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Nabídkový list NL-INVIT-2017

Zvukové informační tabule
Zvukové informační vitríny s možností doplnění LCD zobrazovače
Zvukové informační tabule se skládají vitríny obsahující zpravidla mapový podklad, obvykle doplněný fotografiemi
turistických cílů, a elektronického prvku (hlásiče), který umožňuje po stisku tlačítka nebo zadání kódu na klávesnici
reprodukci zvukové nahrávky, typicky ve více jazycích. Během reprodukce nahrávky se rozsvěcí světelný bod (LED dioda),
instalovaná v mapovém podkladu.
Tabule je možné doplnit o LCD obrazovku a tím doplnit možnost přehrávání videosekvencí, případně s dotykovou LCD
obrazovkou doplnit zařízení o přístup na internet, a to v omezeném rozsahu podle zadání zákazníka nebo bez omezení.
Zařízení je možné vybavit přístupovým bodem Wi-Fi pro kolemjdoucí.
Do zařízení je možné doplnit přijímač vysílačky nevidomých a tím zpřístupnit alespoň část zvukového obsahu nevidomým;
zařízení poté pracuje jako tzv. hlasový majáček.
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Technické řešení
Obsah
Nejdůležitější na každé informační tabuli je hodnotný, bohatý a uživatelsky přístupný obsah, proto se vyplatí definici obsahu
věnovat maximální pozornost.
Struktura obsahu
Cílem instalace tabule je obvykle zvýšit informovanost turistů o historii lokality, turistických zajímavostech v okolí a současně
usnadnit orientaci pomocí mapy. V mapě jsou umístěny světelné body, rozsvěcující se podle zvoleného hlášení, a je tedy
možné v mapě snadno nalézt hledaný objekt.
V rámci grafiky tabule je obvyklé uvádět fotografie nejvýznamnějších turistických cílů se stručným popisem, strukturovaný
seznam dalších cílů a ve stručném provedení nejdůležitější kontakty (např. Horská služba). Při pořízení tabule za pomoci
dotací bývá nutné vyhradit prostor pro logolink programu.
V případě, že tabule obsahuje i
obrazovku, jsou možnosti obsahu logicky
více bohaté.
Podklady
Běžně – a považujeme to za nejvhodnější
postup – nám zadavatelé tabulí dodávají
seznam hlášek – světelných bodů v tabuli
(například jako náčrtek do mapy, body v
Google mapě nebo souřadnice), texty
hlášek v češtině pro namluvení a
fotografie případně videa turistických
cílů. Fotografování jsme schopni zajistit
(ideálně ve vhodné roční době), přípravu
mapy a grafiky, překlady a namluvení
hlášek v češtině, němčině, angličtině a
dalších jazycích (PL, RU, SK…)
zajišťujeme běžně.
Velmi důležitá je pečlivá kontrola obsahu
zadavatelem – místními, žádné mapové
podklady nebývají dokonale aktuální a je Obr. 1: Příklad obsahově jednoduché a designově čisté grafiky
vhodné před tiskem mapy opravit chyby
v mapě: zejména jsou-li v mapě vyznačeny i obchody a restaurace, bývá životnost těchto dat jepičí.
Mapa a grafika
Pro výrobu grafiky tabule používáme volně šiřitelné mapové podklady (např. Openstreetmap), přičemž mapu renderujeme a
generalizujeme tak, aby se při zvoleném měřítku zachovala přehlednost a čitelnost. Snažíme se zachovat běžné zásady pro
zobrazení map (pozice severu, barvy, mapové značky, nezapomeneme na symbol měřítka) tak, aby se podle mapy uměl
orientovat i úplný cizinec.
Mají-li mapy obsahovat turistické značené cesty (KČT), je nutné zakoupit licenci pro tuto mapu (viz cenová nabídka).
Design
Designovou představu tabule, její provedení a barevnost grafiky obvykle upřesňujeme za pomoci naší paní architektky,
ideálně s osobní návštěvou nebo alespoň pomocí fotografií budoucího místa instalace. Nemusíme se omezit na instalaci
grafiky a elektroniky do standardních vitrín, je možné téměř libovolné provedení: dodávali jsme například provedení
vestavěné do dutiny vydlabané v kmenu stromu.
Vícejazyčné provedení
Tabule obvykle vyrábíme jako vícejazyčné.
Změny obsahu a vzdálená správa
Podle provedení hlásiče je možná změna obsahu (zvuku hlášek) výměnou osazené paměťové karty v hlásiči (varianty s
hlásičem HLM-500, viz CN) nebo vzdáleně přes internet (varianty s hlásičem HLM-700). Součástí dodávky zařízení je i
potřebný software a zaškolení obsluhy; potřebný počítač resp. notebook s mikrofonem, čtečku karet a internetové připojení
si musí zajistit zákazník nebo tyto prvky dodáme na zvláštní cenovou nabídku.
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V případě potřeby změnit obsah hlásiče s paměťovou kartou jsou možné tyto postupy:
•
odpovědný pracovník odběratele vyjme z tabule paměťovou kartu (tabule se deaktivuje, v provozu zůstane jen
osvětlení), pomocí dodaného programu a čtečky karet upraví na počítači obsah karty (samotná hlášení, hlasitosti,
přiřazení světelných bodů a nastavení klidových hlášek) a paměťovou kartu poté umístí zpět do tabule. (zcela zdarma –
vlastními silami)
•
Požadavky na změny se zašlou e-mailem naší firmě, náš pracovník připraví a zašle novou paměťovou kartu, kterou
odpovědný pracovník odběratele vymění v tabuli za původní. (cena 750 Kč/hod bez DPH, obvykle do 1,5 hod., neřešímeli vícejazyčné úpravy)
•
Servisní technik přijede k odběrateli a požadované úpravy provede na místě. (hodinová sazba + cena za dopravu)
U hlásičů se vzdáleným přístupem přes internet:
•
odpovědný pracovník odběratele se připojí k tabuli ze svého počítače (přes VPN) a provede úpravy sám (zcela zdarma –
vlastními silami)
•
Požadavky na změny se zašlou e-mailem naší firmě, náš pracovník změny připraví a nahraje on-line do tabule. (cena 750
Kč/hod bez DPH, obvykle do 1,5 hod., neřešíme-li vícejazyčné úpravy)
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Mechanická část: vitrína – mechanika tabule
Venkovní provedení
Dodávané standardní vitríny jsou hliníkové, povrchově upravené eloxováním nebo lakováním v libovolné barvě. Zasklení
vitríny je z 6 mm akrylu, který poskytuje poměrně dobrou odolnost proti vandalismu. Rozměry tabule jsou zakázkové; řada
standardních rozměrů je uvedena v této nabídce.

Při samostatné montáži se
vitríny
instalují
na
dvě
zabetonované stojiny, je také
možná montáž na zeď.
Běžné
provedení
je
jednostranné, kdy je zadní
strana vitríny prázdná (plech
nebo fólie). Přes zadní stranu je
přístupná elektronika zařízení.
Po dohodě můžeme na zadní
stranu
tabule
natisknout
pevnou grafiku nebo vyrobit
tabuli
v
oboustranném
provedení.
Obr. 2: Hliníkový rám tabule, provedení elox stříbrný, varianta pro nástěnnou montáž bez sloupků

Při montáži v exteriérech s historizujícím mobiliářem je možné tabuli tomuto
stylu přizpůsobit litinovými sloupky s hlavicemi a krycími lištami.
Všechny vitríny jsou uzamykatelné.

Vnitřní provedení
Zařízení ve vnitřním provedením se od
standardního vnějšího provedení liší
jednodušší konstrukcí vitríny, subtilnějším
krycím sklem a absencí těsnění proti vodě.
Vnitřní tabule je možné dodat v provedení
volně stojícím nebo pojízdném (viz foto),
případě ve formě nástěnek.

Obr. 4:
pojízdné

Obr. 3: Historizující sloupek
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Elektrická část
Zařízení se z elektrické stránky skládá z prvků, uvedených v obrázku. K jednotlivým prvkům jsou uvedeny podrobné
informace v následujícím textu.

Hlásič
Hlásič je srdcem zařízení: zpracovává signály z klávesnice, ovládá svit světelných bodů v
mapě, zobrazení na (volitelné) obrazovce a samozřejmě přehrává zvuky.
Hlásiče podporují až 200 různých hlášení. Jednotlivá hlášení nebo jejich zkrácené verze
mohou být reprodukovány i samočinně jako reklamní hlášení (tzv. klidová hláška; uveďte
do objednávky).
Tabule dodáváme z technického hlediska se dvěma typy hlásičů: HLM-500 neumožňuje
připojení obrazovky a vzdálenou změnu obsahu přes internet, zatímco HLM-700 tato
omezení nemá.
Obr. 5: Hlásič s deskou pro 32 světelných
bodů

Na druhou stranu, HLM-700 má mírně vyšší spotřebu a tak obvykle není možné jej
napájet solárním panelem.
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Klávesnice
Klávesnice může být vyhotovena ve dvou provedeních: jako numerická pro zadání čísla hlášky (objektu), případně s voličem
jazyků u vícejazyčných provedení tabulí, nebo v provedení pro přímou volbu hlášky stisknutím tlačítka. Klávesnice jsou v
antivandal provedení, numerické provedení klávesnic je navíc podsvětleno.
Panel klávesnice je u venkovních provedení vyroben z eloxovaného nebo lakovaného hliníku s gravírovaným popisem, u
vnitřních provedení je klávesnice vestavěna přímo do krycího skla vitríny a opatřena digitálně tištěným štítkem.

Obr. 7: Provedení klávesnice pro přímou volbu hlášky stisknutím čísla

Obr. 6: Numerická klávesnice venkovní tabule (záběr ze zkoušky
vodou)

Obr. 8: Zvláštní provedení numerické klávesnice s přídavnými podsvětlenými tlačítky pro nestandardní
funkce zařízení
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Světelné body
Světelné body v mapě jsou tvořeny 3 mm LED diodami, standardně v zelené nebo
červené barvě a vysokosvítivém provedení. Je-li osazena LED dioda signalizace
„zde se nacházíte“, má odlišnou barvu a svítí v době, kdy není přehrávána žádná
hláška. Na objednávku je možné zapojit světelné body v režimu animace např. ve
vhodném směru chůze nebo například pro znázornění technologického procesu.

Obr. 9: Světelné body

Obr. 10: Zvláštní provedení se světelně vyznačenými obrysy prostor, v různých barvách na požadavek
zákazníka. Toto provedení je solárně napájené.

LCD obrazovka
Zařízení může být volitelně vybaveno LCD obrazovkou. K dispozici jsou obrazovky s úhlopříčkou 21“ nebo 42“ v provedení se
zvýšeným jasem.
Základní využití LCD obrazovky je zobrazování dodatečných informací k hlášce, kterou tabule přehrává. To je obvykle řešeno
otevřením speciální webové stránky, kterou může místní správce změnit a tím měnit obsah tabule. Obsahem stránky může
být například videozáznam, text s aktuálním programem divadla nebo on-line webkamera v místě, o kterém hovoří hláška.
Webové stránky mohou být uloženy přímo v hlásiči nebo mohou být on-line otevírány z internetu.
LCD obrazovka může být vybavena anti-vandal dotykovou vrstvou a subsystém může umožňovat spuštění webového
prohlížeče a přístup na internet, a to bez nebo s omezením přístupného rozsahu webu (například pouze stránky obce). Tato
funkce vyžaduje, aby byla tabule připojena k internetu (např. LAN, optickým vláknem nebo přes mobilní síť).
Z praxe se ukazuje vhodné instalovat tabule tak, aby na obrazovky pokud možno nedopadalo přímé sluneční světlo.
Reproduktory
U exteriérových provedení tabulí obvykle užíváme speciální, tzv. vibrační měniče, které rozechvívají celou plochu čelního skla
tabule zvukem. To způsobuje, že uživatel vnímá hlášku nahlas a zřetelně před tabulí, ale ve větší vzdálenosti mluvící tabule
ruší méně, než kdybychom použili běžný, hodně směrový reproduktor. Další výhodou je
Malá provedení tabulí mají osazen klasický anti-vandal vodotěsný reproduktor.
Interiérová provedení jsou vybavena aktivní reprosoustavou, umístěnou na horní liště vitríny.
Wi-Fi
Zařízení je schopno (podle objednávky) pracovat jako Wi-Fi přístupový bod, včetně možného omezení proti zneužívání
například omezením přeneseného množství dat nebo délky jednoho připojení. Tato funkce vyžaduje, aby byla tabule
připojena k internetu (např. LAN, optickým vláknem nebo přes mobilní síť).
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Osvětlení
V horní části tabule je (podle objednávky) umístěn LED pásek osvětlení s životností přesahující 100 000 hodin (více než 20 let
pravidelného provozu). LED osvětlení je spínáno soumrakovým spínačem nebo spolu s veřejným osvětlením tam, kde je
tabule z rozvodu veřejného osvětlení napájena.
Napájení
Zařízení je možné provozovat s napájecím napětím 230 V AC (rozvodná síť) nebo 12 V DC.
Standardním řešením je napájení ze sítě 230 V, napájení 12 V DC je vhodné použít v těchto případech:
•
u interiérových tabulí – užijeme běžný zásuvkový zdroj 12 V DC,
•
úplná nedostupnost jiného zdroje energie – možnost napájení např. z baterie nebo solárního systému,
•
obavy o zdraví osob při poškození krytů tabule vandaly (nebezpečné napětí se v tabuli vůbec nevyskytuje); zdroj 230 V/
12 V dodáme spolu s tabulí a je možné jej umístit odděleně.
Střídavé napájení 230 V v kombinaci s volitelnou součástí výbavy Zálohované napájení umožňuje dodávku energie například z
během dne vypínaného rozvodu veřejného osvětlení. Akumulátory zálohovaného napájení umožní chod tabule po dobu 24
hodin.
Venkovní tabule musí být uzemněny (zemnící pásek). Pevně připojené tabule musí projít revizí.
Noční útlum
Tabule je osazena soumrakovým spínačem, který umožní za v noci snížení hlasitosti hlášení či jeho úplné vypnutí a současně
spíná osvětlení tabule, není-li toto spínáno synchronně se zapínáním veřejného osvětlení.
Přijímač vysílačky nevidomého
Tabule se chová jako akustický majáček pro nevidomého a může například na náměstí nevidomému oznámit relevantní
informace o jeho uspořádání.
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Orientační cenová nabídka
Prvotní nastavení hlásiče a zaškolení je zdarma s výjimkou namlouvání hlášení a cestovného. Hlášení můžete samozřejmě
dodat již připravená.
Není-li možné na místě zajistit zabetonování sloupků tabule a přivedení el. kabelu, je účtováno 12 000 Kč bez DPH za
zednické a výkopové práce. Organizačně i cenově obvykle nejlépe vyhovuje zaslání tabule na stavbu přepravní službou,
přičemž některá z dostupných stavebních firem zajistí její ukotvení a přívod 230 V. Naši pracovníci následně tabuli oživí a
nastaví, případně je možné tabuli dodat plně nakonfigurovanou a spustit ihned jen připojením napájení.
Záruka na zařízení 24 měsíců od dodávky.
Tabule s vest. hlásičem (vněj .š x v bez sloupků)
(std. prov edení: jednostranná, plexi, elox. nebo lak. hliník, hlásič HLM-500)
Samost.
Samost.
Samost.
Samost.
Samost.
Samost.
Samost.

stojící,
stojící,
stojící,
stojící,
stojící,
stojící,
stojící,

9 x A4, 750 x 1000 mm
12 x A4, 750 x 1350 mm
15 x A4, 1000 x 1350 mm
21 x A4, 1600 x 1000 mm
28 x A4, 1710 x 1350 mm
25 x A4, 1350 x 1710 mm
27 x A4, 2100 x 1000 mm

bez DPH

65
71
99
95
104
108
102

Litinové (historizující) sloupky
Montáž na zeď – sleva ze základní ceny tabule:
Interiérové provedení – sleva ze základní ceny tabule:
(dva hlásiče)
ze deska
základní
tabule:
Oboustranné provedení (jedna
strana –= příplatek
magnetická
proceny
plakát)
– příplatek ze
základní cenyprovedení
tabule: (jedna strana = polep fólií s dig. Tiskem) – příplatek ze základní
Oboustranné
ceny tabule:
Volitelné součásti výbavy:
Sv ětelný bod spínaný hlásičem / ks:
LCD obrazov ka 21,5“
LCD obrazov ka 42“
Doplnění LCD obrazov ky o doty k. plochu + přístup k internetu
Ov ládání a v ýměna hlášení (příp. graf ické prezentace) přes internet
Funkce Wi-Fi
přístupov
ý bod
Zálohov
ané napájení
(nelze
s pro
LCDkolemjdoucí
obrazov kou, s Wi-Fi nebo změnou hlášení přes
internet jen po konzultaci za v y šší cenu)
Solární napájení
Příjem v y sílačky nev idomého
Přístup k internetu pomocí mobilní sítě (3G nebo 4G/LTE)
(spolu s Wi-Fi přístupov ý bod: 5150 Kč celkem)
LED osv ětlení v itríny
Výstavba:
Doprav a z Brna (dodáv kou, započteny obě cesty )
Zajištění v ýkopov ých prací a osazení samostatně stojící tabule
Instalace a přípojení el. zařízení tabule na místě
Prv otní konf igurace tabule
Rev ize el. přípojky (nezajišťuje-li stav ba)
Grafika:
Zpracov ání mapy a graf iky , tisk
Mapov é podklady mimo v olně šiřitelné
Hlášky – namluvení a překlady:
Namluv ení jednoho audiospotu do 3 minut (česky )
Namluv ení jednoho audiospotu do 3 minut (AJ, NJ) v č. překladu, minimálně 10 hlášek
Namluv ení jednoho audiospotu do 3 minut (moderátorem komerční rozhlasov é stanice)
Následný servis:
Rekonf igurace tabule, zaslání paměťov é karty (v y mění místní údržba)

EGMedical, s.r.o.

950,00 Kč
250,00 Kč
936,00 Kč
199,00 Kč
675,00 Kč
342,00 Kč
172,00 Kč

17 400,00 Kč
-18,00%
-35,00%
65,00%
20,00%
7,00%

140,00 Kč
000,00 Kč
144,00 Kč
420,00 Kč
900,00 Kč
450,00 Kč
200,00 Kč
v olejte
4 200,00 Kč
4 150,00 Kč +platby operátorov i

32
76
16
12
4
6

2 000,00 Kč

15 Kč/km
12 000,00 Kč
zdarma (na požadav ek zákazníka)
zdarma
2 000,00 Kč
10 500,00 Kč
dle ceníku dodav atelů (KČT cca 5000 Kč)
55,00 Kč
180,00 Kč
300,00 Kč

1 000,00 Kč
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Křenová 19, 602 00 Brno

www.egmenergo.cz

IČ: 26216043

DIČ: CZ26216043

e-mail: vyvojari@egmenergo.cz
tel 537 014 211,

fax 537 014 202

Platební a dodací podmínky
Dodací podmínky: EXW Brno, termín do 6 týdnů od definitivního upřesnění podkladů mimo provedení s internetovými
funkcemi a obrazovkou, zde termín 10 týdnů.
Platební podmínky: dohodou (zpravidla vyžadujeme zálohu ve výši 33 % cent před dodáním zařízení, po dodání doplatek
fakturou; od státních institucí zálohy nevyžadujeme).

Vydáno: Brno, 5. 1. 2017
Nabídkový list zpracoval: ing. Ivo Strašil

EGMedical, s.r.o.

Zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 37401.
10 / 10

