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Cennik netto PLN      2016-04-05
Ceny obliczono na podstawie kursów EUR 4,3011 zł i USD 3,8072 zł obowiązujących od dnia 2016-
03-18.
Ceny podlegają aktualizacji po zmianie dowolnego z powyższych kursów o ponad 2%.

Do podanych cen netto PLN należy dodać podatek VAT 23%.

Poziomy upustów od cen detalicznych ustalane są na podstawie liczby sztuk i wartości
zamawianego towaru, 
z uwzględnieniem historii zakupów i płatności.  
      

GV-ASManager
Oprogramowanie umożliwiające zdalne
monitorowanie i zarządzanie systemem
identyfikacji tablic rejestracyjnych LPR, produkt
bezpłatny, gwarancja 36m

0,00

      

GV-DSP LPR Mini-wideoserwer dla 1 kamery analogowej do
identyfikacji tablic rejestracyjnych, gwarancja 36m 3353,40

      

GV-LPC1100

Kamera IP w obudowie IP67 wandaloodpornej
IK10 do identyfikacji tablic z odległości od 8 do 10
m, 1.3M, HPoE++, 9~22mm, moto-zoom 3x, (GV-
LPR CAM, GV-IP LPR Camera 10R), gwarancja
36m

4907,21

      

GV-LPC1200
Kamera IP w obudowie IP67 wandaloodpornej
IK10 do identyfikacji tablic z odległości od 10 do
20 m, 1M CCD, 4.7~47mm, moto-zoom 10x (GV-
LPR CAM), gwarancja 36m

7914,88

      

GV-LPR CAM
10A

Kamera analogowa w obudowie IP66 do
identyfikacji tablic rejestracyjnych z odległości od
5 do 12 m, gwarancja 36m

3227,50

      

GV-LPR CAM
10R

Kamera IP w obudowie IP67 wandaloodpornej
IK10 do identyfikacji tablic z odległości od 6 do 12
m, 1.3M, HPoE++, (GV-Hybrid LPR Camera 10R),
gwarancja 36m

4907,21

      

GV-LPR CAM Kamera analogowa w obudowie IP66 do
identyfikacji tablic rejestracyjnych z odległości od 4986,35
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20A identyfikacji tablic rejestracyjnych z odległości od
12 do 25 m, gwarancja 36m

4986,35

      

GV-LPR CAM
5R

Kamera IP w obudowie IP67 wandaloodpornej
IK10 do identyfikacji tablic z odległości od 3 do 5
m, 1.3M, PoE+, moto-zoom 3x, (GV-IP LPR
Camera 5R), gwarancja 36m

3385,83

      

GV-LPR/1-NVR
Klucz licencyjny umożliwiający włączenie w
systemie nadzoru wizyjnego funkcji identyfikacji
tablic rejestracyjnych dla 1 kamery, gwarancja
36m

2791,71

      

GV-LPR/2-NVR
Klucz licencyjny umożliwiający włączenie w
systemie nadzoru wizyjnego funkcji identyfikacji
tablic rejestracyjnych dla 2 kamer, gwarancja
36m

4191,77

      

GV-LPR/3-NVR
Klucz licencyjny umożliwiający włączenie w
systemie nadzoru wizyjnego funkcji identyfikacji
tablic rejestracyjnych dla 3 kamer, gwarancja
36m

5591,77

      

GV-LPR/4-NVR
Klucz licencyjny umożliwiający włączenie w
systemie nadzoru wizyjnego funkcji identyfikacji
tablic rejestracyjnych dla 4 kamer, gwarancja
36m

6983,44

      

GV-LPR/5-NVR
Klucz licencyjny umożliwiający włączenie w
systemie nadzoru wizyjnego funkcji identyfikacji
tablic rejestracyjnych dla 5 kamer, gwarancja
36m

8383,49

      

GV-LPR/6-NVR
Klucz licencyjny umożliwiający włączenie w
systemie nadzoru wizyjnego funkcji identyfikacji
tablic rejestracyjnych dla 6 kamer, gwarancja
36m

9783,54

      

GV-LPR/7-NVR
Klucz licencyjny umożliwiający włączenie w
systemie nadzoru wizyjnego funkcji identyfikacji
tablic rejestracyjnych dla 7 kamer, gwarancja
36m

11175,20
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GV-LPR/8-NVR
Klucz licencyjny umożliwiający włączenie w
systemie nadzoru wizyjnego funkcji identyfikacji
tablic rejestracyjnych dla 8 kamer, gwarancja
36m

12575,26

      

GV-LPR1200

Kamera IP w obudowie IP67 wandaloodpornej
IK10 z wbudowanym modułem DSP do
automatycznej identyfikacji tablic z odległości od
10 do 20 m, 1M CCD, 4.7~47mm, moto-zoom 10x
(GV-LPR CAM), gwarancja 36m

10315,72

      

PV-CULPR

Serwer baz danych tablic rejestracyjnych dla
kamer IP GV-LPR1200, mini-wideoserwerów GV-
DSP LPR lub rejestratorów, z wbudowanym
dyskiem twardym, 2xGbit, VGA/DVI, HDMI,
gwarancja 24m

5767,00

      

PV-LPR10
Zestaw urządzeń IP do automatycznej identyfikacji
tablic rejestracyjnych z odległ. 5-12m na jezdni o
szer. do 4m, gwarancja 24m

11423,72

      

PV-LPR20
Zestaw urządzeń IP do automatycznej identyfikacji
tablic rejestracyjnych z odległ. 12-25m na jezdni o
szer. do 4m, gwarancja 24m

13182,87
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