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Mobicom

Brezžični alarmni sistem Alexor
..Ne dopustite, da vam nepridipravi pokvarijo praznično vzdušje..

Vsak od vas si zagotovo želi varen dom. V času
božično-novoletnih praznikov, ko uživamo v
družinskem krogu, se počutimo varne, a nepridipravi so vedno na preži. Zaščitite se z alarmnim
sistemom, ki je nezmotljiv ter zanesljiv, in bodite
v letu 2016 brez skrbi. Alarmni sistem Alexor je
najbolj prodajan brezžični alarmni sistem pri nas.

Brezžični alarmni sistem Alexor
Alarmni sistem Alexor ima vse funkcije, ki so
potrebne za zaščito stanovanjske hiše ali poslovnega objekta. Vsi elementi sistema so
brezžični, tako da je vgradnja preprosta, brez vrtanja in vleke kablov. Alarmna centrala se nahaja
v kompaktnem ohišju in omogoča tudi vgradnjo
komunikatorja GSM/GPRS ali IP oziroma kombinacijo obeh. Omogoča 32 brezžičnih področij,
do 16 daljinskih upravljalnikov, 16 uporabniških
gesel in drugo. Vsebuje vse funkcije, ki se danes
zahtevajo od naprednega, učinkovitega, zanesljivega alarmnega sistema.

Varovanje, ko ste in ko vas ni doma
Dandanes vsak alarmni sistem omogoča dva
režima varovanja. Režim varovanja, ko ni nikogar
doma in tako imenovani nočni režim, ko deluje samo del sistema. Nočni režim varuje dostop do
spalnih prostorov in s tem do stanovalcev v času
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nočnega počitka. Za vklop/izklop nočnega režima
lahko poleg tipkovnice uporabljate tudi daljinski
upravljalnik z dvosmerno komunikacijo. Ta je posebej priročen, saj vam vgrajeni prikazovalnik LCD takoj posreduje informacijo o stanju sistema. Ko vas
ni doma, sistem varovanja torej deluje v popolnem obsegu, ko pa ste doma, morajo biti nekateri
senzorji premika neaktivni. Potrebna je kombinacija magnetnih kontaktov in senzorjev.

Uporabljajte varnostni sistem 24 ur dnevno
Časi se spreminjajo in stopnja varovanja, ki je
nekoč veljala za vrhunsko, danes komaj še
zadošča. Vlomilci so vedno predrznejši in
vedno bolj pogosti so vlomi celo podnevi, ko
so stanovalci doma. Treba je uporabiti vse
funkcije alarmnega sistema in preiti na način
24-urnega varovanja. Veliko ljudi alarmnega
sistema ponoči ne vklopi, saj jih skrbi, kako
bodo reagirali otroci, sosedje. Pri alarmnem
sistemu Alexor je ta skrb popolnoma odveč.
Za vsa področja, ki jih želimo imeti pod nadzorom, enostavno programiramo funkcijo
zvončka. Če se okna/vrata odprejo oziroma se
aktivira senzor gibanja, vas bodo na to s piski
opozarjale vse tipkovnice v objektu, kar je po
polnoma dovolj, da ste opozorjeni, da se v
objektu nekaj dogaja.

Široka paleta elementov alarmnega sistema
DSC ponuja široko paleto brezžičnih elementov –
od klasičnega senzorja premika, magnetnega
kontakta, požarnega senzorja, senzorja loma
stekla, senzorja razlitja tekočine do senzorja oglji
kovega monoksida. Poskrbljeno je torej za celovito zaznavo neželenega obiskovalca ali dru
ge
kritične situacije.

Zaščitite se čimprej
Stopnja vlomov v Sloveniji v zadnjih letih bliskovito narašča. Ne postanite žrtev in se čim prej
zaščitite z alarmnim sistemom. Ker je učinkovitost
varnostnega sistema v veliki meri odvisna od
postavitve elementov, obiščite kakovostnega ponudnika, kot je podjetje Mobicom d. o. o., v
Trzinu, kjer vam bodo pripravili idejno zasnovo in
informativno ponudbo. Bodite zahtevni, zahte
vajte predstavitev opreme in izrazite vse svoje
želje, na osnovi katerih bo vaš alarmni sistem
popoln za vas. Bodite brez skrbi. 
(P. R.)
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