje jeden přístup) + 10 %
ADP_PORTÁL internetové rozhraní (webový portál) + 40 %
ADP_VZDELANI evidence vzdělávání, školení zaměstnanců + 30 %
ADP_E-LEARNING vytváření a správa e-learningových kurzů + 30 %
ADP_PROHLIDKY sledování zdravotních (lékařských) prohlídek + 30 %
ADP_DOKUMENTY   řízení, správa a distribuce dokumentů + 30 %
ADP_STRUKTURY + 20 %

ADP_DIAGRAMY vytváření organizačních grafických diagramů + 30 %
ADP_BOZP  evidence pracovních úrazů, pracovních rizik + 20 %
ADP_HODNOCENI hodnocení zaměstnanců, testy – pouze s ADP_PORTÁL + 30 %
ADP_KOMPETENCE definice kompetencí pracovníka, požadovaných schopností a dovedností + 30 %
ADP_POMUCKY sledování a přidělování pracovních pomůcek zaměstnancům + 20 %
ADP_PRIJEM evidence uchazečů o zaměstnání + 40 %
ADP_CAFETERIA čerpání zaměstnaneckých benefitů + 30 %
ADP_NOTIFIKACE e-mailová notifikace definovaných událostí v systému + 30 %
ADP_MZDY + 30 %

ADP_PROCESY definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon v PORTÁLU) + 30 %
! E-PODÁNÍ e-neschopenky včetně elektronické komunikace 4 000 Kč
! PARTNERLINK elektronická komunikace se státní správou a zdr. pojišťovnou 9 000 Kč

ADP_SERVICE automatické spouštění naplánovaných úloh 4 000 Kč

MZDY

MZDY_PROFI_50 základní licence MZDY 7 do 50 zaměstnanců 9 980 Kč
MZDY_PROFI_100 základní licence  MZDY 7 do 100 zaměstnanců 14 980 Kč
MZDY_PROFI+100 příplatek za dalších 100 strávníků k MZDY7_PROFI_100 9 000 Kč

MZDY_NET další uživatelský přístup (základní verze zahrnuje jeden přístup) + 10 %
MZDY_PORTÁL internetové rozhraní (webový portál) + 40 %
MZDY_PROCESY definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon V PORTÁLU) + 30 %
MZDY_ISP šetření o platech 4 000 Kč
MZDY_ISPV evidence vzdělávání, školení zaměstnanců 4 000 Kč
MZDY_MULTI + 50 %

MZDY PROFI lze rozšiřovat o další moduly společné s programem PERSONALISTIKA dle tabulky výše "moduly ADP".

do 50 zaměstnanců 50 Kč
do 100 zaměstnanců 100 Kč
do 200 zaměstnanců 150 Kč
do 300 zaměstnanců 200 Kč
do 500 zaměstnanců 300 Kč
do 1000 zaměstnanců 400 Kč
nad 1000 zaměstnanců 500 Kč

INSOLVENCE

Musí obsahovat modul ADP_PRIJEM. Platba je za poskytnuté služby dle konfigurace programu, kde je zohledněn počet 
zaměstnanců. Uvedené ceny jsou za jeden měsíc. Platí se ročně společně se servisní smlouvou.

M
Z

D
Y

licence pro účetní společnosti, neomezený počet firem, velikost licence pro 
celkový počet

m
o

d
u

ly
IN

S
O

L
V

E
N

C
E

Cena licence software PERSONALISTIKA nebo MZDY je stanovena modulárně. Základ tvoří 
licence pro 50 nebo 100 zaměstnanců a licenci lze rozšiřovat vždy o dalších 100 
zaměstnanců. Dále jsou připočteny další moduly a rozšíření pro síťové verze a multilicence. 
Do počtu zaměstnanců jsou započítávány všechny pracovní poměry. Síťová verze vždy určuje 
počet současně pracujících uživatelů (v základu jeden klient). Licence může být dodána na 
libovolný počet uživatelů.

A
D

P
m

o
d

u
ly

 A
D

P

pracovní místa, požadavky na pracovní místa, vazby... 
(doporučeno v případě VZDĚLÁVÁNÍ/ŠKOLENÍ , ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY, 
PRACOVNÍ POMŮCKY, HODNOCENÍ, DOKUMENTY)

evidence mzdových položek v programu PERSONALISTIKA
(nejsou-li dodány mzdy)
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Koncový ceník 2020
Stravovací systém

Komponent Popis Konc.

Software JÍDELNA

AJS50_SQL software pro stravování do 50 strávníků, SQL, NET 2 12 800 Kč
pro 2 ks hardware (objednávka nebo výdej)

AJS100_SQL software pro stravování do 100 strávníků, SQL, NET 2 16 800 Kč
pro 2 ks hardware (objednávka nebo výdej)

AJS+100 příplatek za dalších 100 strávníků k AJS100_SQL 6 000 Kč

AJS_NET 5 síťová verze pro 5 stanic - příplatek + 30 %
AJS_NET 5+ síťová verze neomezená - příplatek + 50 %
AJS_SERVICE komunikační služba/plánovač pro Windows 4 000 Kč

pracuje jako systémová služba na pozadí
AJS_PORTÁL objednávka stravy pomocí internetového prohlížeče 6 000 Kč

možnost, rušení, burzy, sledování kreditu…
AJS_POINT objednávkové nebo výdejní místo navíc 4 000 Kč
AJS_TOUCH 6 000 Kč
AJS_BURZA burza jídel (funkční s TOUCH SCREEN, E-PORTÁL) 6 000 Kč

3 000 Kč
nutné při použití biometrických terminálů

AJS_AUTOMAT SW modul pro obsluhu automatů 4 000 Kč
AJS_SWVÝDEJ podpora softwarového výdeje stravy prostřednictvím PC 4 000 Kč
AJS_POKLADNA
(SKLAD)

12 000 Kč

AJS_VÝROBA vedení receptů jídel na základě importů receptů (SKLAD) 12 000 Kč
AJS_NORMA základní normování jídel (SKLAD) 12 000 Kč
AJS_EET evidence tržeb podle platné legislativy (SKLAD) 6 000 Kč

HW pro stravovací systém

RT310-TCP kontaktní čipy DALLAS, ETHERNET rozhraní 16 800 Kč
RT310B-TCP bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní 19 980 Kč
RT310W-TCP 16 800 Kč

RT310 kontaktní čipy DALLAS, RS232/RS485 14 500 Kč
RT310B bezkontaktní EMmarin, RS232/RS485 17 680 Kč
RT310W 14 500 Kč

(

#

cena na
dotaz

P
C

-T
O
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H

Dotykový terminál
PC-TOUCH je moderní dotykový terminál na PC architektuře (WIN10),  
možnost připojení čtečky ID médií ERD3 (viz strana 7). 
Využití pro objednávku/burzu (nutný modul AJS_TOUCH), 
nebo pro výdej (nutný modul AJS_VÝDEJ).

Výslednou podobu systému lze stavebnicově skládat z jednotlivých komponentů. Mohou být použity rlzné druhy 
objednávkových terminálů, počty a typy výdejních terminálů se stanoví podle počtů druhů a typů jídel, které se budou 
zpracovávat. Žádejte vždy vypracování konkrétní nabídky. 

základní terminál pro objednávku (případně výdej stravy), pomocí terminálu lze objednávat, 
měnit nebo rušit již objednanou stravu. Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje 
vkládat uživatelské popisy jednotlivých jídel pro rychlou volbu objednávky.

WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, RS232/RS485,
nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky…

Základ pro stanovení ceny tvoří licence pro 50 nebo 100 strávníků. Další rozšiřování pak vždy 
pro každých dalších 100 osob. V základu vždy síťová verze SQL NET2. Cena rozšíření 
vyjádřené procentem se vypočítá vždy pouze ze základní ceny stanovené pro požadovaný 
počet zaměstnanců. Jídelnu je možné rozšířit o modul SKLAD (pro některé moduly nezbytné) 
včetně pokladního hardware.

m
o

d
u

ly
 J

ID
E

L
N

A

Základní terminály pro objednávku

R
T

3
10

WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET,
nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky…

aplikace touchscreen pro každou dotykovou obrazovku

AJS_FINGER SW modul pro správu šablon otisků prstů

vedení skladu, pokladní prodej + podpora pokladní zásuvky, displeje, čárový 
kód, váhy

J
ÍD

E
L

N
A
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Koncový ceník 2020
Stravovací systém

Komponent Popis Konc.

RT310- terminál pro výdej (bez čtečky), RS232/RS485 14 500 Kč
RT310-TCP- terminál pro výdej (bez čtečky), ETHERNET rozhraní 16 800 Kč
EDK4x-LED externí čtečka pro výdej se zobrazovačem k terminálu RT310 viz strana 6
LED101 velký LED display pro obsluhu výdeje, 1+4 číslice 3 480 Kč
LED102 dvoumístný LED display pro obsluhu výdeje (nad 9 jídel) 5 880 Kč
KV50 konzola pro montáž výdejního terminálu a čtečky 2 800 Kč
TG80 tlačítko pro potvrzení výdeje 200 Kč

 MP61 šlapací (nožní) tlačítko potvrzení výdeje (spínací kontakt) 590 Kč
# MP61-USB šlapací (nožní) tlačítko potvrzení výdeje (připojení USB) 1 185 Kč

DH485E převodník pro terminály RS232/RS485 na LAN 4 400 Kč
POW viz strana 7

Obsluha výdejních automatů

§
AL40E-TCP-EXE-FF 12 459 Kč

§
AL40E-TCP-EXE-FS 12 439 Kč

§
AL40F-TCP-EXE-FF 12 459 Kč

§
AL40F-TCP-EXE-FS 12 439 Kč

EDK4x čtečka podle typu identifikace k jednotce AL40F-TCP-EXE viz strana 5
EDK2F biometrická čtečka k jednotce AL40F-TCP-EXE viz strana 6
POW12-3 napájecí zdroj 230/12V/3A 3 400 Kč

Komponenty pro pokladní systém
Pro nabídku konkrétní sestavy pokladního systému nás prosím kontaktujte (.

# PC dotykové POS PC, Win 10/IOT (
ERD5x USB čtečka podle typu identifikace k POS PC viz strana 7

# SKENER USB čtečka čárových kódů (
# TISK pokladní tiskárna pro tisk účtenek (
# DISPLAY zákaznický dvouřádkový displej 2x 20 znaků (
# SUPLIK pokladní zásuvka pro platby v hotovosti (nutný modul AJS_EET) (
# VAHA váha s datovým přenosem do POS PC (
# PERIFERIE klávesnice, myš, USB rozbočovač (

každé výdejní místo musí být vybaveno jedním výdejním terminálem a čtečkou. Pro rychlou 
orientaci obsluhy slouží přídavný velký display LED101. Obsluhu výdejní místa lze realizovat 
také pomocí PC-TOUCH (nutný modul AJS_VÝDEJ). Výdej může probíhat automaticky nebo 
jako potvrzovaný pomocí tlačítka výdeje.

V
Ý

D
E

J

Komponenty pro výdej

zálohované napájení systému 

sestava řídící jednotky pro připojení čteček EDK4x
(nebo WIEGAND), EXECUTIV – automat FAST SPIRALA
sestava řídící jednotky pro biometrické čtečky EDK2F,
protokol EXECUTIV – automat FRESH FOOD
sestava řídící jednotky pro biometrické čtečky EDK2F,
protokol EXECUTIV – automat FAST SPIRALA

A
U

T
O

M
A

T Základní terminály pro objednávku

Řídicí elektronika pro instalaci do nápojových automatů nebo automatů pro výdej chlazené
stravy a sladkostí. Takto vybavený automat umožňuje odběr zboží bezhotovostně – pomocí 
zaměstnanecké karty. 

sestava řídící jednotky pro připojení čteček EDK4x
(nebo WIEGAND), protokol EXECUTIV – automat FRESH FOOD
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Koncový ceník 2020
Docházka MINI - cenově výhodné sestavy

Komponent Popis Konc.

Docházka MINI - čipy DALLAS

KIT_10_USB docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení USB 13 500 Kč
KIT_25_USB docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení USB 14 700 Kč
KIT_50_USB docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení USB 16 700 Kč
KIT_100_USB docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení USB 20 700 Kč
KIT_10_TCP docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení LAN 14 980 Kč
KIT_25_TCP docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení LAN 16 180 Kč
KIT_50_TCP docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení LAN 18 180 Kč
KIT_100_TCP docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN 22 180 Kč

Docházka MINI - bezkontaktní čipy

KIT-B_10_USB docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení USB 15 500 Kč
KIT-B_25_USB docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení USB 16 250 Kč
KIT-B_50_USB docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení USB 17 500 Kč
KIT-B_100_USB docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení USB 20 000 Kč
KIT-B_10_TCP docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení LAN 16 980 Kč
KIT-B_25_TCP docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení LAN 17 730 Kč
KIT-B_50_TCP docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení LAN 18 980 Kč
KIT-B_100_TCP docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN 21 480 Kč

Docházka MINI - otisk prstu

KIT-F_100_TCP docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN 24 999 Kč

Výše uvedené balíčky jsou navrženy jako kompletní sestavy pro přímý prodej. Ceny obsahují identifikační média 
podle počtu uživatelů, rozšiřovat lze dokoupením dalších médií do celkového počtu 100 uživatelů.
Součástí dodávky je veškerý instalační materiál a komunikační kabel (délka 10 m).

ADS_MINI slouží k základní evidenci docházky zaměstnanců a přípravu tištěných podkladů o docházce 
zaměstnanců. Bližší informace o SW docházka ADS_MINI naleznete na www.acsline.cz.

Pro náročnější aplikace, nebo pro více než 100 zaměstnanců žádejte převod na standardní verzi 
docházky ADS4. Cena tohoto rozšíření se rovná rozdílu cen verze MINI a požadované licence.
V případě jiných požadavků žádejte vypracování konkrétní nabídky dle ceníku komponentů.

A
C

S
-K

IT
-B

Sestava obsahuje:
– docházkový terminál RT300 - připojení dle konfigurace
– identifikační média podle počtu uživatelů v konfiguraci
– software pro zpracování docházky - ADS MINI
– převodník pro připojení na USB nebo TCP/IP a komunikační kabely
  (dle konfigurace sestavy, koncovka USB nebo RJ45)
– napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál

A
C

S
-K

IT
-F

Sestava obsahuje:

– docházkový terminál FT500-F
– software pro zpracování docházky - ADS MINI
– komunikační kabel pro připojení TCP/IP (koncovka RJ45)
– napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál

– docházkový terminál RT300 - připojení dle konfigurace
– identifikační média podle počtu uživatelů v konfiguraci
– software pro zpracování docházky - ADS MINI
– převodník pro připojení na USB nebo terminály s TCP rozhraním
  komunikační kabely dle konfigurace sestavy (koncovka USB nebo RJ45)
– napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál

Sestava obsahuje:

A
C

S
-K

IT
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Koncový ceník 2020
Turnikety a příslušenství

Komponent Popis Konc.

Turnikety 

! Dodací doba uvedených komponentů je různá. Vždy prosím ověřte aktuální možnosti dodání !

# 74 900 Kč

# 88 900 Kč

#

IC
-0

3

34 900 Kč

#
ZABRADLI

(

#
BRANKA

(

# RTD-16 247 700 Kč
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TTR-08A 
obousměrný tripodový voděodolný turniket s možností umístění do 
venkovního prostředí (IP65). Ramena s automatiskou funkcí anti-panic. LED 
indikátory zobrazují povolený a zamítnutý průchod. Součástí je jednoduchý 
dálkový ovladač. Kryt turniketu má speciálně vymezená místa pro skrytou 
montáž čteček karet. Rozměry 332 x 368 x 1084 mm, šířka s rameny 777 
mm, délka ramen 445 mm. 5 let záruka ! 12V DC / 6000mA / max. 75W

motorický plnorozměrový turniket                           cena od

Pohlcovače karet (kartožrout)

samostatně stojící polykač karet s prostorem pro montáž vlastní čtečky ACS , 
vyhodnocující přítomnost karty a v případě její přítomnosti a současného 
sepnutí kontaktu z ACS systému se odblokuje závěrka, propouštějící kartu do 
sběrného koše. Polykač karet lze napojit i na turniket či branku a omezit tak 
možnost přijetí další karty až do chvíle, kdy je turniket opět v klidové pozici. V 
opačném případě polykač signalizuje volný průchod po dobu 5 vteřin. 
Kapacita zásobníku - 500 karet. V případě, že není akceptována, ji lze za 
vyčnívající část vyjmout (polykač neoprávněnou kartu signalizuje 2 vteřiny). 
Rozměry 200x200x1045 mm . Napájení 8-18V DC / 1500mA

plnorozměrový turniket se třemi rameny, prolínajícími se po celé výšce turniketu. Dovoluje 
obousměrný provoz, má zabudovanou řídící jednotku, po kabelu je vyvedeno dálkové 
ovládání. Přímo na turniketu jsou k dispozici stavové diody pro indikaci směru průchodu. 
Turniket je určen pro venkovní použití pod přístřeškem. 5 let záruka!                                   
Napájení 24V DC / 30W, 105W, Osvětlení turniketu 12V DC / 8W Rozměry 
1800×1600×2325mm.

Zábradlí pro vymezení průchodu

elegantní modulární nerezové zábradlí pro uzavření prostoru kolem turniketu nebo 
průchodové branky. Tvořené ze svislých sloupků s navařenými přírubami pro uchycení                                        
na povrch a přípravou pro instalaci vodorovných zábran. Výška 1000mm.

TTD-08A 
obousměrný tripodový voděodolný turniket s možností umístění do 
venkovního prostředí (IP65). Ramena s automatiskou funkcí anti-panic. LED 
indikátory zobrazují povolený a zamítnutý průchod. Součástí je jednoduchý 
dálkový ovladač. Kryt turniketu má speciálně vymezená místa pro skrytou 
montáž čteček karet. Rozměry 240 x 1170 x 1020 mm, šířka s rameny 750 
mm, délka ramen 510 mm. 5 let záruka ! 12V DC / 6000mA / max. 75W

nerezové zábradlí pro vymezení průchodu (nutný technický výkres)

průchodová branka - NUTNO SPECIFIKOVAT PARAMETRY

p
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Plnorozměrový truniket 
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Koncový ceník 2020
Turnikety a příslušenství

Komponent Popis Konc.

Příslušenství pro vjezdy a parkoviště

MC121 3 260 Kč
MC201 3 980 Kč
MA3 840 Kč
MCKRYT 870 Kč

Dálkové ovládání

# WRR-22-W rádiový přijímač, 2x výstup WIEGAND 26, dosah max. 30m 7 300 Kč
# WRR-44-W rádiový přijímač, 4x výstup WIEGAND 26, dosah 0,2 ÷ 60m 9 990 Kč
# WRT 890 Kč

kusová cena

Instalační a doplňkový materiál

BOX_IP_xL 690 Kč
UD_RT úhlový držák pro terminály RT, KT - na stůl nebo na zeď 980 Kč

! UD_FT úhlový držák pro terminály FT pro montáž na turniket 750 Kč
KRYT_RT venkovní kryt proti dešti pro RT300 nebo KT700 - nerez 990 Kč
KRYT_UNI venkovní kryt proti dešti pro LOG4, EDK2F - komaxit 1 050 Kč
KRYT_LE4x venkovní kryt proti dešti pro LOG4, EDK4 - černý plast 350 Kč

# PG07 590 Kč

# CXM-G panic únikové tlačítko zelené - přepínací kontakt 880 Kč
CXM-SKLO náhradní sklo pro tlačítkové panikové hlásiče CXM 60 Kč

# PH30 pancéřová ochrana pohyblivé kabeláže (30 cm + 2 koncovky) 220 Kč
# ZAMEK2 zámek pro kryty zdrojů POW12-3(6) nebo CL, AL4x 150 Kč
# ZAMEK3 vypínací zámek s kontaktem pro plechové kryty zdrojů 250 Kč

PG07     CXM-G              KRYT_LE4x

plastový BOX pro venkovní montáž AL40, CL700, krytí IP66 

kr
yt

y,
 d

rž
ák

y
d
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lň

ky

dveřní odchodové tlačítko (kov) - polozápustná montáž, přepínací kontakt, 
podsvětlení LED

rádiový ovladač (vysílač), 4 tlačítka, obsahuje také 
RFID čip kompatibilní se čtečkou HID Pyramid 

d
ál

k
o

vé
 o

vl
á

d
án

í Bezdrátové ovládání s dlouhým dosahem

Bezdrátové přijímače signálů dálkových ovladačů se používají jako čtečka s velmi dlouhým 
dosahem - vjezdy na parkoviště, do garáží apod.  Obsahují samostatné výstupy WIEGAND 26 
bitů pro ovládání jednotlivých zařízení (např. vjezdová a výjezdová závora) podle tlačítka 
vysílače. Připojení k jednotkám AL20, AL40E nebo terminálům RT300W, FT500W. 
Podrobnější popis naleznete na webu: http://www.acsline.cz/cs/dalkove-ovladani

nerezový kryt (stříška) pro ochranu zařízení na MC sloupku

s
o

u
p

k
y

Sloupky pro instalaci čteček

kvalitní sloupky pro univerzální použití a instalaci libovolných ovládacích prvků. Povrchová 
úprava komaxit RAL2009. Sloupky MC jsou připraveny pro instalaci čteček EDK4x. Na 
sloupek MC201 lze umístit 2 sady ovládacích prvků pro osobní/nákladní vozidla. 
MCx vyrobeny z profilu 120 x 60 mm, kotvení pomocí tří šroubů M12. 

kovový sloupek pro montáž čteček výška 1210 mm
kovový sloupek pro montáž čteček 2010 mm pro 2 sady ovládacích prvků
kotevní sada pro instalaci sloupků MC do betonu
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Koncový ceník 2020
Elektrické otvířače - ZÁMKY

Komponent Popis Konc.

Elektrické otvírače
! Dodací doba uvedených komponentů je různá. Vždy prosím ověřte aktuální možnosti dodání !

# 31102E nízkoodběrový otvírač s mechanickou blokací, 12V DC 690 Kč
 34102E 980 Kč

54NF412 nízkoodběrový, 12V DC (290 mA), nerez bočnice, lišta *) 720 Kč

# 50N305-412 nízkoodběrový otvírač se signalizací, 12V DC (260mA) 2 090 Kč

41N412 SLIM nízkoodběrový otvírač, 12V DC (290mA) 790 Kč
# 41ND412 SLIM nízkoodběrový otvírač s mechanickou blokací, 12V DC 890 Kč
# 41N512 SLIM 990 Kč
# 56102E SLIM 1 520 Kč
# 58102E SLIM 2 490 Kč

# 52N412 protipožární nízkoodběrový otvírač , 12V DC  (260mA) 6 550 Kč
# 52N305-412 protipožární nízkoodběrový otvírač , se signalizací , 12V DC 8 590 Kč

# 50N412 nízkoodběrový otvírač s vyšší silou 12V DC (260mA) 1 360 Kč
# 50N512 2 290 Kč

# LR03X Lišta zárubně - rovná, pozink, 250 x 25 x 3 mm 140 Kč
# LL03X / LP03X Lišta zárubně - rohová, pozink, levá/pravá, 250x25x32x3 230 Kč
# LL03 / LP03 Lišta zárubně - rohová, šedá, levá/pravá, 250x25x32x3 mm 150 Kč
# LK03 60 Kč

nízkoodběrový standard se signalizací, 12V DC (275 mA)
reverzní nízkoodběrový se signalizací, 12V DC (275 mA)

s
iln

é

Elektrické dveřní otvírače - s vyšší přídržnou silou

p
ro

ti
p
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žá

rn
í Elektrické dveřní otvírače - protipožární

symetrické zámky do protipožárních dveří. Homologovaný čas odolnosti 120minut. 
Nastavitelná poloha západky. Pevnost proti vylomení 10000N (1000 kg). Tělo zámku z 
ocelového odlitku. Rozměry těla bez lišty 75,4 x 28 x 21. Lištu nutno objednat samostatně 
podle konkrétního požadavku.5 let záruka!

s
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Elektrické dveřní otvírače - standard

symetrické zámky pro nejširší použití. Nastavitelná poloha západky. Bočnice z černého plastu, 
není-li uvedeno jinak. Dveře lze otevřít pouze po dobu elektrického impulsu. Pevnost proti 
vylomení 2800N (280kg). Rozměr těla bez lišty: 69 x 29 x 21 mm. 
Dodáváno s krátkou šedou lištou 110 x 25 x 3 mm nebo 100 x 22 x 3 mm *)

reverzní nízkoodběrový otvírač, 12V DC (250 mA)
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Elektrické dveřní otvírače - se signalizací

symetrické zámky se snímačem stavu otevření dveří. Nastavitelná poloha západky.  Pevnost 
proti vylomení 8000N (800kg). Rozměr těla: 75 x 28 x 21 mm. Nerez bočnice. Lištu nutno 
objednat samostatně podle konkrétního požadavku. 5 let záruka!
Další typy se signalizací také v provedení SLIM a protipožární v dalších tabulkách.

symetrické zámky s vyšší odolností proti vylomení 8000N (800kg). Použití do namáhaného 
prostředí. Rozměr těla bez lišty : 75 x 28 x 21 mm. Lištu nutno objednat samostatně podle 
konkrétního požadavku. 5 let záruka!

reverzní otvírač s vyšší silou 12V DC  (200mA)

reverzní nízkoodběrový otvírač, 12V DC (200 mA)

ú
zk
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é Elektrické dveřní otvírače - úzký profil 16,5 mm

úzkoprofilové zámky pro instalace s omezeným prostorem. Nastavitelná poloha západky. 
Bočnice nerez. Pevnost proti vylomení 3000N (300kg), minimální životnost 300 000 průchodů. 
Rozměr těla bez lišty: 67 x 28 x 16,5 mm. Všechny typy jsou dodávány
s krátkou šedou lištou 100 x 22 x 3 mm. 5 let záruka!

Lišty k otvíračům
protiplech/lišta na uchycení el.zámku do zárubně. Vhodné pro uchycení  zámku do 
plechových, hliníkových, dřevěných a plastových zárubní. 

Lišta zárubně krátká - rovná, šedá, 100 x 25 x 3 mm

li
št

y

http:\\www.acsline.cz Ceník ACS-line / strana 17 z 20



Koncový ceník 2020
Elektrické otvířače - ZÁMKY

Komponent Popis Konc.

Magnetické a speciální zámky

# ME33 1 650 Kč
# MEX730 3 950 Kč
# LME 740 Kč
# ZME 1 190 Kč
# ZMEX 1 070 Kč

 SZEP standardní s vyhazovací pružinou 12V AC ( 640mA) 950 Kč
 SZESP standardní s vyhazovací pružinou a signalizací, 12V AC 1 150 Kč

# ZAMEK_SZ (

# KOVANI (

Bezdrátové zámky APERIO

# E100M  kování se čtečkou MIFARE, klika L-tvar, nebo U-tvar cena od:

tloušťka dveří: 40-50, 50-60, 60-70, rozteč: 72 nebo 92 14 440 Kč
# C100M cylindrická vložka MIFARE, jednostranná/oboustranná 13 450 Kč
# HUB16-TCP komunikační HUB 1:16, IP 7 900 Kč

APERIO_LINE 6 000 Kč

E
1

00

Provedení klika - E100 (HUB nutno objednat samostatně)

minimagnet na povrch, 248 x 45x 26, přídržná síla 300 kg

lišta tvaru Z pro montáž magnetu MEX730

s
kř

íň
k

o
vé Elektrické skříňkové zámky

zámek s pevnou částí upevněnou na vnitřní stěně skříňky a kolíkem umístěným na dvířka. Po 
dovření dvířek dojde k mechanickému uzamčení. Otevření je provedeno elektro-magnetickým 
odblokováním kolíku v zámku. Rozměr těla zámku: 55 x 55 x 25 mm.

minimagnet na povrch, 265 x 65 x 35, přídržná síla 600 kg

lišta tvaru Z pro montáž magnetu ME33

SW modul pro rozšíření licence ADS4, nebo ACS-suite

APERIO E100 dveřní kování s integrovanou čtečkou a ON-LINE komunikací. Venkovní klika 
je elektronicky kontrolovaná, v klidovém stavu při stlačení volná. Po načtení platné karty je 
aktivována a může dojít k otevření. Funkce vnitřní (inside) kliky není elektronicky 
kontrolovaná, při stlačení vždy ovládá střelku zámku. Použití s libovolným samozamykacím 
zámkovým mechanismem (kompatibilní se všemi DIN zadlabacími zámky, pro dveře plné, 
profilové i rámové). Dodáváno v různých rozměrech a roztečích - při objednání nutno upřesnit 
celkové řešení, rozteče a orientaci zámku, která není shodná s orientací dveří!

Zámkový systém APERIO se skládá z bezdrátových zařízení s integrovanou čtečkou (klika nebo cylindrická vložka), 
komunikující s blízkým vysílačem (HUB) za použití bezdrátové komunikace. Čtečky pracují s bateriovým napájením, jehož 
garantovaná životnost je minimálně 40 000 cyklů. Obsluha zámku APERIO probíhá ON-LINE a je plně integrována do 
softwaru ADS4/APS4/ACS-suite (nutné licenční rozšíření APERIO_LINE). 
Bezdrátový systém APERIO lze použít pro samostatné instalace, ale velmi výhodně také jako rozšíření stávajících 
systémů s "klasickými" čtečkami EDK4M a docházkovými terminály. Vhodné zejména v místech problémového vedení 
kabeláže nebo například na celoskleněných dveřích. K dispozici pro RFID technologie iClass, MIFARE.

lišta tvaru L pro montáž magnetu ME33

m
ag

n
et

y Přídržné magnety
magnety pro všechny druhy dveří (dřevěné, skleněné, hliníkové, jednokřídlé, dvoukřídlé, 
posuvné). Možnost monitoringu umožňuje napojení na kontrolní systém. 
Napájení 12 i 24V DC.

s
am

o
za

m
yk

a
cí

Samozamykací dveřní zámky
samozamykací elektromechanický zámek do dveří s vysokou bezpečnostní odolností.                                          
Z venkovní strany dveří se odemyká klíčem přes cylindrickou vložku nebo klikou elektrickým 
impulzem. Z vnitřní strany je otevření možné kdykoliv pomocí kliky bez použití klíče = systém 
PANIK. Samozamykací zámek je vždy po zavření dveří dvoubodově uzamčen. Napájení 12V 
DC. Kování není součástí dodávky. Při objednávce je nutné vždy určit požadovanou orientaci 
zámku, která není shodná s orientací dveří!

bezpečnostní kování pro samozamykací zámky, provedení klika/klika (dělený 
hranol), nerez, různé rozteče

zámek samozamykací elektromechanický (nutno upřesnit další parametry pro 
přesné nacenění)
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Práce a služby

Komponent Popis Cena 

Instalace a implementace software pro nové zákazníky

instalace software (cena zahrnuje 2 hod. základní školení) cca 15 % z ceny SW
instalace a konfigurace databáze MS SQL/FIREBIRD od 2 000 Kč
instalace a konfigurace databáze na ORACLE 15 000 Kč
instalace a základní konfigurace modulu E-PORTÁL, E-PORTÁL PLUS (na IIS) 3 000 Kč
instalace a konfigurace E-PORTÁL EDIT (dle rozsahu požadavků) od 6 000 Kč
zákaznický design E-PORTÁLu (úprava grafiky a menu) 4 000 Kč
jednorázový import seznamu zaměstnanců a ID karet do databáze 1 500 Kč
nastavení exportu do mzdového systému (CSV soubor pomocí integrovaného exportního nástroje) od 6 000 Kč
vytvoření pokročilého exportu nebo zákaznického scriptu od 8 500 Kč
úprava tiskové sestavy (vytvoření nové sestavy dle složitosti zadání) od 1 500 Kč
prodloužení záruky na celou dodávku na 5 let (příplatek z celkové ceny dodávky) +10 %
převod databáze MDB na SQL 1 500 Kč

ZVÝHODNĚNÉ práce a služby pro zákazníky s platnou servisní smlouvou HOTLINE

práce technika (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika) 600 Kč/hod
konzultant (školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace, konfigurace sítě, SQL, apod.) 900 Kč/hod
den konzultace/konfigurace/školení (max 6 hod., max 10 osob na školení) 5 900 Kč/den
práce programátora 1 500 Kč/hod

11 Kč/km

spolujízda - čas technika nebo konzultanta na cestě cizím vozidlem 290 Kč/hod

Práce a služby pro zákazníky bez servisní smlouvy (včetně START)

práce technika (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika) 800 Kč/hod
konzultant (školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace, konfigurace sítě, SQL, apod.) 1 200 Kč/hod
den konzultace/konfigurace/školení (max 6 hod., max 10 osob na školení) 6 900 Kč/den
řešení požadavků pomocí vzdáleného připojení (každá započatá půlhodina) 1 500 Kč/hod
práce programátora 1 800 Kč/hod
výchozí revize dodané instalace (pokud je vyžadována) 2 000 Kč
zpracování dokumentace skutečného stavu instalace 8 500 Kč
cestovné na místo zásahu (čas na cestě není účtován) 13 Kč/km
paušál za výjezd v rámci Prahy 1 200 Kč
spolujízda - čas technika nebo konzultanta na cestě cizím vozidlem 330 Kč/hod

HOTLINE - služby technické podpory (servisní smlouva)

p
rá

ce
s

lu
žb

y
 S

W

START zdarma
Servisní podpora pro prvních 6 měsíců od vystavení licence SW, přístup na 
Centrum technické podpory, telefonický hotline, aktualizace software.

p
rá

ce

cestovné na místo instalace nebo konzultace (čas na cestě není účtován)
účtováno z Holešova nebo z Prahy (paušál za výjezd v rámci Prahy je 1 000 Kč)

Pravidelné upozornění chyb či námětů k řešení (předcházení havarijním stavům). 
Vhodné pro Hotelové systémy.

Příplatek při zakoupení služby servisní podpory po 6 měs. od ukončení předchozí služby +20 %.

kalkulace na 
vyžádání

HOTLINE+

kalkulace na 
vyžádání

Uzavření servisní smlouvy na 12 měsíců, přístup na Centrum technické podpory, 
telefonický hotline: konzultace HW/SW, aktualizace software. Garance řešení 
havarijního stavu do 48 hod. od nahlášení (týká se SW) s odezvou řešení do 8 hod.                                                                                                                       
Zvýhodněná cena služeb - viz tabulky výše.

HOTLINE special
Rozšířená podpora HOTLINE+, navíc: garance řešení servisního zásahu (týká se 
HW, SW) do 48 hod. od nahlášení s dobou odezvy 2 hodiny.
Servisní smlouva s parametry dle individuálních potřeb zákazníka.

kalkulace na 
vyžádání

kalkulace na 
vyžádání

Vše jako služba HOTLINE, navíc: 1x ročně servisní prohlídka zdarma, garance 
řešení servisního zásahu (týká se HW, SW) do 48 hod. od nahlášení s dobou 
odezvy 4 hodiny. Zvýhodněná cena prací a služeb viz tabulky výše.                                                            
Sleva na rošíření o nový HW a SW 10 % při uzavření servisní smlouvy.

HOTLINE

DOHLED

DOWNLOAD
Přístup na Centrum technické podpory pro stahování aktualizací (do max. data 
verze).
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Použité zkratky a symboly v ceníku:

symbol "!" novinka v nabídce
symbol "" zlevněná položka
symbol "#" zboží na objednávku - žádejte termín dodání
symbol "§" výrobek na zakázku (například kytování čteček) - žádejte termín dodání
symbol "Q" ve vývoji - termín zahájení výroby bude upřesněn
symbol "»" doprodej zboží
symbol "(" cenu sdělíme na vyžádání

Ceny:

cena "Partner" partnerská cena pro montážní firmy a smluvní partnery
cena "Konc." doporučená koncová cena

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH bude připočtena dle platné legislativy.

Platnost ceníku je ode dne vydání do dne vydání nového ceníku.

Dodací podmínky:

Podpora prodeje:

telefon: +420 573 394 894     e-mail: obchod@estelar.cz

20.11.2020

V případě složitějších realizací nebo jakýchkoliv dotazů, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám rádi 
pomohou s vytvořením nabídky dle konkrétních požadavků. V případě zájmu nabízíme bezplatnou 
prezentaci systému přímo u zákazníka kdekoliv v ČR a SR.

 ESTELAR s. r. o. 2019-2020

Vyrábí a dodává

ESTELAR s. r. o., Palackého 744, 769 01 Holešov, Česká republika
telefon: +420 573 394 894, 777 295 466

technická podpora: 573 395 466 nebo: podpora.estelar.cz
e-mail: obchod@estelar.cz, www.estelar.cz

V tomto ceníku naleznete nejčastěji používané komponenty systému ACS-line, které tvoří běžný 
sortiment. Další aplikační možnosti jako výrobní nebo hotelové systémy jsou obsaženy v samostaném 
ceníku, který poskytneme na vyžádání. Pokud požadujete zboží, které jste v nabídce nenalezli, 
kontaktujte naše pracovníky, kteří vám poskytnou podrobnější obchodní a technické informace.

Pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak, pohybuje se doba dodání v rozmezí 2 - 5 pracovních dnů. 
Zboží je možno vyzvednout osobně nebo zaslat obchodním balíkem České pošty. Po dohodě lze využít 
jiné služby smluvních přepravců (PPL, DPD). Dodávky do Slovenské republiky jsou zasílány poštovním 
balíkem dle platného sazebníku. Náklady na dopravu hradí odběratel. Na zboží je poskytována záruka 24 
nebo 36 měsíců. Další informace naleznete v Obchodních podmínkách společnosti ESTELAR s.r.o. 

Všechny obsažené informace a vyobrazení mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na 
změnu cen a technické a designové specifikace výrobků bez předchozího upozornění.

www.acsline.cz
Podrobnější informace naleznete také na:

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz). 
Obaly, které naše firma uvádí na trh, splňují požadavky stanovené v paragrafu 3 a 4 zák. 477/2001 Sb.

Pro pohodlný nákup využijte E-SHOP: shop.acsline.cz

Platnost ceníku od: 


