Bezpieczna
budowa
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6. Maszty oświetleniowe

5. Centrum monitoringu

Lekkie maszty oświetleniowe pozwalają
na szybką instalację lamp wszędzie tam,
gdzie jest to akurat potrzebne.
Konstrukcja jest łatwa w transporcie oraz
może zostać bardzo szybko rozstawiona
przez jedną osobę.

Oprogramowanie integrujące pozwala monitorować na
żywo stan poszczególnych systemów oraz zdalnie
obsługiwać zdarzenia alarmowe. Konsola wideo daje pełną
świadomość sytuacyjną oraz pozwala na łatwą
bieżąco informowana o błędach, manipulacjach lub
próbach wtargnięcia na obiekt. Operator systemu może
zdalnie wygłosić komunikat przez głośniki na obiekcie lub
jeśli uzna to za konieczne - wysłać patrol. Dzięki temu
reakcja na zdarzenia jest praktycznie natychmiastowa.

4. Mobilne Punkty Monitoringu
Czasem potrzebny jest doraźny
monitoring wybranych miejsc, a
klasyczna instalacja nie jest opłacalna.
Mobilne rozwiązania MSP pozwalają na
instalację kamery z własnym zasilaniem i
transmisją danych. W ten sposób system
wizyjny może zostać zainstalowany
praktycznie wszędzie.
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3. Wieże do monitoringu
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Wieże i-Tower pozwalają na zdalny wideo
nadzór obiektów. Są gotowe do pracy w
ciągu 15 minut i mogą zostać w łatwy
sposób przetransportowane. Wieża
i-Tower wyposażona w kamery, czujniki
lub radary zapewnia detekcję
wtargnięcia na obiekt i natychmiastowe
przekazanie komunikatu alarmowego do
centrum monitorowania alarmów.
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7. Wjazd dla pojazdu
Przenośne bariery drogowe pozwalają na
kontrolę i zarządzanie pojazdami. Bariery te są
zamontowane na betonowej podstawie, którą
można łatwo przesuwać. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa, pod szlabanem
zamontowane są czujniki ultradźwiękowe.

2. Patrol
Każdy alarm wywołany na obiekcie jest
odbierany przez centrum monitoringu. Po
wysyła patrol interwencyjny na miejsce
zdarzenia. Skrócony czas reakcji umożliwia
podjęcie szybkiej i właściwej decyzji
dotyczącej działań, które zapobiegną
eskalacji zagrożenia i pozwolą na
zminimalizowanie strat.

8. Oświetlenie
1. Kontrola dostępu
Kontenery wejściowe oraz kołowrotki pozwalają na
skuteczne i zautomatyzowane kontrolowanie oraz
zarządzanie przepływem osób na danym obszarze.
Zapewniają płynny ruch osobowy, bez konieczności
Umożliwiają łatwą instalację i integrację z istniejącym
systemem, np. rejestracji czasu pracy. Rozwiązanie
daje nam pełną kontrolę dostępu przy zachowaniu
dużej przepustowości wejść na plac budowy.

10. Alternatywne źródła energii

9. Eco Power

Alternatywne źródła zasilania wyposażone np. w
panele słoneczne stanowią odnawialne źródło
energii. Zostały zaprojektowane do
wykorzystania w miejscach, gdzie problemem
jest stałe źródło zasilania. To jedno z najbardziej
przyjaznych klimatowi rozwiązań do
zastosowania w monitoringu mobilnym lub do
zasilenia innych systemów.

Mobilne źródło energii
dostarcza zasilanie dla
oświetlenia LED, mobilnych
systemów kamer,
wież komunikacyjnych i wielu
innych.

Mobilne wieże oświetleniowe to stabilne
konstrukcje z masztem, przystosowane do
trudnych warunków pracy. Zaprojektowane do
oświetlenia obszarów, które nie mają stałego
źródła zasilania. Rozwiązania te ułatwiają
pracę oraz poprawiają bezpieczeństwo.
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