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Fennec LIS´s OÜ teenuste ja toodete hinnakiri 
 

2020 
Tehniline ja videovalve 
 
 EHITUSAEGNE/AJUTINE 

1. PERIMEETRI TEHNILINE VALVE juhtmevabade ja kaameratega varustatud liikumisanduritega  

Tehnika tootja: „VIDEOFIED“ 

Tehnilise valve kuu maksumus   35 € 

Valvetehnika kuu rendi maksumus, väikeobjektidele 100 € 

GPRS positsioneerimisseade kuu rendi maksumus   25 € 

Valvetehnika täielikult juhtmevaba. Ei vaja elektritoidet. Soovi korral komplekteeritakse süsteem 
kiirpaigaldusjalgadega ja GPRS positsioneerimisseadmega (reaalajas asukoha koordinaate saatev 
seadeldis) 
Hind sisaldaba turvaettevõtte paigaldusposte ja tasakaaluraskuseid. 

2. PERIMEETRI TEHNILINE VALVE juhtmevabade ja kaameratega varustatud liikumisanduritga. 

Tehnika Tootja: „VIDEOFIED“ 

Tehnilise valve kuu maksumus   35 € 

Valvetehnika kuu rendi maksumus, vastavalt turvaplaanile 200 € 

Nutitelefoni äppi lisatasu kuus   10 € 

Valvetehnika osaliselt juhtmevaba. Keskseade vajab elektritoidet. Soovi korral võib objekti valvestada 
ja valvest maha võtta nutitelefoni äppiga. 
Hind sisaldab turvaettevõtte paigaldusposte ja tasakaaluraskuseid. 

3. PERIMEETRI JA SOOJAKU TEHNILINE VALVE juhtmevabade liikumisanduritega + 1 videovalvekaamera.  

Tehnika tootjad: „PARADOX“  „HIKVISION“ „DAHUA“ „MILESIGHT“ 

Tehnilise valve ja videomonitooringu kuu maksumus   45 € 

Valvetehnika kuu rendi maksumus, vastavalt turvaplaanile   85 € 

Videovalvetehnika kuu rendi maksumus   35 € 

Nutitelefoni äppi lisatasu kuus     5 € 

Interneti ja staatilise IP aadressi kuu maksumus   35 € 

Valvetehnika osaliselt juhtmevaba. Keskseade, videosalvesti,videovalvekaamera, ruuter vajavad 
elektritoidet. Soovi korral võib nutitelefoni äppi kaudu objekti valvestada, valvest maha võtta, 
kolmandatele isikutele jagada juurdepääsu, vaadata reaalajas logisid. Videovalvekaamera reaalajas 
vaatlemise võimalus. Soojakute ja perimeetri eraldi valvestamise võimalus. 
Hind sisaldaba turvaettevõtte paigaldusposte ja tasakaaluraskuseid. 
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Fennec LIS´s OÜ teenuste ja toodete hinnakiri 
 

2020 
Tehniline ja videovalve 

EHITUSAEGNE/AJUTINE 
4.  OBJEKTI VIDEOVALVE (videoanalüütika) + SOOJAKU TEHNILINE VALVE (juhtmevaba ja kiirpaigaldus) + 

PERIMEETRI TEHNILINE VALVE (juhtmevaba).  

Tehnika tootjad PARADOX“  „HIKVISION“ „DAHUA“  „MILESIGHT“ 

Videovalve/videoanalüütika kuu maksumus 4 videovalvekaamerat/ 
2 masti (mast väike N) 

  150 € 

Valvetehnika kuu rendi maksumus, vastavalt turvaplaanile    50 € 

Videovalvetehnika kuu rendi maksumus   150 € 

Nutitelefoni äppi lisatasu kuus     5 € 

2 LED prožektorit + hämaralüliti (komplekt ühele videomastile)   15 €  

Interneti ja staatilise IP aadressi kuu maksumus   35 € 

Valvetehnika osaliselt juhtmevaba. Keskseade, videosalvesti,videovalvekaamerad, ruuter vajavad 
elektritoidet. Soovi korral võib nutitelefoni äppi kaudu objekti valvestada, valvest maha võtta, 
kolmandatele isikutele jagada juurdepääsu, vaadata reaalajas logisid. Videovalvekaamera reaalajas 
vaatlemise võimalus. Soojakute ja perimeetri eraldi valvestamise võimalus. Hind sisaldaba 
turvaettevõtte paigaldusposte, videopaigaldusmaste ja tasakaaluraskuseid. 

5. OBJEKTI VIDEOVALVE videoanalüütikaga + SOOJAKU TEHNILINE VALVE (juhtmevaba ja kiirpaigaldus) + 
PERIMEETRI TEHNILINE VALVE (juhtmevaba). 

Tehnika tootjad PARADOX“  „HIKVISION“ „DAHUA“  „MILESIGHT“ 

Videovalve/videoanalüütika kuu maksumus 8 videovalvekaamerat/ 
4 masti (mast teleskoop/suur) 

  300 € 

Valvetehnika kuu rendi maksumus, vastavalt turvaplaanile    50 € 

Videovalvetehnika kuu rendi maksumus   200 € 

Nutitelefoni äppi lisatasu kuus     5 € 

2 LED prožektorit + hämaralüliti (komplekt ühele videomastile)   15 €  

Interneti ja staatilise IP aadressi kuu maksumus   35 € 

Valvetehnika osaliselt juhtmevaba. Keskseade, videosalvesti,videovalvekaamerad, ruuter vajavad 
elektritoidet. Soovi korral võib nutitelefoni äppi kaudu objekti valvestada, valvest maha võtta, 
kolmandatele isikutele jagada juurdepääsu, vaadata reaalajas logisid. Videovalvekaamera reaalajas 
vaatlemise võimalus. Soojakute ja perimeetri eraldi valvestamise võimalus. 
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Fennec LIS´s OÜ teenuste ja toodete hinnakiri 
 

2020 
Tehniline ja videovalve 
 

6. OBJEKTI VIDEOVALVE videoanalüütikaga + SOOJAKUTE TEHNILINE VALVE (juhtmevaba ja 
kiirpaigaldus) + PERIMEETRI TEHNILINE VALVE (juhtmevaba). 

Tehnika tootjad PARADOX“  „HIKVISION“ „DAHUA“  „MILESIGHT“ 

Videovalve/videoanalüütika kuu maksumus 15 videovalvekaamerat 
+ 1 PTZ pöördkaamera/ 7 masti (mast teleskoop/suur) 

  409 € 

Valvetehnika kuu rendi maksumus, vastavalt turvaplaanile    100 € 

Videovalvetehnika kuu rendi maksumus    300 € 

Nutitelefoni äppi lisatasu kuus     5 € 

2 LED prožektorit + hämaralüliti (komplekt ühele videomastile)   15 €  

Interneti ja staatilise IP aadressi kuu maksumus   35 € 

Valvetehnika osaliselt juhtmevaba. Keskseade, videosalvesti,videovalvekaamerad, ruuter vajavad 
elektritoidet. Soovi korral võib nutitelefoni äppi kaudu objekti valvestada, valvest maha võtta, 
kolmandatele isikutele jagada juurdepääsu, vaadata reaalajas logisid. Videovalvekaameratega objekti 
reaalajas vaatlemise võimalus. PTZ/pöördkaamera võimaldab objektil toimuvat jälgida reaalajas, 
postsioneerides vaatenurka ja zoomides huvi pakkuva osa täpsemaks vaatlemiseks. Soojakute ja 
perimeetri eraldi valvestamise võimalus. 
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Fennec LIS´s OÜ teenuste ja toodete hinnakiri 
 

2020 
 
Videovalvekaamerate kiirpaigaldusega komplektid 
 

1.  Kiirpaigalduskomplekt VIDEOVALVEKAAMERAGA tarnitakse Tellija objektile.  

Videovalvekaamera kiirpaigalduskomplekti kuu maksumus    80 € 

1 prožektor + hämaralüliti    10 €  

Interneti ja staatilise IP aadressi kuu maksumus   20 € 

Tellija saab vajadusel paigaldada iseseisvalt videovalvekaamera koos alusjalaga asukohta kus ta 
soovib vaadelda reaalajas toimuvat. Paigaldamiseks vajalik elektritoide 220 V ja jätkupistik. Vaatluse 
lõpetamisel saab komplekti lihtsalt tesisaldada siseruumidesse. 

2. Kiirpaigalduskomplekt PTZ/PÖÖRDAKAAMERAGA tarnitakse Tellija objektile.  

Pöördkaamera kiirpaigalduskomplekti kuu maksumus    150 € 

2 prožektorit + hämaralüliti    15 €  

Interneti ja staatilise IP aadressi kuu maksumus   35 € 

Tellijale paigaldatakse pöördkaamera kiirpaigalduskomplekt (soojaku katusele, vigastamata 
katusekattematrjali või turvaettevõtte maapealsele teleskoopmastile ). Tellija poolt vajalik 
elektritoide 220 V ja jätkupistik. 
 

Tehnilise valve kiirpaigaldusega komplektid 
 

1. TEHNILINE VALVE Kiirpaigalduskomlekt juhtmevabade, loomakindlate liikumisanduritega. Tehnika 
tootjad „Paradox“  

Teenuse või toote nimetus Nimetus  periood maksumus 

Tehniline valve Teenus kuu   35 € 

Kiirpaigaldusega tehnilise valve komplekt  
(kuni 10 liikumisandurit + distantsjuhtmispult) 

Rent  Kuu   65 € 

Nutitelefoni äppi lisatasu kuus Teenus  kuu     5 € 

 
2. TEHNILINE VALVE Kiirpaigalduskomlekt juhtmevabade, loomakindlate liikumisanduritega. Tehnika 

tootjad „Ajax“ 

Teenuse või toote nimetus Nimetus  periood maksumus 

Tehniline valve Teenus kuu   35 € 

Kiirpaigaldusega tehnilise valve komplekt  
(kuni 10 liikumisandurit + distantsjuhtmispult) 

Rent  Kuu   105 € 

Nutitelefoni äppi lisatasu kuus Teenus  kuu     5 € 
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Fennec LIS´s OÜ teenuste ja toodete hinnakiri 
 

2020 
 
Lisateenused 

1. Teleskoop VALGUSTUSMASTI rent 

Teenuse või toote nimetus Nimetus  periood maksumus 

Teleskoop valgustusmast 2 LED prožektoriga ja hämaralülitiga Rent kuu   35 € 

 
2. Täispikk TURNIKEE rent 

Teenuse või toote nimetus Nimetus  periood maksumus 

Täispikk turnikee rent. Lisad: läbipääsusüsteem koos 
kaardilugejatega, 2 videokaamerat, 1 videosalvesti ,1 ruuter. 

Rent  kuu   250 € 
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