
Foto Označení Popis
Cena Kč 
bez DPH

MHT
Kombinovaný senzor                                                                                                                                         
měření: hmotnostní vlhkost dřeva (2 různé metody), teplota, vzdušná vlhkost                                   
s konektorem pro kabel

2 990 Kč

HT
Základní senzor                                                                                                                                                           
měření: teplota, vzdušná vlhkost                                                                                                                                                                     
s konektorem pro kabel

1 990 Kč

HT - R
Základní senzor pro aplikaci na ploché střechy                                                                                                                                                           
měření: teplota, vzdušná vlhkost                                                                                                                                                                     
s konektorem pro kabel

2 490 Kč

FHT - I Záplavový senzor pro umístění do interiéru                                                                                                                                           
Monitoring: voda, vlhkost, délka detekčního kabelu 2m

2 990 Kč

FHT - C Záplavový senzor pro umístění do konstrukce                                                                                                                                         
Monitoring: voda, vlhkost, délka detekčního kabelu 2m

2 990 Kč

KABEL 2M Prodloužení záplavového detekčního kabelu                                                                                                                                           
pro senzor FHT - I, délka prodloužení 2m

890 Kč

WV Hlavní uzávěr vody                                                                                                                                          
elektricky ovládaný uzávěr vody pro kombinaci s FHT senzory (průměry DN15 - DN32)

4 990 Kč

BHT Senzor do zděných konstrukcí                                                                                                                                                           
měření: teplota, vlhkost, včetně konektoru pro kabel                                                                                                                                                                   

2 990 Kč

IAQ
Senzor pro monitoring interní kvality vzduchu                                                                                                                                                          
měření: vnitřní kvalita vzduchu v místnosti, koncentrace CO2, koncentrace organických 
těkatých látek, relativní vlhkost a teplota                                                                                                  

4 990 Kč

CENTRÁLNÍ 
JEDNOTKA

Centrální jednotka pro kontinuální monitoring 24/7                                                  15 990 Kč

KABEL 7 M Propojovací kabel 7 m                                                                                                                                      
konektor < > volný konec

150 Kč

KABEL 22 M Propojovací kabel 22 m                                                                                                                              
konektor < > volný konec

350 Kč

KABEL 40 M Propojovací kabel 40 m                                                                                                                              
konektor < > volný konec

450 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Propojovací zařízení RS 485                                                                                                                                  
a další elektronické příslušenství pro instalaci (instalace klientem)

890 Kč

ELEKTROMATERIÁL Instalační elektro materiál                                                                                                                                  
a další montážní materiál nutný pro instalaci

490 Kč

PRŮVODCE Pomocník průvodce instalací                                                                                                                                  
telefonická asistence při studiu manuálu & pomoc při instalaci klientem

490 Kč

INSTALACE Instalace technikem MoistureGuard - pouze senzory                                                                                                                                  
zahrnuje vlastní instalaci, doprava technika se účtuje 14,90Kč/km

5 990 Kč

INSTALACE
Instalace technikem MoistureGuard - centrální jednotka (půl dne)                                                                                                                                 
zahrnuje vlastní instalaci, doprava technika se účtuje 14,90Kč/km
do vzdálenosti 100km

2 990 Kč

INSTALACE
Instalace technikem MoistureGuard - centrální jednotka (den)                                                                                                                                 
zahrnuje vlastní instalaci, doprava technika se účtuje 14,90Kč/km
nad vzdálenost 100km v rámci ČR

5 990 Kč

DOPRAVA Balení, doprava CZ & pojištění zásilky                                                                                                                             
vše v jednom balíčku a pohromadě - MoistureGuard standard. 

290 Kč

DOPRAVA Balení, doprava SK & pojištění zásilky                                                                                                                             
vše v jednom balíčku a pohromadě - MoistureGuard standard. 

390 Kč

ZÁRUKA Prodloužená záruka na 3 roky                                                                                                                                
výměna vadného zařízení, náhradní díly, nezahrnuje dopravu a práci technika

2 990 Kč

ZÁRUKA
Prodloužená záruka na 4 roky                                                                                                                                
výměna vadného zařízení, náhradní díly, nezahrnuje dopravu a práci technika

3 990 Kč

ZÁRUKA Prodloužená záruka na 5 let                                                                                                                                
výměna vadného zařízení, náhradní díly, nezahrnuje dopravu a práci technika

5 990 Kč

MONITORING Základní monitoring - upozornění 1 rok
upozornění emailem, sms, kvartální přehled

2 470 Kč

MONITORING Premium monitoring - upozornění & konzultace 1 rok
upozornění emailem, sms, kvartální přehled a telefonická konzulace a podpora

3 300 Kč

Změny vyhrazeny

Při větším odběru jsou ceny kalkulovány individuálně

Platnost ceníku od 1.5.2023

Náběhy nových produktů se mohou lišit, na přesný termín dodání se prosím informujte u výrobce

info@moistureguard.cz
www.moistureguard.cz
mobil: + 420 603 889 937
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