Napłotowy perymetryczny system
detekcji — wersja Standard

Najważniejszym wyzwaniem w rozwoju przyszłych technologii
zabezpieczeń obiektów przemysłowych i strategicznych oraz
infrastruktury o krytycznym znaczeniu jest zapewnienie
bezpieczeństwa tych obszarów.
Przeprowadzone wyrafinowanymi metodami przestępstwo
wymierzone przeciwko instalacjom technicznym lub
obiektom strategicznym takim jak elektrownie jądrowe, duże
podstacje elektryczne, rafinerie, rurociągi i zbiorniki ropy

naftowej, stacje uzdatniania wody oraz obiekty militarne
i inne obiekty państwowe może negatywnie wpływać na
gospodarkę i potrzeby ludzi związane z bezpieczeństwem.
Dlatego od producentów systemów zabezpieczających
klienci powinni żądać maksymalnie niezawodnych
rozwiązań, które będą odpowiedzią na takie zagrożenia
w każdych okolicznościach przy jak najmniejszych kosztach
i jak najdłuższym czasie eksploatacji

Technologie gwarantujące bezpieczeństwo

NAPŁOTOWY PERYMETRYCZNY SYSTEM DETEKCJI

Standard

Dokładny napłotowy perymetryczny system detekcji
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• Dokładna detekcja
• Differential Logic®
• Wyjątkowo mało fałszywych alarmów
• Prosta architektura
• Indywidualne ustawienia każdego
detektora
• Możliwość konfiguracji systemu
• Szybkie naprawy
• Zakres temperatur roboczych
• Bardzo długi czas eksploatacji
• Prosta integracja z innymi rozwiązaniami
technologicznymi (np. CCTV)
• Wizualizacja po przystępnych cenach
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ZALETY SYSTEMU
:

różnicowej”

CERTYFIKATY:
• Na zgodność z normą bezpieczeństwa

(Differential Logic) znacząco ogranicza fałszywe

Napłotowy system detekcji można w łatwy sposób

CSN EN 50131-1 w zakresie użytkowania

alarmy wywoływane przez złe warunki pogodowe

uzupełnić o dokładny podziemny perymetryczny

w czeskich obiektach wojskowych,

(silne opady deszczu, silne wiatry, grad).
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wykrywania i wszechstronność systemu

i podziemnej uniemożliwia przeciętnemu intruzowi

pozwalają na instalację rozwiązania zapewniającego

przejście tak zaawansowanego systemu zabezpieczeń.

Połączenie

technologii

napłotowej

Urząd Bezpieczeństwa Narodowego
Republiki Czeskiej
• Certyfikat wyrobu technicznego wydany
przez Urząd Bezpieczeństwa Narodowego
Republiki Czeskiej
• Certyfikat GOST-R pozwalający na
import i instalację systemu na obszarze

WYBRANE PROGRAMY WIZUALIZACYJNE, Z KTÓRYMI MOŻNA ZINTEGROWAĆ SYSTEM

Federacji Rosyjskiej
• Certyfikat pozwalający na import
i instalację systemu na Ukrainie
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Detektor przymocowany do ogrodzenia
Napłotowy perymetryczny system detekcji
Oprogramowanie do konfiguracji
Program C4 do wizualizacji systemu detekcji

5

Zintegrowany system zarządzania

Dystrybucja w Polsce:
PRODUS S.A.
ul. Bystrzycka 69c
54-215 Wrocław

tel.: +48 (71) 354-88-00
fax: +48 (71) 354-88-01
e-mail: produs@produs.com.pl
http: www.produs.com.pl

NIP: 899-000-93-51
Kapitał zakładowy: 500 000 PLN
REGON: 930002973 (wpłacony w całości)

