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PREDSTAVITEV

Zavarujte svoj dom! Kako začeti?

V samo eni uri do mirnega spanca
..Inovativna profesionalna rešitev, plod slovenskih strokovnjakov: brezžični varnostni sistemi ČUVAJ.SI..

Brez skrbi – vsak dan

Rešitev – ČUVAJ.SI

Način življenja sodobnega človeka je povezan z veliko časa, preživetega v službi, in aktivnim izkoriščanjem prostega časa. Medtem
ko so ljudje v službi, trgovini ali na rekreativnem oddihu, domovi ostajajo prazni in so tako lahek plen za nepridiprave. Tarča napadov
vlomilcev niso samo stanovanja in hiše v mestu, praktično je težko predvideti območja
večjih ali manjših rizikov.
Ne gre samo za slab občutek, da se je tuja oseba dlje časa zadrževala v vašem domu ali na
vašem vikendu in brskala po vaših intimnih
stvareh. Največja škoda so stres, poznejša
travma, spomini in emocionalna vez med
oškodovancem in odtujenimi stvarmi. Na
primer, prstan kot predmet nakita ima svojo
ceno glede na material ali žlahtno kovino, iz
katere je izdelan.
Za zaščito doma lahko povprečna družina ali
posameznik nameni določen del svojih prihodkov. Seveda različno od poslovnega statusa in finančnih zmožnosti. Tako se običajno
lahko odločimo za dražjo opcijo, to je varovanje s profesionalno varnostno službo optimalna izbira, to je nakup alarmne naprave
ČUVAJ.SI, ali cenejšo, to je hišni ljubljenček, ki
pa tudi ni vedno najcenejša izbira, saj za
pravilno delovanje potrebuje veliko našega
časa.

Je učinkovit varnostno-alar
mni sistem, ki deluje
zanesljivo in je prijazen
do uporabnika. Poleg
osnovne funkcije varovanja omogoča tudi
javljanje različnih parametrov, kot sta izlitje
vode in povišana temperatura v prostoru, ter
omogoča vklop klime, vklop ogrevanja in drugo, kar vam
daje precejšnjo mero udobja in miren spanec. Upravljanje sistema je enostavno in večstopenjsko: lokalno na tipkovnici
ali z daljinskimi upravljalniki ter oddaljeno z mobilno ali spletno aplikacijo. Zelo pomembno je
tudi obveščanje uporabnikov, ki je lahko s telefonskimi klici, sporočili SMS ali elektronsko
pošto.
Vse omenjene lastnosti so združene v sistemu
ČUVAJ.SI Komplet Čuvaj, ki vsebuje osnovno
enoto, prostorski senzor IR, magnetni kontakt
in dva daljinska upravljalnika. Osnovna enota
je opremljena s tipkovnico, sireno, lastnim baterijskim napajanjem, vgrajeno kartico SIM,
slovenskim govornim menijem in mnogo drugih lastnosti. ČUVAJ.SI deluje v oblaku, ki deluje v vseh državah Evrope. V nasprotju s podob-

nimi rešitvami ČUVAJ.SI deluje prek varnega
komunikacijskega protokola VPN – GPRS, ki vas
že v nekaj minutah obvesti o sabotaži, tudi v
primeru uporabe motilnikov signala GSM, ki jih
danes pogosto uporabljajo nepridipravi z namenom, da alarmni sistem ne bi mogel poslati
sporočila o alarmu.
Varnostni sistem Čuvaj je rešitev, ki se jo
uvršča v rubriko »naredi sam«. Narejen za
potrebe prvega stika uporabnika z varnostnimi napravami, saj je njegova uporaba enostavna, in je primeren za vse, ki želijo imeti
dobro varovano imetje in osebni nadzor.
Vabimo vas, da obiščete spletno stran www.
čuvaj.si, kjer vas v živo pričakuje svetovalec za
varnostne rešitve.
(P. R.)
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