
Система за видеонаблюдение

ПРОМО ОФЕРТА ЗА 16 канален комплект

I. Спецификация на оборудването

№
№

модел описание снимка бр
ед.цена

[лв]
Общо
[лв]

1
DVR – 
R6116

H.264 16-канално HDCVI трибридно цифрово 
записващо устройство (DVR); резолюция 1080P 
(1920x1080) скорост на запис 240 кад./сек или 720P 
(1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек, поддържа 
16 HDCVI или аналогови камери едновременно. 
Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез 
заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960p/25 
кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване 
на всеки канал; 8 CVI/аналогови видео входове с 
автоматично разпознаване, 4 аудио входа/1 аудио 
изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 1бр. 
SATA /до 4TB диск/, 16 алармени входа/3 алармени 
изхода, различни режими за настройка на записа - 
непрекъснат, ръчен, при движение,2 USB порта, 
CMS, наблюдение през мобилен телефон/iPhone, iPad,
Android, Windows Phone/, до 128 потребителя 
едновременно онлайн. Управление с мишка. 

1 806.00 806.00

2
HDD 
2TB

Твърд диск оптимизиран за системи за 
видеонаблюдение Seagate, 3.5” Surveillance Hard 
Drive, 64MB, SATA III 6Gb/s.

1 204.00 204.00

3
CVI - 
2110

1 Megapixel Day&Night HDCVI куполна камера или 
720P (1280x720)/ 25FPS, 1/4” CMOS progressive 
сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 
метра, IR cut Filter, 0.05Lux@F2.0, 0Lux IR on, 
фиксиран обектив 2.8мм с хоризонтален ъгъл 80.5º, 
AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. oт -30°C ~ +60°C, 
DC12V ±25%, Max 2.5W. Съвместима съединителна 
PFA121.
Метален корпус за външен и вътрешен монтаж. IP67.

1 99.00 99.00

4 BNC
БНЦ конектор универсален. Подходящ за комбиниран
кабел. С пружинка и винт.

1 3.00 3.00

5 PIC
Пик-предпазител с повишен енергиен капацитет 
(1035J) и филтър за смущения. Предпазва уредите 
при опасни отскоци на напрежението.

1 25.00 25.00

6 SR300 Захранващ блок, 12V/300W - 25A 1 92.00 92.00

7 Метална кутия малка 1 19.00 19.00

8 Изолираща подложка 1 4.00 4.00



№
№

модел описание снимка бр
ед.цена

[лв]
Общо
[лв]

9 Метална кутия голяма 1 25.00 25.00

10 CV-2110 Букса за захранване на камера 1 1.00 1.00

Крайна стойност на техниката в ЛЕВА с ДДС 1278.00

11 Настройка на DVR 1 60.00 безплатно

12 Монтаж на камера 1 35.00 безплатно

13 Монтаж на кутия 1 10.00 безплатно

14 Монтаж на захранване 1 10.00 безплатно

15 Кабел 1 8.00 безплатно

16 Окабеляване 1 12.00 безплатно

17 Настройка на рутер 1 10.00 безплатно

Крайна стойност на монтажа в ЛЕВА с ДДС 145.00 безплатно

Крайна стойност на цялата оферта в ЛЕВА с ДДС 1278.00

II. Допълнителни условия.

1. Цифровото записващо устройсто (DVR) е с възможност за включване към него до 16 бр. камери, всяка
от които на стойност 99,00 лв с ДДС за един брой. 
2. Монтаж на допълнителни камери – безплатно.
3. Букса, кутия малка и изолираща подложка към всяка допълнителна камера при необходимост – 
безплатно.
4. Към всяка камера е включен 10 м. кабел CCTV+2x0.5 - безплатно. Всеки допълнителен метър кабел се
заплаща по 0,80 лв. с ДДС на метър.
5. Окабеляване до 10 метра за камера – безплатно, след това 1,20 лв. с ДДС на метър.
6. За да може клиента да наблюдава дистанционно камерите са необходими: Интернет, рутер и статичен 
IP адрес. 

III. Цени начин на плащане. Гаранция.

1. Условия за плащане и доставка - по договаряне.
2. Гаранция - 12 месеца за твърдия диск, 24 месеца за останалата техника.
3. „ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ“ ЕООД си запазва правото за промени на цените при промяна на 
доставните си цени, курсовете на основните валути или форсмажорни обстоятелства. 
4. Всички цени са с ДДС. 

IV. Други условия

1. Офертата е примерна и важи за гр.София.
2. Офертата в никакъв случaй и по никакъв повод не може да се използва без знание и разрешение на 
„ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ“ ЕООД. 

Бонус! Всеки клиент закупил системата получава безплатно: софтуер за компютър и приложение за 
мобилни устройства.
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