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AVARN Security

Hinnasto, kaikki hinnat alv 0 %

Työmaaturva, rikosilmoitinjärjestelmä, sisätilat

Työmaaturva, rikosilmoitinjärjestelmä, ulkotilat (koteloitu)

Työmaaturva, lisätarvikkeet

Laitteisto Palvelut

DSC-rikosilmoitinkeskus Laitteiston asennus, pientarvikkeet, kaapelit ja kaapelointi

1 kpl käyttönäppäimistö Hälytysvalvonta 24/7

1 kpl sisäsireeni Langaton tiedonsiirtoyhteys

2 kpl ilmaisinta Korjauskulut

Työmaaturvan hinta

Laitteisto Palvelut

DSC-rikosilmoitinkeskus Laitteiston asennus, pientarvikkeet, kaapelit ja kaapelointi

1 kpl käyttönäppäimistö Hälytysvalvonta 24/7

1 kpl sisäsireeni Langaton tiedonsiirtoyhteys

2 kpl ilmaisinta Korjauskulut

Työmaaturvan hinta

Lisätarvike Palvelumaksu
€/kpl

Käyttönäppäimistö, lisäkappale 105 €

Ovi-ilmaisin 7 €

IR-liikeilmaisin 34 €

Paloilmaisin 64 €

Kosteusilmaisin 69 €

Langaton ovi-ilmaisin 56 €

Langaton IR-liikeilmaisin 64 €

Langaton paloilmaisin 103 €

Langaton kosteusilmaisin 76 €

Laiteasennus tehdään tuntityönä valmiiseen kaapelointiin. Annettu kustannusarvio sisältää matkat, pientarvikkeet sekä käytön opastuksen. AVARN 
Security tekee kaapelointityön vain lisätilauksesta ja työ hinnoitellaan erikseen tapauskohtaisesti.  Jos asennusta ei voida tehdä kerralla ja keskeytyksettä 
valmiiksi asiakkaasta tai hänen lukuunsa toimivasta johtuen, veloitetaan lisäkäynnit erikseen. Matkakorvaus alle 50 km matkalla 40,00 €/krt. Matkakulut 
yli 50 km toimituksissa laskutetaan erikseen, 0,90 €/km + matka-aika 79,05 €/alkava tunti. Pysäköintikulut, toteuma x 1,4. Asennuskourut ja muut 
mahdolliset lisämateriaalit päivän hintaan. Jälkeenpäin tehtävät lisäykset veloitetaan lisätyöhinnalla.Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi. Kaikkiin 
hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi voimassaolevilla AVARN Securityn toimitusalueilla. 
Kaikki oikeudet pidätetään. AVARN Security omistaa keskuslaitteet sekä videovalvontalaitteet sekä tiedonsiirtoyhteydet eikä omistusoikeus siirry. 
Ilmaisimet, muut lisälaitteet ja kaapelointi ovat asiakkaan, kun laitteisto on luovutettu asiakkaan käyttöön ja vastuu niiden eheydestä on asiakkaalla, pois 
lukien tekniset viat laitteiston takuuaikana. Palvelusopimuksen irtisanomisaika kolme (3) täyttä kuukautta, ellei sopimuksessa toisin mainita.

75 €/kk

75 €/kk

              79,05 €/h

             79,05 €/h

Käyttöönottomaksu, joka sisältää asennuksen pientarvikkeineen, kaapeleineen ja 
kaapelointeineen, käytönopastuksen sekä asennuksen

Käyttöönottomaksu, joka sisältää asennuksen pientarvikkeineen, kaapeleineen ja 
kaapelointeineen, käytönopastuksen sekä asennuksen

Vartijakäynti

Palvelu Palvelumaksu
€/alkava tunti

Vartijakäynti 79 €
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Työmaaturva, kameravalvonta, sisätilat

Työmaaturva, kameravalvonta, ulkotilat

Lisäpalvelut

Laitteisto Käyttöönottomaksu Palvelumaksu

8-kanavainen IP-videotallennin 2TB,  
1 kiinteä IP kamera 

79,05 €/h 120 €/kk

IP kiinteä kamera, 2.8 tai 3.6 mm 79,05 €/h 35 €/kk/kpl

IP moottoroitu kamera 79,05 €/h 40 €/kk/kpl

Laitteisto Käyttöönottomaksu Palvelumaksu

4G-kamera 79,05 €/h 120 €/kk

PTZ-kamera 12 x zoom, 4G-reititin 79,05 €/h 200 €/kk

2 x kiinteää kameraa, 4G-reititin 79,05 €/h 200 €/kk

Lisäkamerat PTZ  
(yht. max 4 kameraa / reititin) 

79,05 €/h 70 €/kk

Lisäkamerat kiinteä  
(yht. max 4 kameraa / reititin)

79,05 €/h 50 €/kk

Palvelu Palvelumaksu

Rikosilmoitinjärjestelmän etäohjelmointi 15 €/kerta

Kamerakierrokset 10 €/kierros

Hälytyskuvavalvonta / kameranäkymän avaus 10 €/kerta

TurvaAI – kameravalvonta tekoälyllä

Palvelu Käyttöönottomaksu Palvelumaksu

Sisääntulojen valvonta, joka sisältää

• laitteiston

• yhteyden

• asiakassovelluksen

79,05 €/h 245 €/kk

Laiteasennus tehdään tuntityönä valmiiseen kaapelointiin. Annettu kustannusarvio sisältää matkat, pientarvikkeet sekä käytön opastuksen. AVARN 
Security tekee kaapelointityön vain lisätilauksesta ja työ hinnoitellaan erikseen tapauskohtaisesti. Jos asennusta ei voida tehdä kerralla ja keskeytyksettä 
valmiiksi asiakkaasta tai hänen lukuunsa toimivasta johtuen, veloitetaan lisäkäynnit erikseen. Matkakorvaus alle 50 km matkalla 40,00 €/krt. Matkakulut 
yli 50 km toimituksissa laskutetaan erikseen, 0,90 €/km + matka-aika 79,05 €/alkava tunti. Pysäköintikulut, toteuma x 1,4. Asennuskourut ja muut 
mahdolliset lisämateriaalit päivän hintaan. Jälkeenpäin tehtävät lisäykset veloitetaan lisätyöhinnalla. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva 
arvonlisävero. Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi voimassaolevilla AVARN Securityn toimitusalueilla. Kaikki oikeudet pidätetään. AVARN Security 
omistaa keskuslaitteet sekä videovalvontalaitteet sekä tiedonsiirtoyhteydet eikä omistusoikeus siirry. Ilmaisimet, muut lisälaitteet ja kaapelointi ovat 
asiakkaan, kun laitteisto on luovutettu asiakkaan käyttöön ja vastuu niiden eheydestä on asiakkaalla, pois lukien tekniset viat laitteiston takuuaikana. 
Palvelusopimuksen irtisanomisaika kolme (3) täyttä kuukautta, ellei sopimuksessa toisin mainita.


