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Alarm - Elektronický zabezpečovací systém (EZS) nezabrání vstupu nepovolanej osoby do stráženého objektu, ale
spolahlivo informuje o jeho narušení a tým minimalizuje možné hmotné škody.Pri výbere systému (EZS) je potrebné
predovšetkým zdôrazniť, že systém EZS má za úlohu chrániť Váš majetok a poskytnúť Vám okamžitú informáciu o jeho
narušení. Preto musíte mať istotu, že na Váš systém EZS sa môžete plne spoľahnúť. Treba však podotknúť, že tieto
systémy môžu montovať len firmy vlastniace licenciu na poskytovanie technických služieb podľa zákona 472/2005
Z.z. o súkromnej bezpečnosti.
Informácie o platnej legislatíve EZS.
Naša spoločnosť je vlastníkom licencie na prevádzku technickej služby , predaja a montáži EZS a vlastníkom
certifikátov o školeniach a montáž EZS . Preto neváhajte a dajte si nami vypracovať bezplatnú cenovú ponuku na
elektronický zabezpečovací systém.
Nesprávne a neprofesionálne prevedená montáž môže mať za následok nielen podstatné skrátenie záručných dôb, ako
aj neakceptovanie zabezpečovacieho systému Vašou poisťovňou, ale môže byť aj zdrojom zbytočných problémov.
Neodborná inštalácia inak kvalitného zariadenia môže byť aj príčinou jednoduchého prekonania narušiteľom.
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Alarm systém EZS
sa navrhuje na základe obhliadky objektu, zváženia a posúdenia možných rizík a prípadne
podmienok poisťovní. Systém sa skladá z rôznych komponentov nap. ústredňa, ovládací panel, pohybové snímače,
snímače na detekciu rozbitia skla, otrasové, mikrovlnné, prípadne ich vzájomná kombinácia. Výstupné zariadenia možu
byť rôzne sirény, pagery, telefónne volače, GSM komunikátory alebo komunikátory na prenos informácií na PCO (pult
centrálnej ochrany) SBS služby alebo polície. Sirény a rôzne akustické či optické signalizačné zariadenia Vám
poskytnú iba čiastočnú ochranu v zmysle poskytnutia informácií o narušení objektu.Určite účinnejšie sú komunikátory
po telefónnej linke, prípadne LAN . Najväčší konfort a pocit bezpečia Vám poskytnú GSM/GPRS komunikátory.
Navštívime Vás a spoločne navrhneme najvhodnejšie riešenie, ktoré pokryje Vaše potreby a zohľadní Vaše finančné
možnosti, alebo navštívte náš WEB-OBCHOD , alebo našu predajňu , kde Vám predvedieme širokú škálu
ponúkaných výrobkov aj s možnosťou preskúšania.
Ponúkame bezplatnú obhliadku objektu a realizujeme vysokokvalifikovanú montáž, servis a predaj
najmodernejších zabezpečovacích systémov (EZS).

Kamery - Kamerové Systémy (CCTV) slúžia na monitorovanie vnútorných či vonkajších priestorov.Pred ponukou
riešenia a jeho realizáciou je nutné spoznať objekt z hľadiska svetelných podmienok snímanej plochy, aby bol záznam v
najlepšej kvalite. Na základe týchto skutočností vypracujeme technickú špecifikáciu riešenia a cenovú ponuku pre
zákazníka.Realizujeme vysokokvalifikovanú montáž , servis a predaj najmodernejších kamerových systémov CCTV ,
pre vašu firmu alebo rodinný dom. Navštívte náš WEB-OBCHOD
, alebo našu predajňu kde Vám predvedieme
širokú ponuku výrobkov aj s možnosťou preskúšania. Zostavte si Váš zabezpečovací systém podla svojích predstáv v
E-obchode a my Vám vypracujeme možnosti.

Stačí len odoslať formulár na
vypracovanie ponuky a do 2 dní Vám pošleme ponuku.

Obhliadka objektu a vypracovanie ponúk bezplatne !
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Tešíme sa na spoluprácu s Vami.
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