Marko Petje
Prodaja alarmnih sistemov

S podjetjem iz tujine sem dogovorjen, za zastopanje in dobavo in vzdrževanje varnostne
opreme. V ponudbi je Alarmni sitem za:
Stanovanja,
Hiše,
Hiše s pomožnimi objekti,
Vikende v domači državi ali tujini,
Plovila, Avione…..
Obrtne delavnice
Mala podjetja z več stavbami znotraj 100m in
Večje objekte…

Sistem podpira do 95 kontrolnih točk. To pomeni, da z njim lahko povežemo do 95 senzorjev
gibanja ali senzorjev za zaznavo odpiranja ali vlamljanja vrat ali poljubno kombinacijo
razpoložljivih senzorjev.
Prednost tega sistema je, da se vsi senzorji povežejo s centralo brezžično in ne potrebujejo
nikakršne napeljave. Bistveno je, da je centrala v dometu signala senzorjev. Tak sistem ne
zahteva posegov v stavbe in instalaterskih del. Le centrala potrebuje na svoji lokaciji elektriko
za svoje delovanje in GSM signal. Ob izpadih pa ima elektriko iz svoje baterije. Sama brez
elektrike deluje še 8 ur.
Camera je del integriranega sistema, le da sliko shranjuje na SD kartico, ki jo je potrebno
dokupiti, ali preko WiFi signala na oblak, kjer je nepridipravi ne morejo izbrisati.
Pri odločitvi za nakup Alarmnega sistema je potreben obisk Svetovalca na domu, da se določi
kateri sistem je za vas primeren. Koliko in kakšne senzorje potrebujete. Če je stanovanje, ki ni
pritlično in nima balkona. Se po navadi namesti senzor na vhodna vrata in IR senzor na tako
mesto, da zazna prihod iz vseh prostorov. Po navadi je to hodnik. Če ne gre z enim IR senzorjem
se namesti dva.
Drugače je pri hišah in stanovanjih, ki imajo pritlični dostop do oken. Tam je potrebno
namestiti Senzorje na vsa okna in na vsa zunanja vrata. V hodnike, kjer se križa največ smeri
poti po hiši, se namesti še IR senzorje in s tem se zagotovi izredno učinkovito obveščenost o
vlomu, ali neželenem vstopu.

Na željo stranke se v sistem vključi tudi senzor ogljikovega monoksida in dimni senzor za
javljanje morebitnega požara.
Če so posebne potrebe, se da prilagoditi senzorje tako, da vam javljajo tudi druge podatke.
Konkretno smo že izvedli javljanje pregrevanja ogrevalnega sistema, če kurite na drva…., Izlive
vode, Zaprtost dovoznih vrat, izpad elektrike….
Alarmni sistem lahko deluje, tudi kot bolnišnični zvonec, kjer so pri hiši onemogli ali ostareli,
se jim nastavi tipke za zvončke in vsi, ki so na listi bodo obveščeni, da je bila tipka zvončka
pritisnjena. To se lahko polega varovanja doma uporabi pri otrocih, če jih neznanci
nadlegujejo, ko staršev ni doma. Ali ko se kaj čudnega dogaja, če imajo to pri sebi zunaj do
100m. Ravno tako lahko v nujni potrebi s to tipko sproži potrebo nepokreten, bolan ali
ostarel človek.
Alarmni sistem je najbolj uporaben z GSM SIM kartico in z SMS alarmiranjem in alarmiranjem
s klicem. WIFI sistem je lahko ob izpadu elektrike neučinkovit, saj z izpadom elektrike izpade
tudi omrežje. To pa pomeni, da ni možen prenos obvestil. Bolj priporočam GSM sistem ki ima
svoj SIM in deluje prek mobilnega omrežja. Tako bo obvestilo sigurno dostavljeno.
Cilj Alarmnega sistema je, da je o vsem kar alarm nadzira obveščena lista prejemnikov obvestil.
Lahko lastnik alarma ali partnerji ali sodelavci ali nadrejeni v firmah. Lahko pa se zadeva
poveže z varnostnimi službami. Za požarne senzorje z lokalnimi gasilci ali 112. Bolj smiselno pa
je obveščanje direktno na policijo, za kar pa mora biti zadeva programsko zelo dodelana, da
ne prihaja do lažnih intervencij, ki so plačljive.
Za GSM centralo potrebujete SIM kartico, ki jo priskrbite sami ali pa jo priskrbimo mi.
Pomembno je le, da je na mesec v naročniški kvoti dovolj SMSj-ev. Ta sistem samodejno
zaznava prisotnost elektrike in vas obvesti, ko izpade in ko se vrne.
Za WIFI centralo je potrebno imeti zagotovljeno WIFI omrežje. Po možnosti je dobro imeti
modem in WIFI usmerjevalnik priključen na UPS, ki je dodaten strošek, da v primeru izpada
elektrike lahko pošlje sporočila.
Alarmni sistem ima možnost popolnega vklopa, ko so aktivni vsi senzorji. In se alarm sproži pri
aktivnosti katerega koli senzorja.
Alarm ima možnost delovanja, kot delni vklop in nam vklopi nadzor nad le izbranimi senzorji,
največkrat nad senzorji vrat in oken. Ir senzorje pa ne. To je običajni nočni vklop. Lahko hodimo
po stanovanju, pa imamo varovana vsa zunanja vrata in okna.
Alarm ima možnost nastavitve aktivnih senzorjev tudi pod pogojem izklopljenega alarma. To
so tipke za klic na pomoč, Dimni senzorji in CO senzorji, ki sprožijo alarm tudi, ko je alarm v
osnovi izklopljen.
Lahko se izdelajo tudi druge in dodatne rešitve po željah naročnika….

V ceno elementov Alarmnega sistema je vključena tudi montaža in programska prilagoditev.
Ter dodatno svetovanje v prvih 6 mesecih po zagonu. Alarm ima tudi enoletno garancijo na
vse dele, razen baterije. Priskrbimo pa tudi brezplačno nalepko z napisom tehnično varovanje
objekta.
Alarmni sistem je zelo cenovno ugoden, saj ga neposredno prodajam od proizvajalca in imam
primerno majhne marže.
Baterije preverjate sami mi pa vam jih dobavimo in zamenjamo. Z enimi baterijami bi moral
sistem delovati vsaj eno leto. Če se izpraznijo prej jih zamenjamo. Če ne pa je potreben letni
pregled in menjava baterij ob pregledu na vseh senzorjih.

Cenik:
Artikel

Že vsebuje

2x daljinec
1x sirena
2x daljinec
ALARMNA CENTRALA WIFI sistem
1x sirena
IR SENZOR gibanja
Baterije
Magnetni senzor za okna vrata
Baterija
Dimni senzor ali požarni javljalec
Baterija
CO senzor ogljikovega monoksida
Baterija
WIFI Kamera za video nadzor
--ALARMNA CENTRALA GSM sistem

Nakupna
cena

Letni
servis

100 EUR 10 EUR
120 EUR 10 EUR
20 EUR 5 EUR
15 EUR 5 EUR
20 EUR 5 EUR
20 EUR 5 EUR
50 EUR 10 EUR

