
Σταματήστε την κλοπή χαλκού!
www.videofied.gr

Ασφάλεια και Βίντεο Μαζί. ΑΣΥΡΜΑΤΑ!

Χωρίς ρεύμα και τηλέφωνο. Λειτουργία για χρόνια 

μόνο με ένα σετ μπαταριών. Γρήγορη εφαρμογή 

και εγκατάσταση χωρίς καλώδια.

 

> Οικονομικό

>Φορητό

> Οπουδήποτε

Ασύρματη ασφάλεια και βίντεο 

όπου και όταν την χρειαστείτε

 

        

                          Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία η κλοπή χαλκού έχει 

                                 αυξηθεί σημαντικά. Η αύξηση της τιμής των μετάλλων 

                                       είναι ένας βασικός παράγοντας που επιρεάζει το 

                                            συνεχός αυξανόμενο αυτό πρόβλημα. Σήμερα                

                                               πολλές εταιρείες έχουν υποστεί τις οικονομικές, 

                                                 χρονικές και τεχνικές συνέπειες τις κλοπής χαλκού 

                                                 από τις εγκαταστασεις τους. Οι κυριότερες κλοπές  

                                                 γίνονται σε Δημόσια Έργα, Εργοτάξια, 

                                              Πυλώνες τηλεπικοινωνίας, Υποσταθμούς ρεύματος, 

                                            Σιδηροδρόμους, και υπαίθριες αποθήκες.

                                        Τα κοστολόγια επισκευής των ζημιών που 

                                  προκαλούνται είναι τεράστια, όπως και η συνολική 

                          αναστάτωση που δημιουργείται από την καθυστέρηση 

                για την αντικατάσταση των κλεμμένων τεχνικών υποδομών.

Δημόσια Έργα 

Εργοτάξια Χαλκοί

Ιδιωτικά σπίτια



Συνολική ασφάλεια με βίντεο

 

VIDEOFIED™, Το μόνο σύστημα που 

πραγματικά προστατεύει τις 

κτηριακές υπό κατασκευή υποδομές

> Έως 24 κάμερες ανά σύστημα

> Διάκρεια μπαταρίας έως 2 χρόνια

> Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

ΤΩΡΑ VIDEOFIED !
www.videofied.gr

Προστατεύστε τις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις σας.
  

Το VIDEOFIED™ είναι εντελώς ασύρματο και αποτελείται από:

> Εξωτερικούς οπτικούς ανιχνευτές για τα εργοτάξια και υπαίθριες αποθήκες 

> Εσωτερικούς ανιχνευτές για την προστασία 

   σωληνώσεων, καλωδιώσεων,κλιματιτικών μονάδων 

 

Οικονομικό 

Φορητό

Για κάθε χώρο

Το σύστημα ασφαλείας που μας ακολουθεί παντού!  

Η κίνηση ενεργοποιεί τον οπτικό ανιχνευτή ο 
οποίος στέλνει βίντεο 10 δευτερολέπτων στο 
κέντρο λήψης σημάτων με τα δεδομένα της 
παραβίασης. Ο ανιχνευτής κίνησης βλέπει τους 
εισβολείς σε καταιγίδες και χιονοθύελλες 
αγνοώντας για το χιόνι ή την βροχή. Κάθε 
σύστημα μπορεί να υποστηρίξει έως 
24 συσκευές με διάρκεια ζωής μπαταριών 
έως 2 χρόνια.

 Η κλοπή του χαλκού γενικότερα απειλεί υποδομές και υπονομεύει την ανάπτυξη. 

Πλήττει κάθε τεχνικό έργο και προκαλεί αναστάτωση στην συνέχεια των εργασιών. Πιο 

πολύ όμως καταστρέφει κάθε προσπάθεια για ποιοτικά και έγκαιρα παραδομένα έργα. 

Οι κυριότερες κλοπές απαντώνται σε ¨ακριβά¨ μέταλλα όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο. 

Βέβαια σε μεγάλες ποσότητες και το χαμηλότερης τιμής μαύρο σίδερο είναι αρκετά 

θελκτικό στους πάσης φύσεως παραβάτες. 
Στην λίστα των κλοπιμαίων συναντάμε: σχάρες φρεατίων , κουφώματα, ηλεκτρικές 

συσκευές και καλώδια, σωλήνες, κλιματιστικές μονάδες, ηλεκτρικούς πίνακες, 

υδραυλικό εξοπλισμό και πάσης φύσεως ανακυκλώσιμα αλλά επικερδή χρήσιμα υλικά.. 

Η ενεργοποίηση των οικονομικών ρητρών μπορεί να εξαϋλώσει το όποιο κέρδος και να 

απειλήσει την λειτουργική συνέχεια της κατασκευαστικής εταιρείας.     

Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί παντού. ΔΕΝ χρειάζεται ρεύμα ή τηλεφωνική γραμμή.

Τοποθετείτε οπουδήποτε άμεσα και μεταφέρει βίντεο από το σημείο της παραβίασης.

www.videofied.gr
2118008054
2310936750


