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Zaščitite se pred vlomilci
..Zaščitite svoj dom ali pisarno z naprednim protivlomnim sistemom Power NEO, ki vas bo ščitil pred vlomilci..

Časi se spreminjajo in stopnja varovanja, ki je nekoč veljala za vrhunsko, danes komaj še zadošča.
Največje spremembe je občutiti na področju varovanja stanovanjskih objektov. Vlomilci so vse
predrznejši in vlomi med nočnim počitkom ali
celo podnevi, ko so stanovalci doma, niso nobena redkost. Tehnično varovanje v poslovnih in
stanovanjskih objektih zato v zadnjih letih dobiva
vedno večji pomen, najbolj razširjena oblika varovanja pa so protivlomni varnostni sistemi.
Ti so postali nepogrešljivi spremljevalec, tako v
poslovnih kot stanovanjskih objektih. Dobro zasnovan sistem prepreči vlom, krajo ali drugo neželeno dejanje že v fazi poskusa. Seveda je ponudbe na trgu ogromno, učinkovitost sistema
pa je v prvi vrsti odvisna od zasnove in kakovosti posameznih elementov. Vsak protivlomni
varnostni sistem sestavljajo senzorji, centrala,
tipkovnica in sirena. Pri izbiri ustreznega sistema
za varovanje hiše je treba največ pozornosti posvetiti alarmni centrali, ki je del alarmnega sistema, ki mora zadostiti vašim željam in potrebam
varovanja. Med najboljše proizvajalce na tem
področju se uvršča blagovna znamka DSC.

Celovit varnostni sistem
Eden njihovih najboljših produktov pa je serija
varnostnih sistemov Power NEO, ki s kombinacijo
modularne fleksibilnosti žičnega sistema in široko paleto brezžičnih elementov na novo definira
varnostne sisteme. Rezultat je najbolj celovit hibridni sistem (poljubno lahko kombinirate žični
in brezžični sistem), ki je na voljo ta trenutek. To
popolnoma novo in izjemno prilagodljivo platformo pa dopolnjuje še vrhunska zmogljivost
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tehnologije PowerG, sicer vodilne brezžične tehnologije v varnostnih sistemih.
Power NEO s štirimi nadzornimi ploščami
omogoča vzpostavitev od 16 do 128 nadzornih linij, ki nudijo neprimerljive zmožnosti na
področju varnostnih sistemov. Njegove nadzorne plošče lahko komunicirajo z različnimi
brezžičnimi napravami PowerG, Power NEO pa
zahvaljujoč svoji kakovostni programski opremi ponuja tudi druge napredne zmožnosti. Z
mislijo na uporabnika so pri DSC-ju tako ustvarili novo družino protivlomnih sistemov, ki
vključujejo številne rešitve, ki presegajo konkurenco. Tako celoten sistem kot tudi njegove
posamezne komponente pa lahko tudi enostavno nadgrajujete in vanj vkomponirate nove elemente, tako da ste vedno v koraku s časom. Power NEO ima namreč modularno
strukturo, tako da se ga lahko uporablja v obliki majhne, srednje ali velike instalacije.
Na nadzorne plošče sistema Power NEO lahko
povežete številne periferne enote, kot na primer
retransmiterje signala, module za razširitev linije, programljive razširitvene module, napajalne
module, GSM/HSPA oddajnike, TCP/IP module
in druge. Sistem Power NEO ima številne priročne in napredne funkcionalnosti, pohvali pa se
lahko tudi z uporabniku prijaznim uporabniškim
vmesnikom in enostavno namestitvijo ter programiranjem funkcij. Vsi moduli, ki jih povežete
z nadzorno ploščo, se samodejno registrirajo,
vsak od njih pa ima svojo statusno LED lučko, po
kateri ga zlahka identificirate.

Upravljanje prek aplikacije
Eno glavnih vodil platforme Power NEO je svoboda komunikacije. Danes se za povezovanje protivlomnih sistemov vedno manj uporabljajo telefonske linije, saj se vedno več uporabnikov zanaša
na mobilno in IP komunikacijo. Komunikatorji platforme Power NEO zato ponujajo tudi opcijsko komunikacijo in upravljanje sistema prek omrežij
3G/2G in TCP/IP. Na voljo pa je tudi mobilna aplikacija, prek katere lahko uporabnik nadzira stanje posameznih podsistemov in upravlja z vsemi povezanimi napravami.
Moč platforme Power NEO se sicer skriva v različnih
inovativnih tehnologijah, od katerih prednjači revolucionarna tehnologija PowerG, ki poskrbi za vrhunsko zanesljivost delovanja sistema in prinaša
funkcionalnost brezžičnih v žične sisteme. To zagotavlja s funkcionalnostjo FHSS, ki omogoča delovanje vseh povezanih naprav oziroma njihovo komunikacijo na več frekvencah in preklapljanje med frekvenčnimi kanali, tako da če je eden zaseden, naprava “skoči” na drugega. S tem se izogne morebitnim namernim in naključnim prekinitvam, tako da
komunikacija med nadzorno ploščo in povezanimi
napravami ves čas poteka brezšivno in zanesljivo.
Ker stopnja vlomov v Sloveniji v zadnjih letih bliskovito narašča, je zdaj pravi čas, da nadgradite ali
vzpostavite dober protivlomni sistem, kot je
Power NEO. Več informacij o njem vam bodo
znali povedati pri podjetju Mobicom d. o. o., ki so
generalni distributer izdelkov DSC za Slovenijo,
prav tako pa vam bodo znali svetovati, kakšen sistem je najprimernejši za vaše potrebe.
(P. R.)
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