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OFFERT 2021-04-06 

Refererande till Er anbudsförfrågan har vi nöjet att lämna denna offert avseende installation av ett 

passagesystem till Er bostadsrättsförening i Uppsala. (nytt förslag enligt mail) 

 

Utförande porttelefon/passagesystem 

Passagesystemet som vi rekommenderar heter Axema och tillverkas i Sverige.  

Systemet är väldigt lämpligt på objekt som redan har någon form av dörrpassagelösning/elslutbleck 

eftersom vi kan använda det befintliga kablaget.  

Axema systemet är skalbart vilket innebär att ni kan utöka funktioner etc. efter behov och beslut 

behöver inte tas i brådska eller förhastat.  

Totalt handlar det om 24st läsare med tillhörande dörrcentral.  

Dörrcentralen behövs för att styra det elektriska låset. 

Läsarna vid entréerna har porttelefonen inbyggd och kan hantera Mifare och EM 4201 lästeknik.  

(i denna offert ligger porttelefon som option) 

Jag lämnar ett totalpris på ett passagesystem och option priser på tvättstugebokning/porttelefon om det 

skulle vara intressant. 

  

De nödvändiga modulerna för optionerna jackas in i dörrcentralerna den dagen ni vill ha det. 

Systemet drivs med 24V DC och har reservdriftsbatterier för 3–5 timmar drift vid eventuellt 

strömavbrott. 

De nya kablar som behövs kommer att förläggas i vit list eller rör och bli synliga fram till dörren. 

Vi programmerar de taggar ni behöver i startläget och det ingår vårt anbud.  

Vi hjälper till med att skapa en accesspunkt mot internet och den kan enklast skapas med er 

bredbandsoperatör. Vi kommer att använda befintliga datauttag samt de dataportar som behövs i de 

patch paneler som idag redan sitter i el nischerna. 

För att programmera/administrera systemet(passage) används en dator och inloggning sker mot ett 

webbgränssnitt så det går att administrera och styra systemet från vilken plats som helst med 

internetuppkoppling. 

Utbildning av två anläggningsskötare sker efter avslutad installation och ingår i anbudet. 

Observera att ingen elektromekanisk låsning ingår i anbudet förutom 12st elslutbleck i dörrar 

som ska ha läsare. 

 

Materialförteckning passagesystem 

Läsare A66 entredörrar   20st 

Läsare A45-HD lägenhetsförråd-cykelrum  4st 

Elslutbleck där det saknas   4st 

Låshus självlåsande till lgh förråd/cykelrum  4st 

Dörrcentral B28   24st 

Strömförsörjning batteribackup Poe  4st 

Taggar     480st 

Kabel    200meter UTP 

Utbildning    1st 
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Pris enligt ovanstående spec. 393,800 kronor exklusive moms. 
 

Pris för option tvättstugebokning med 2st bokningspaneler, 4st läsare samt 4st elslutbleck 

102,700 kronor exklusive moms. 

 

Pris för porttelefon i befintlig läsare 86,800 kronor exklusive moms. 

 
Garanti 

På installation och av oss levererat material lämnar vi 24 månaders garanti. 

 

ABT 06 gäller i samtliga delar. 

 

Betalningsvillkor 

Faktura med 30 dagar netto. Vid utebliven betalning debiteras lagstadgade räntor och avgifter. 

 

Med förhoppning att Ni skall finna vår offert tilltalande såväl tekniskt som ekonomiskt tecknar vi 

 

 

 

 

Ola Niklasson  


