Satelitního vyhledávání a knihy jízd - PROFI
Základní vlastnosti:
- Dohledání ukradeného vozidla z pultu centrální ochrany (PCO) v celé Evropě včetně Ruska
- Automatické hlášení na pult asistenční služby v případě havárie vozidla
- Vytváření elektronické knihy jízd
- Instalaci zařízení je nutné provést odborně v autorizovaném instalačním středisku
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FUNKCE

Zabezpečení proti krádeži - poplachy hlášené zákazníkovi
pokles napětí autobaterie
odpojení autobaterie
externí autoalarm
změna polohy
neautorizovaný start vozidla
Zabezpečení proti krádeži - poplachy hlášené na PCO
odpojení autobaterie
externí autoalarm
změna polohy
neautorizovaný start vozidla
Zásah operátora PCO
blokování chodu motoru
servisní režim zap./vyp.
transportní režim zap./vyp.
dohledání vozidla
Hlášení při havárii vozidla na pult asistence
automatické hlášení nehody
analýza dopravní nehody - na vyžádání u C.A.System
Kniha jízd
přístup
možnost exportu do formátů
mapové podklady

x
500,-

web prohlížeč
pdf/xls
x

web prohlížeč
pdf/xls
x

CENÍK (bez DPH)
Ceny služeb

provoz sim a roaming/rok
Poplatek za úspěšné dohledání vozidla
Poplatek za parkování a střežení dohledaného vozidla
Ceny HW pro služby
RC110 - satelitní vyhledávání včetně 2ks RFID čipu
VDS - modul pro připojení externího autoalarmu (pouze
pro napětí palubní sítě 12V)
M2407 - konvertor napětí 24/12V
Ceny HW komplet
Ceny odborné instalace
RC110

5450,-

4000,-

2000,-/dohledání
350,-/den

2000,-/dohledání
350,-/den

2900,- konkrétní nabídka podle
velikosti fleetu

5500,-

5500,-

600,- *1

600,- *1

5500,-

660,- *2
5500,- až 6160,-

660,- *2
5500,- až 6160,-

660,- *2
5500,- až 6160,-

1800,- cena se vztahuje na běžné
vozy střední a nižší třídy
900,od 13650,-

1800,- cena se vztahuje na běžné
vozy střední a nižší třídy
900,od 12200,-

1800,- cena se vztahuje na běžné
vozy střední a nižší třídy
900,-

Cena aktivace
Cena HW včetně instalace, aktivace a služby za první rok
Náhradní díly
RFID čip
1600,anténa GSM
,anténa GPS
1088,75,-/ks
baterie CR2032 pro RFID čip
*1 - modul VDS je nutné použít v případě, kdy externí autoalarm není vybaven vhodným poplachovým výstupem (negativním, nebo kladným) při poplachu. Lze použít
pouze pro vozidla s napětím palubní sítě 12V.
*2 - konvertor napětí M2407 je nutné použít v případě, kdy se zařízení připojuje do vozidla s napětím palubní sítě 24V.

Výhradní dovozce do ČR, C.A.System s.r.o. Plzeňská 52, Chrášťany 252 19
tel: 220560056, mobil: 602221236, e-mail: meta@casystem.cz , www.casystem.cz

Ceník platný od 1.9.2016

Vysvětlení pojmů
automatické hlášení nehody

V případě nehody registruje náraz senzor zrychlení a zařízení odešle automaticky hlášení na pult
asistence a e-mail zákazníka.

blokování chodu motoru

V případě nutnosti, dle interních postupů PCO, může operátor PCO na dálku blokovat chod
motoru vozidla. K zablokování dojde pouze při zastavení vozidla, aby nebylo ohroženo zdraví
posádky vozidla a ostatních účastníků silničního provozu.

dohledání vozidla

V ceně poplatku za úspěšný zásah (2000,- Kč) je výjezd zásahového vozidla, koordinace
dohledového centra, dohledání, zajištění vozidla a střežení vozidla na místě dohledání a
zajištění po dobu max. 4 hodin, pokud to okolnosti dovolují, zejména ve vztahu k bezpečnosti
silničního provozu a k možnosti vzniku případných následných škod na objektu.
Zákazník zaplatí případné odtažení objektu do místa bydliště, popř. na střežené parkoviště
SECURITAS (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice), přičemž společnost SECURITAS je
povinna objekt zabezpečit proti vzniku případných následných škod. Za každý započatý den
parkování a střežení objektu bude účtována částka 350,-Kč.
V případě nedostupnosti klienta bude objekt odtažen na střežené parkoviště SECURITAS
(Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice).

externí autoalarm

V případě poplachu externího autoalarmu, pokud je alarm propojen se satelitním
vyhledáváním, je odeslána upozorňující sms na telefonní číslo zákazníka a poplachové hlášení
na PCO.

mapové podklady

Ve webovém prostředí knihy jízd je možné jednotlivé jízdy zobrazit na mapě. Veškeré mapové
podklady jsou v ceně služby. Pro správné zobrazení mapových podkladů a příslušných
ovládacích prvků musí být v PC nainstalována JAVA společnosti Oracle.

možnost exportu do formátů pdf a xls

Knihu jízd lze po měsících z webového prostředí exportovat do formátu pdf nebo xls a případně
dále upravit.

M2407 - konvertor napětí 24/12V

Konvertor napětí M2407 je nutné použít v případě, kdy se zařízení připojuje do vozidla s
napětím palubní sítě 24V.

neautorizovaný start vozidla

V případě, že vozidlo je nastartováno bez přítomnosti RFID čipu, je odeslána upozorňující sms
na telefonní číslo zákazníka a poplachové hlášení na PCO.

odpojení autobaterie

V případě náhlého odpojení autobaterie, například při pokusu o krádež vozidla, je odeslána
upozorňující sms na telefonní číslo zákazníka a poplachové hlášení na PCO.

PCO

Pult Centrální Ochrany - zajišťuje dohledání vozidla v případě krádeže.

pokles napětí autobaterie

Při poklesu napětí autobaterie na úroveň, kdy již brzy nebude možné vozidlo nastartovat, je
odeslána upozorňující sms na telefonní číslo zákazníka.

přístup přes webový prohlížeč

Zákazník obdrží na e-mail uvedený ve smlouvě odkaz a přístupové údaje na webovou stránku
kde je po přihlášení dostupná kniha jízd. Tento přístup je funkční po celou dobu co jsou
zaplaceny poplatky za službu kniha jízd.

Pult asistence

Zajišťuje v případě havárie rychlou záchrannou pomoc a odtah poškozeného vozidla.

RC110 - satelitní vyhledávání

Sada obsahuje řídící jednotku - On Board Unit - (OBU), GPS a GSM anténu, snímač zrychlení, 2ks
RFID přívěsků, kabelový svazek a relé s paticí. Snímač zrychlení registruje případnou nehodu,
RFID přívěsek identifikuje oprávněného řidiče vozidla. Bez přítomnosti RFID přívěsku ve vozidle
dojde po nastartování k vyvolání poplachu neautorizovaný start vozidla. Relé s paticí je určeno
pro zapojení blokování chodu motoru.

servisní režim zap./vyp.

V servisním režimu jsou vypnuta všechna hlášení zabezpečení proti krádeži. Zařízení je vhodné
uvést do servisního režimu pokud bude na vozidle prováděn servis, případně pokud si z
nějakého důvodu přejete služby zabezpečení proti krádeži dočasně vypnout. O zapnutí a
vypnutí servisního režimu můžete požádat operátora PCO na telefonním č. +420 266 312 582.

transportní režim zap./vyp.

Transportní režim je určen pro případ, kdy je vozidlo přepravováno s vypnutým zapalováním,
např. na trajketu. Aby nedošlo k vyvolání falešného poplachu - změna polohy, můžete o zapnutí
a transportního režimu požádat operátora PCO na telefonním č. +420 266 312 582. Další funkce
zabezpečení proti krádeži zůstávají zachovány.

VDS - modul pro připojení externího
autoalarmu

Modul VDS je nutné použít v případě, kdy externí autoalarm není vybaven vhodným
poplachovým výstupem (negativním, nebo kladným) při poplachu.

změna polohy

V případě, že vozidlo se začne pohybovat s vypnutým zapalováním, např. při pokusu o odtah, je
odeslána upozorňující sms na telefonní číslo zákazníka a polachové hlášení na PCO.

