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CENNÍK
VILKO 02 + príslušenstvo

Viac na
www.vcelarskevahy.com
www.alya.sk

Elektronická váha VILKO 02
celonerezové vyhotovenie
váha je konštruovaná ako „stavebnicový systém“, preto si môžete objednať len tie komponenty, ktoré
nevyhnutne potrebujete pre svoju potrebu
Rozsah základnej dodávky:
celonerezový vážiaci rám 480x430x70mm
- elektronika
- posielanie SMS správ
- sledovanie váhy cez Internet
- napájacie akumulátory
- GSM modul
-

- interný snímač teploty
- externý snímač teploty
- akcelerometer (snímač pohybu váhy)
- vstup pre zabezpečovacie zariadenie
- výstup pre zabezpečovacie zariadenie
- nabíjačka akumulátorov

Popis váhy VILKO 02 v základnom vyhotovení :
Elektronická jednotka osadená klasickou SIM kartou užívateľa je vybavená modulom pre diaľkový
(GSM) prenos vybraných údajov a hlásení, snímačom teploty, bezpečnostným systémom pohybu
váhy ako aj zabezpečovacím systémom so vstupom a výstupom, s posielaním SMS správ na 1 až 5
predvolených telefónnych čísel

VILKO 02

- 332,50 EUR/ks
399,00 EUR/ks s DPH

Pozn.: SIM karta nie je v cene váhy
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Príslušenstvo k váhe VILKO 02
ZOBRAZENIE NA INTERNETE

00.00,- EUR

Dátový prenos údajov na web server umožňuje grafické spracovanie všetkých
nameraných hodnôt a zobrazenie nastavení zariadenia.
Podmienkou pre
monitorovanie zariadenia cez internet je aktivácia služby Internet k vloženej SIM
karte vo váhe a registrácia na WEB server. Prístup na Web server získate cez
webový prehliadač z ľubovoľného počítača, notebooku, tabletu alebo mobilu
pripojeného na Internet.

KRYT KV-V02

15,83 EUR/ks + DPH

19.00,- EUR

Kryt váhy je zhotovený z preglejky odolávajúcej vplyvom
počasia s odnímateľným predným čelom umožňujúcim
prístup k elektronike a akumulátoru bez nutnosti skladania
úľa z vážiacej plošiny. Kryt vytvára súvislú vážiacu plochu
a
podstatne zvyšuje odolnosť váhy voči vonkajším
poveternostným podmienkam ako aj maskuje kovovú
konštrukciu. Preto je doporučený pre každú
váhu
umiestnenú v exteriéri.

OCHRANNÝ NÁVLEK ON-V02

15,00 EUR/ks + DPH

18.00,- EUR

Ochranný návlek na kryt KV-V01 je zhotovený z
pogumovanej textílie s otvárateľnou prednou stranou
umožňujúcou prístup k elektronike a napájaciemu
akumulátoru bez nutnosti skladania úľa z vážiacej
plošiny. Návlek podstatne zvyšuje odolnosť váhy voči
vonkajším poveternostným podmienkam. Doporučujeme
pre každú váhu, ktorá je umiestnená v exteriéri.

SOLÁRNY PANEL SP-V02

28,33 EUR/ks + DPH

34.00,- EUR

Solárny panel s vonkajšími obrysovými rozmermi 350x120x15mm je určený na
priebežné, automatické dobíjanie vstavaného oloveného akumulátora 6V DC.
Solárny dobíjací panel je štandardne dodávaný s káblovou vývodkou pre
jednoduchú dodatočnú montáž.

BEZPEČNOSTNÝ MIKROSPÍNAČ BS-V02
2,08 EUR/ks + DPH
Mikrospínač BS-V01 je najčastejšie používaný na elektronické zabezpečenie
dverí kočovných vozov, rozličných krytovaní, viek kontajnerov, a pod. Podľa
potreby je možné združiť viac mikrospínačov do spoločného zabezpečovacieho
systému na elektronický dozor niekoľkých alebo všetkých úľov na jednom
stanovisku. Mikrospínač resp. objednaná súprava mikrospínačov sú štandardne
dodávané s jednou káblovou vývodkou určenou pre ich jednoduchú dodatočnú
montáž.

2.50,- EUR

SIGNALIZAČNÁ SIRÉNKA

21.50,- EUR

SS-V02

17,91 EUR/ks + DPH
Signalizačná sirénka s externým napájaním 6-15V DC / 110dB, s krytím IP67 je
určená pre použitie priamo na včelárskom stanovisku na akustickú signalizáciu
alarmových stavov po aktivácii zabezpečovacieho vstupu v multifunkčnom
zariadení. Signalizačná sirénka SS-V01 je štandardne dodávaná bez vlastného
napájacieho zdroja s jednou káblovou vývodkou.
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PREPOJOVACÍ KÁBEL
0,33 EUR/ks + DPH
Prepojovacia kábeláž 2 x 0,75 mm² je určená pre dodatočnú montáž doplnkov a
príslušenstva (ako sú napr. bezpečnostné mikrospínače, solárne panely, externé
napájacie zdroje, doplnkové signalizačné zariadenia a zabezpečovacie systémy,
atď.) V objednávke je nutné špecifikovať konkrétnu dĺžku.

Káblová vývodka KV-V02
0,41 EUR/ks + DPH
Káblová vývodka typu PG7 je určená pre dodatočnú, svojpomocnú montáž
príslušenstva a doplnkov multifunkčného vážiaceho zariadenia ALYA MVZ
VILKO 02. Priechodka je dodávaná s gumeným tesnením.

0.40,- EUR/bm

0.50,- EUR

Ceny sú uvedené bez dopravných nákladov. Platnosť od 6/2019
Pri posielaní zásielky sú účtované balné a dopravné náklady.
Kontakt / Info:
Ján Klima - +421 903 905 580,
Vladimír Čižmár - +421 903 610 231,

klima@alya.sk
cizmar@alya.sk
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