
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Αυτόνομο - ασύρματο σύστημα

ασφαλείας με κάμερα.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΡΕΥΜΑ

Λειτουργεί για χρόνια

με κάθε ζεύγος μπαταριών

• Παντός καιρού

• -20° έως °C 60 C

Καμερα νυχτερινής
λήψης

Ανιχνευτής Κίνησης

Υπέρυθροι

Προβολείς

Σήμερα όλο και ποιο έντονο είναι το φαινόμενο

κλοπών και βανδαλισμών σε απομακρυσμένες

εγκαταστάσεις. Οι τηλεπικοινωνιακοί αναμεταδότες

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας.

Κάθε ένα νέο περιστατικό κλοπής και βανδαλισμού

επιβεβαιώνει την ανάγκη για ένα ουσιαστικά

ασφαλές όσο και ευέλικτο σύστημα ασφαλείας με

την εφαρμογή συναγερμού με ενσωματωμένη

ασύρματη κάμερα. Η παρουσιάζει

την καλύτερη επιλογή για την ασφάλεια του

τηλεπικοινωνιακού σας εξοπλισμού.
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Το μεγαλύτερο πρόβλημα κλοπής εξοπλισμού ή βανδαλισμού υποδομών συναντάται σε περιοχές όπου δεν

υπάρχει παρουσία περαστικών αλλά και σε απομονωμένα σημεία.

Οι προσπάθειες στην λύση του πρόβληματος μέχρι σήμερα δεν ήταν πάντα αποτελεσματικές.

Η παρουσιάζει την πιο λειτουργική και οριστική λύση για την ασφάλεια των

τηλεπικοινωνιακών αναμεταδοτών.

Alarm

Το σύστημα αποτελείται από την κεντρική μονάδα, την στεγανή σειρήνα, τα ραντάρ εσωτερικού και εξωτερικού

χώρου, και τα μπουτόν όπλισης- αφόπλισης.

Κατά την παραβίαση λαμβάνουμε από τον ανιχνευτή που εντόπισε την κίνηση. Με αυτόν τον

τρόπο μπορούμε άμεσα να γνωρίζουμε την κατάσταση του χώρου, έτσι ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα

και να πράξουμε τις ανάλογες ενέργειες. Το σύστημα έχει εγκατασταθεί με επιτυχεία σε αναμεταδότες.

Δεν υπήρξε καμία αναφορά για δυσλειτουργία της εφαρμογής από τις συχνότητες. Ταυτόχρονα

το σύστημα συντέλεσε στην σύλληψη και την καταδίκη δραστών με μεγάλη επιτυχία.
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Σήμερα όλο και ποιο έντονο είναι το φαινόμενο κλοπών και βανδαλισμών σε απομονωμένες
και απομακρισμένες εγκαταστάσεις. Οι τηλεπικοινωνιακοί αναμεταδότες βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή επικινδυνότητας . Κάθε ένα νέο περιστατικό κλοπής και βανδαλισμού επιβεβαιώνει την
ανάγκη για ένα ουσιαστικά ασφαλές όσο και ευέλικτο σύστημα ασφαλείας με την εφαρμογή
συναγερμού με ενσωματωμένη ασύρματη κάμερα.

info@ergoalarm.gr Προηγμένα Συστήματα Ασφαλείας

Progressive Technology Security Systems

Διάρκεια λειτουργίας του κάθε σετ
μπαταριών έως 4 χρόνια

Καμία απαίτηση για ρεύμα ή τηλέφωνο

Κανένας επηρεασμός από κεραυνούς

Άμεση ασύρματη εγκατάσταση παντού

Καταγραφή των παραβατών σε
ασφαλή βάση δεδομένων

Made in France


