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14. března 2022

Mariánská 401

MapleTech s.r.o.
Nuselská 49
Praha 4 140 00
Nové domovní zvonky
typ
ULTRA
26TL AVM
1210A

text

počet

cena

celkem

venkovní jednotka pro systém Comelit
Building kit

1,00

26060,00

26 060,00

sběrnicový distributor pro systém DT Comelit

1,00

3805,00

3 805,00

MINI
2738W/A
MINI
HANDSET
6701W

vnitřní audio telefon se sluchátkem pro
systém Simplebus

22,00

885,00

19 470,00

vnitřní videotelefon MINI HS pro systém
Simplebus

2,00

4490,00

8 980,00

demontáž

stávajících domovních zvonků

1,00

14000,00

14 000,00

instalace

koncových prvků včetně nastavení a uvedení
do provozu

1,00

37600,00

37 600,00

mont.mat.

propojovací kabely, úchytný materiál apod.

1,00

3000,00

3 000,00

přesuny materiálu a osob

1,00

4000,00

4 000,00

doprava

celkem

116 915,00

Nabídka obsahuje dodávku a instalaci zařízení v místě objednatele.
Termín dodání do 21 dnů od objednání
uvedené ceny jsou konečné bez DPH
Se srdečným pozdravem
Karel Javůrek

MapleTech Nuselská 49, 140 00, Praha 4 602 348 765 info@mapletech.cz

ičo:03646882

DATASHEET
TECHNICK LIST

Comelit
ULTRA 26tl avm
K d produktu:

04086924147

Z ruka:

24 m s c

Zem p vodu:

It lie

nov venkovn jednotka pro syst m Comelit Building kit.

POPIS
Venkovn jednotka dom c ho telefonu ze s rie ULTRA
Vzorov sestava venkovn jednotky s kamerou, 26ti tla tky, ur en pro z pustnou
mont .
Kovov proveden tla tek Comelit ULTRA - alternativn lze pou t tla tka v
z kladn m, nebo celokovov m proveden , p padn doplnit st ku, zvolit povrchovou mont

, nebo zm nit po et tla tek.

Jednotka je vybavena kamerou, p edpokl d pou it sb rnicov ho distributoru 1210A a vnit n ch jednotek v
audio (2738W/A), nebo video (6701W, 6721W, 6741W,...) proveden .
Pod vejte se s n mi, jak snadn je mont

i nastaven jednotky:

allowfullscreen
P edstaven s rie ULTRA:
allowfullscreen

TECHNICK PARAMETRY
Parametr

Hodnota

Typ

Simplebus

Kamera

ano

Proveden

-

Teplota provozn

-25/55 C C

Stupe kryt

IP65

SOUVISEJ C ZBO
K d produktu

V robce

Ozna en

Popis

04086920020

Comelit

MAXI 6801W

vnit n videotelefon pro syst m Simplebus.

Uveden

daje jsou platn ke dni 14.03.2022

1/2

04086925009

Comelit

1210A

pos len sb rnicov distributor pro syst m DT Comelit.

04086920005

Comelit

Icona 6601W

vnit n videotelefon pro syst m Simplebus.

04086920010

Comelit

MINI HandSet 6701W
vnit n videotelefon MINI HS pro syst m Simplebus.

04086920015

Comelit

MINI HandsFree 6721W
vnit n videotelefon MINI HF pro syst m Simplebus.

KONTAKT NA PRODEJCE
MapleTech s.r.o.
Adresa: Nuselsk 1417/49, 140 00 Nusle, CZ
tel.: 602 348 762,
e-mail: karel.javurek@mapletech.cz

V robce i prodejce si vyhrazuje pr vo bez p edchoz ho upozorn n zm nit vlastnosti i technick parametry sv ch v robk . Skute n vzhled v robku se m e od
pou it ho vyobrazen li it. N kter v robky nejsou samostatn funk n m celkem a vy aduj odbornou mont nebo nastaven vy kolen m a certifikovan m
technikem.

Uveden

daje jsou platn ke dni 14.03.2022

2/2

DATASHEET
TECHNICK LIST

Comelit
MINI HandSet 6701W
K d produktu:

04086920010

Z ruka:

24 m s c

Zem p vodu:

It lie

vnit n videotelefon MINI HS pro syst m Simplebus.

POPIS
Vnit n videotelefon MINI se sluch tkem. Pro syst m Simplebus (dvoudr t). Barevn displej 4,3". Barva b l . Dotykov
tla tka.

TECHNICK PARAMETRY
Parametr

Hodnota

Typ

Simplebus

Display

ano

Teplota provozn

-5/55 C

KONTAKT NA PRODEJCE
MapleTech s.r.o.
Adresa: Nuselsk 1417/49, 140 00 Nusle, CZ
tel.: 602 348 762,
e-mail: karel.javurek@mapletech.cz

V robce i prodejce si vyhrazuje pr vo bez p edchoz ho upozorn n zm nit vlastnosti i technick parametry sv ch v robk . Skute n vzhled v robku se m e od
pou it ho vyobrazen li it. N kter v robky nejsou samostatn funk n m celkem a vy aduj odbornou mont nebo nastaven vy kolen m a certifikovan m
technikem.

Uveden

daje jsou platn ke dni 14.03.2022

1/1

DATASHEET
TECHNICK LIST

Comelit
MINI 2738W/A
K d produktu:

04086920035

Z ruka:

24 m s c

Zem p vodu:

It lie

vnit n audio telefon se sluch tkem pro syst m Simplebus.

Uveden

daje jsou platn ke dni 14.03.2022

1/2

POPIS
Nov verze vnit n ho audiotelefonu v designu MINI, ur en pro AUDIO /VIDEO syst my Simplebus.
Vylep en :
*rychlej aktivace hovoru
*hlasit j vyzv n n
*hlasit j hovor
*rozd ln zvon n pro b

n hovor a zvon n od zvonku u dve

*mo nost instalace modulu 2735 s dal m tla tkem a v stupem pro extern signalizaci

TECHNICK PARAMETRY
Parametr

Hodnota

Typ

Simplebus

Teplota provozn

-5/40 C

Display

ne

KONTAKT NA PRODEJCE
MapleTech s.r.o.
Adresa: Nuselsk 1417/49, 140 00 Nusle, CZ
tel.: 602 348 762,
e-mail: karel.javurek@mapletech.cz

V robce i prodejce si vyhrazuje pr vo bez p edchoz ho upozorn n zm nit vlastnosti i technick parametry sv ch v robk . Skute n vzhled v robku se m e od
pou it ho vyobrazen li it. N kter v robky nejsou samostatn funk n m celkem a vy aduj odbornou mont nebo nastaven vy kolen m a certifikovan m
technikem.

Uveden

daje jsou platn ke dni 14.03.2022

2/2

