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„PŘIPRAVTE SE NA BUDOUCNOST“ 
Exkluzivní akční nabídka pro místní samosprávy, s platností do 31. 1. 2019 

 
Ať už se rozhodnete pro jakýkoli Smart City projekt, kvalitní infrastruktura vám pomůže v naplnění vašich 

strategických cílů. Víme, že kvalita je důležitá, proto v rámci každé vlny výstavby naší IoT sítě neúnavně 

hledáme to nejlepší umístění komunikačních bran. Spojte se s námi a zajistěme společně nejlepší možné 

pokrytí vašeho město už dnes. Aktuálně pro vás navíc máme akční pilotní balíček 4v1. 
 

 
 

PILOTNÍ BALÍČEK PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY VOLITELNĚ 
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modul 
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Kvalitní pokrytí 
pro vaše projekty 

 

 
 

Instalace 
zařízení 

za modul předplatné na 6 měsíců V režii ČRA na vyžádání 

 

43 990 Kč/ks 
 

v ceně 
 

v ceně 
 

v ceně 
 

5 990 Kč/ks 

Nabídka platí do 31. 1. 2019 
 

 
 

Smart City environmentální modul od českého výrobce 
 

I přes veškeré úsilí je špatná kvalita ovzduší v  Evropě ročně příčinou více než 

400 000  předčasných  úmrtí.  Evropská  environmentální  agentura  zdůrazňuje: 

Chceme-li dosáhnout akceptovatelné úrovně znečištění a tím zabránění 

závažným škodám na lidském zdraví i  životním prostředí, dodatečná měření 

kvality ovzduší jsou klíčová.  Přitom jen intenzita dopravy narostla od roku 2010 

v ČR o 16 %. Změřte kvalitu ovzduší i ve vašem městě. 
 

 
 
 

CO                               0…..500 ppm 

NO2                             0……20 ppm 

SO2                             0……50 ppm 

O3                                0……20 ppm 

Teplota                        -40….125 °C 
Tlak                              260…1 260 hPa 

Vlhkost                         0….100 %RH 

Světlo (VIS, UVA, UVB) 

Intenzita osvětlení     0..16 496 lx 

barevná teplota          1 000..10 000 K 

UV-index                    0..12 

Hluk                             0..120 dB 

Prach (PM2.5)            0….1 000 μg/m3 

(PM10)             0….1 000 μg/m3 
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Pouze IoT síť 

 

 

Kvalitní pokrytí 
pro vaše projekty 

 

 
 

Služba připojení 
k IoT síti 

 

exkluzivně za 199,- Kč / 6 měsíců 

 

 

      Parametry služby Připojení k síti IoT LoRaWAN v balíčku 

až 10 zařízení 

50 000 příchozích zpráv 

5 000 odchozích zpráv 

platnost 6 měsíců 

     CRA IoT Portál, kde naleznete: 
     nástroje pro správu zařízení, 
     nástroje pro tvorbu a správu uživatelů a pod-služeb 
     konektory na renomované platformy jako AWS, MS Azure,… 
     podporu základního komunikačního protokol MQTT, 
     integrovanou databázi zpráv. 

     Vysoká bezpečnost – data zůstávají v ČR v infrastruktuře ČRA 
     Otevřené a popsané rozhraní (API) pro jednoduchou integraci 

 

 

Po  vyčerpání  akčního balíčku (uplynutí  6 měsíců)  můžete služby ukončit nebo si je 

ponechat opět za zvýhodněných nabídek – ceny platné pro všechny, kteří využili pilotní akční 

balíček „PŘIPRAVTE SE NA BUDOUCNOST“. 
 

 

 
 

Připojení k IoT síti 

 

 
 

199 Kč/měsíčně (tarif „Pilot“) 

 

 
 

Vizualizace zařízení 

 

 
 

99 Kč/měsíčně 

 

Parciální nabídky 
 

 
 

Environmentální modul 
 

 

 
 

Environmentální modul 
 

 

43 990 Kč
 

Nabídka platí do 31. 1. 2019                                                      Nabídka platí do 31. 1. 2019 


