
Tegis   'Cabinet' 

Включване и изключване на инсталацията : астрономически часовник и фиксирани часове за контрол на осветлението.  

Мониторинг на таблото за улично осветление чрез съответните предупреждения и репорти за събития.  

Ежедневно отчитане на консумираната енергия, кумулационен коефициент и брой на часовете с осветление за всяко табло за улично осветление.  

TEGIS  'CABINET' REFERENCES 

Основно устройство Tegis Cabinet TEGIS_UCG-FR_ARM 

GSM/GPRS модем и антена  * TEGIS_MODEM-GSM/GPRS * 

Tegis Web такси за достъп TEGIS_ACCESWEB 

проверка на място- ангажимент по време на гаранционния период TEGIS_MSV-SITE ** 

Разходи за пътуване за интервенция или за обучение на място  (Индикативни цени за Франция) TEGIS_DEPLACEMT-FR 

Опция : Telecom Data услуги- за Европа TEGIS_DATACOM-EUR 

Опция : Външна GPRS антена анти-вандализъм TEGIS_ANTENNE GPRS EXTERNE 

Опция : интерфейс за енергийнио отчитане TEGIS_INTERF-COMPTNUM 

Опция : Tegis еднодневни такси за обучение TEGIS_TRAINING_1J 

Опция : 3 дни за техническа поддръжка и помощ при настройките ** TEGIS_SERVICE-PACK-3J_FR 

Опция : Надграждане Tegis Cabinet to Tegis 'Cabinet+lighting point' TEGIS_UPGRADE 

* GPRS DATA  регистрацията се заплаща от клиента : 2Mo per mounth per cabinet 

или TELECOM DATA регистрация  за Europe ( outside Europe : please consult us) 

**  Окабеляването към  Tegis CMU трябва да бъде извършено от клиента, отчитайки гаранционните условия 

Tegis   "Cabinet + Light sources" 

Двойно включване и изключване на инсталацията : астрономически часовник и фиксирани часове за контрол на осветлението.  

 Мониторинг на таблото за улично осветление, както и на освет. тела чрез съответните предупреждения и репорти за събития. 

Димиране на мощността за всяка осветителна точка.  

Дневно отчитане на консумираната енергия, кумулационен коефициент и брой на часовете с осветление за всяко табло за улично осветление.  

P.U. € 

1276,00 

338,94 

39,88 / PL 

757,63 

478,50 

75,76 / an 

TEGIS  'CABINET +LIGHT SOURCES" 
Основно устройство Tegis Cabinet Mgt Cabinet to Lighting points 

GSM/GPRS модем и антена  * 

Tegis Web такси за достъп 

проверка на място- ангажимент по време на гаранционния период 

Разходи за пътуване за интервенция или за обучение на място  (Индикативни цени за Франция) 

Опция : Telecom Data услуги- за Европа 

Опция : Външна GPRS антена анти-вандализъм 

REFERENCES 

TEGIS_UCG-FR_ARM+PL 

TEGIS_MODEM-GSM/GPRS * 

TEGIS_WEBACCES 

TEGIS_MSV-SITE ** 

TEGIS_DEPLACEMT-FR 

TEGIS_DATACOM-EUR 

TEGIS_ANTENNE GPRS EXTERNE 19,94 

78,56 

1834,25 

3987,50 

Опция : интерфейс за енергийнио отчитане 

Опция : Tegis еднодневни такси за обучение 

Опция : 3 дни за техническа поддръжка и помощ при настройките ** 

Опция : Надграждане Tegis Cabinet to Tegis 'Cabinet+lighting point' 

TEGIS_INTERF-COMPTNUM 

TEGIS_TRAINING_1J 

TEGIS_SERVICE-PACK-3J_FR 

TEGIS_UPGRADE 438,63 

* GPRS DATA  регистрацията се заплаща от клиента : 2Mo per mounth per cabinet 

или TELECOM DATA регистрация  за Europe ( outside Europe : please consult us) 

**  Окабеляването към  Tegis CMU трябва да бъде извършено от клиента, отчитайки гаранционните условия 

SOGEXI 


