Bezpieczna Rodzina

Bezpieczeństwo
Twoich Bliskich!

Nowoczesna technologia bezprzewodowa oraz doświadczenie światowego
lidera na rynku usług ochrony klientów indywidualnych, 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 SHA jest
dostarczany błyskawiczną,
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 Twoich Bliskich!
Pakiet Bezpieczna Rodzina to wyjątkowy i innowacyjny system domowej opieki
nad osobami starszymi lub chorymi. To nowoczesne rozwiązania dbające
o bezpieczeństwo Twoich najbliższych w domu – w miejscu, gdzie statystycznie
dochodzi do największej liczby tragicznych wypadków.
System Bezpieczna Rodzina opiera się na czujnikach, które monitorują ruch
w pomieszczeniach, a w przypadku jego zaniku błyskawicznie informują Centrum
Monitorowania Securitas oraz opiekunów.
Inną funkcją systemu jest możliwość wezwania pomocy jednym przyciskiem
oraz typowe dla systemów alarmowych funkcje jak włamanie
i napad. To wszystko dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich.

Funkcje dostępne w pakiecie Bezpieczna Rodzina
Funkcja specjalna: System
alarmowy wykryje brak ruchu
i powiadomi wskazane osoby

Uzbrojony system uruchomi
alarm po wykryciu otwartych
drzwi

Uzbrojony system uruchomi
alarm w momencie wykrycia
ruchu w pomieszczeniach

System wyposażony
w syrenę dźwiękową
Obsługa wybranych
funkcji systemu pilotem
zdalnego sterowania

W podstawowej konfiguracji pakiet Bezpieczna Rodzina zawiera:

2 Czujki ruchu
(detektory)
Centrala alarmowa

Pilot uzbrojenia /
rozbrojenia / przycisk
napadowy

Czujka magnetyczna
(kontaktron)
Przycisk
wezwania pomocy

Jak to działa?

System alarmowy
wykrywa brak ruchu

System wysyła sygnał do
Centrum Monitorowania
Centrum Monitorowania kontaktuje
się z osobami upoważnionymi
(wg kolejności na liście)

opiekunowie

sąsiad

Patrol Securitas
Służby medyczne
(opcja w zależności
(na prośbę opiekuna)
od wykupionego pakietu)

