
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΡΕΥΜΑ
Λειτουργεί για χρόνια

με κάθε ζεύγος μπαταριών

• Παντός καιρού

• -20° έως °C 60 C

Καμερα νυχτερινής
λήψης

Ανιχνευτής Κίνησης

Υπέρυθροι

Προβολείς

Ασύρματο σύστημα

ασφαλείας μέσω κινητής τηλεφωνίας

- Τα σκάφη και ο αλιευτικός εξοπλισμός
είναι σε βανδαλισμούς και κλοπές.

- Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε προσιτός και ευέλικτος
τρόπος προστασίας.

- Η παρουσιάζει την καλύτερη ΧΩΡΙΣ
ΚΑΛΩΔΙΑ λύση για την ασφάλεια της πλωτής σας
περιουσίας.

- Πρόκειται για ένα απόλυτα ασύρματο σύστημα
ασφαλείας με κάμερα.

- Σε κάθε συμβάν παραβίασης ένα βίντεο 10
δευτερολέπτων μας για την ορθότητα
του συναγερμού.

- Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να
κινητοποιηθούν οι διωκτικές αρχές και ο ιδιόκτητης
εάν δεν υπάρχει πραγματικός λόγος.

Alarm

αλιευτικά
εκτεθειμένα

επιβεβαιώνει

Ergo

Ασύρματα συστήματα ασφαλείας



Το σύστημα ασφαλείας - καμερών της αποτελείται από την κεντρική μονάδα που παραδίδεται

σε στεγανό κουτί ΙΡ67, στεγανή σειρήνα, ραντάρ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ασύρματα

μπουτόν όπλισης- αφόπλισης. Επίσης υπάρχουν τσιμεντένιες βάσεις για την στίριξη των ανιχνευτών.

Το σύστημα είναι απλούστατο στην εφαρμογή του! Επιλέγουμε ένα σημείο με καλή κάλυψη

δικτύου GSM, τοποθετούμε τα ραντάρ στα σημεία που θέλουμε προστασία. Καλούμε το κέντρο λήψης,

κάνουμε δοκιμές και είμαστε ΕΤΟΙΜΟΙ.

Videofied

- Η κλοπή εξοπλισμού από αλιευτικά σκάφη αλλά και σκάφη αναψυχής, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα
επιφέροντας μεγάλη οικονομική ζημιά.
- Οι χώροι ελλιμενισμού δεν είναι πάντοτε ασφαλείς.
- Η απώλεια εξοπλισμού και η καταστροφές αναγκάζουν τους ιδιοκτήτες σε πολυδάπανες επισκευές και ο χρόνος
αποκατάστασης είναι συχνά μεγάλος.
- Η δίνει μία οριστική και αξιόπιστη λύση
προσφέροντας άμεση ασφάλεια χωρίς ψευδείς και ανεπιβεβαίωτους συναγερμούς.

AlarmErgo

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


