
 
  
 

Nabídka st�ežení bytových jednotek prost�ednictvím 
Pultu centrální ostrahy vypracovaná pro zákazníky 

firmy TRIONSTAV s.r.o.  
 
 

Na základ� p�edchozího jednání p�edkládáme následující komplexní nabídku na 
p�ipojení RD nebo bytových jednotek na Pult Centrální Ostrahy (dále jen PCO) 
s možností využití dalších služeb komplexního bezpe�nostního servisu naší spole�nosti.                          
Po p�ipojení objektu (bytové jednotky) k PCO je možno: 

� p�esn� monitorovat stav a d�ní v zabezpe�eném objektu 

� vyhodnotit poplachové zprávy 

� zasáhnout v p�ípad� ohrožení života, zdraví �i majetku klienta 

Pro tuto �innost je nutno vybavit objekt elektronickým zabezpe�ovacím systémem 
(dále jen EZS), který zaznamenává informace o d�ní v zabezpe�eném objektu, a také 
vybrat typ p�ipojení EZS úst�edny (telefonické, radiové, internet, SMS, GSM nebo 
GPRS) pro komunikaci s PCO. 

Elektronický zabezpe�ovací systém (EZS) v základu zahrnuje: 

• úst�ednu pro komunikaci s PCO, která vyhodnocuje veškeré signály z detektor� a 
ovládacích za�ízení a na základ� jejich analýzy v souladu s naprogramováním rozhoduje 
o vyhlášení poplachu 

• detektory/pohybové, magnetické, t�íštivé, požární, plynové, teplotní atd./  

• ovládací modul �i klávesnice            

Samoz�ejm� je možné vytvo�it EZS zákazníkovi p�esn� „na míru“ dle jeho požadavk� a 
specifikace objektu. 
 
Pro kalkulaci celkových náklad� na po�ízení zabezpe�ení je nutno zahrnout: 

- cenu za po�ízení EZS dle vybraného typu 
- cenu za p�ipojovací za�ízení dle vybraného typu p�ipojení  

 
Podle po�tu p�ipojovaných jednotek je možné poskytnout na po�ízení EZS a p�ipojení bytové 
jednotky k PCO slevu, která p�i závazném objednání EZS pro více než 10 bytových jednotek 
sou�asn� �iní 10%. Poplatky za p�ipojení k PCO budou sníženy po dosažení daného po�tu 
p�ipojených bytových jednotek.  
 
 
 

 



 
 
 
 

Nyní v akci  -  EZS za 1,- K�!   
 
 
Mimo�ádná nabídka setu Elektronického zabezpe�ovacího systému za 1,- K� obsahuje: 

- 1x úst�edna s �te�kou �ip� +akumulátor (záložní zdroj)                                                                 
- 3x detektor pohybu PIR (drátový) 
- 1x magnetický detektor (drátový) 
- 1x požární detektor (drátový) 
- 2x �ip na zakódování/odkódování objektu 

 
Cena za set neobsahuje: 

• jednorázový poplatek za z�ízení (aktivaci) IP adresy                                          
• m�sí�ní provozní poplatek za p�enesená data                                                  
• montáž + programování za�ízení                                             

 
Za�ízení lze dodat také v kombinaci s bezdrátovými detektory, rozdíl ceny mezi touto a drátovou 
verzí je doplacen klientem. Za�ízení lze samoz�ejm� doplnit o další prvky. 
 
Uvedená nabídka EZS za 1,- K� je platná v p�ípad� uzav�ení smlouvy o ostraze objektu 
prost�ednictvím PCO SCSA Security s.r.o. na dobu nejmén� 36 m�síc� s poplatkem za 
st�ežení ve výši min. 740 K�/m�síc. 
 
Ceny neobsahují DPH 20%. 
 
 
 
 
 
 
 


