Bezpieczne Mieszkanie

Bezpieczeństwo
w każdym momencie!

Nowoczesna technologia bezprzewodowa oraz doświadczenie
światowego lidera na rynku usług ochrony, gwarantuje niezawodność
oraz poczucie bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

Zalety Pakietów Securitas
Profesjonalna ochrona
Twojej rodziny i majątku

Kontrola stanu zużycia
baterii w poszczególnych
elementach systemu

Profesjonalna ochrona
Twojego biznesu

System poinformuje
użytkownika o zaniku
zasilania sieci

W pełni funkcjonalny
system alarmowy

Centrum Monitorowania
Securitas czuwa 24h
na dobę 365 dni w roku

Możliwość samodzielnego
montażu

System jest nadzorowany
przez Centrum Monitoringu

Obsługa systemu
poprzez SMS

Zdalna konfiguracja,
serwis i konserwacja
systemu alarmowego

Rozszerzona,
36-miesięczna gwarancja
na system alarmowy

Konkurencyjna
cena systemu

Kontrola systemu
poprzez urządzenia mobilne
typu smartphone

System alarmowy jest
dostarczany przesyłką kurierską

System całkowicie
bezprzewodowy

Telefoniczna informacja
o wykrytych zdarzeniach

Stała, bezprzewodowa
łączność systemu z Centrum
Monitorowania Securitas

Prosty i intuicyjny
montaż systemu
Czujniki ruchu tolerujące
obecność małych zwierząt
(do 18 kg)

Bezpieczeństwo w każdym momencie!
Pakiet Bezpieczne Mieszkanie to system przeznaczony dla osób dbających
o bezpieczeństwo swojego mienia przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.
Samodzielny, bezinwazyjny montaż oraz możliwość rozbudowy i dostęp on-line
dają pełną kontrolę nad chronioną nieruchomością.
Pakiet Bezpieczne Mieszkanie przeznaczony jest dla:
domów jednorodzinnych w układzie bliźniaczym i wolnostojących;
mieszkań i apartamentów w blokach wielorodzinnych;
komercyjnych powierzchni biurowych i usługowych.

Funkcje dostępne w pakiecie Bezpieczne Mieszkanie
System uruchomi alarm,
gdy czujnik pożaru wykryje dym
(opcja dostępna z czujnikiem dymu)

Uzbrojony system uruchomi
alarm po wykryciu otwartych
drzwi

System uruchomi alarm,
gdy czujnik wykryje zalanie

System wyposażony
w syrenę dźwiękową

Uzbrojony system uruchomi
alarm w momencie wykrycia
ruchu w pomieszczeniach

System obsługiwany za
pomocą pilota zdalnego
sterowania

W podstawowej konfiguracji pakiet Bezpieczne Mieszkanie zawiera:

opcjonalnie:

Centrala alarmowa

Czujka ruchu
(detektor)

Pilot dwukierunkowy

Czujka magnetyczna
(kontaktron)

Czujka zalania

Czujka dymu

Jak to działa?

Wykrycie zagrożenia
np. czujka dymu
wykrywa pożar

System wysyła sygnał do
Centrum Monitorowania

Centrum Monitorowania kontaktuje się
z obiektem (poprzez telefon stacjonarny)
lub z pierwszą osobą upoważnioną
z listy kontaktowej.
Jeśli nie udaje się skontaktować
z obiektem lub osobą upoważnioną,
Centrum Monitorowania telefonuje
w kolejności do wszystkich osób z listy.

właściciele mieszkania

sąsiad

ochrona osiedla

Patrol Securitas
(opcja w zależności od
wykupionego pakietu)

Jeśli sygnał pożaru jest
potwierdzony powiadamiana
jest Straż Pożarna

