Bezpečí - pro někoho pocit, pro nás realita.

POCIT OHROŽENÍ

OPERÁTOR TÍSŇOVÉ LINKY JABLOTRON

V případě pocitu ohrožení stiskne zákazník
tísňové tlačítko.

Operátor Tísňové linky JABLOTRON přijme tísňový poplach.
Na základě videozáznamu vyhodnocuje situaci v objektu.

PŘEPADENÍ

ZÁSAH

V případě, že se jedná o přepadení nebo jinou mimořádnou
událost, operátor Tísňové linky JABLOTRON okamžitě
informuje Policii České republiky.

Police České republiky vyjíždí s přesným popisem pachatele
a s informací o aktuální situaci v objektu.
Současně je vyslána asistenční zásahová skupina KRUH.

Videotíseň Standard

Videotíseň Premium

• Tísňový systém JABLOTRON
• IP kamery s HD rozlišením*
• Video záznam pro potřeby Tísňové linky
po dobu 1 hodiny

• Tísňový systém JABLOTRON
• Profesionální IP kamery AXIS s HD rozlišením*
• Video záznam na 14 dní s možností přehrávání z PC
a mobilních zařízení
• Podporované funkce kamer: otáčení, detekce pohybu,
přenos zvuku

Vzorová kalkulace videotísně

Cena v Kč
(bez DPH)
9 300

Tísňový systém JABLOTRON
Kamerový systém s IP kamerou*

od 4 500

Vzorová kalkulace videotísně

Cena v Kč
(bez DPH)
9 300

Tísňový systém JABLOTRON
Kamerový systém NetRex s IP kamerou Axis*

od 9 900

Uvedená cena nezahrnuje cenu montáže, která se může lišit podle konkrétní situace a místních podmínek.
* Informace o podporovaných IP kamerách získáte na zákaznické lince 800 800 522 volba 2.

Služby
Popis

Cena v Kč
(bez DPH)
1 490

Služba videotíseň - měsíční poplatek
Služba kamerového dohledu bez možnosti
záznamu - měsíční poplatek pro 1 až 4
kamery

ZDARMA

Cena v Kč
(bez DPH)

Popis
Služba videotíseň - měsíční poplatek

1 490

Služba kamerového systému NetRex se
záznamem videa na 14 dní - měsíční
poplatek pro 1 až 4 kamery

399

Součásti bezpečnostního systému

Bezdrátový tísňový systém JABLOTRON 100

Kamerový systém s IP kamerou

• Zálohovaná komunikace GPRS a LAN

• Vnitřní dome IP kamera s HD rozlišením

• Bezdrátové tlačítko

• IR přísvit s dosvitem 20 metrů, úhel záběru 97°

• Zálohované napájení systému

• Zálohované napájení systému

Výhody služby videotíseň
•

Preventivní stisknutí tísňového tlačítka v případě pocitu ohrožení.							

•

Zvyšuje bezpečnost zaměstnanců a zabezpečení majetku.							

•

Umožňuje rychlejší rozpoznání a identifikaci narušitele.							

•

Pomáhá při předání informací policii a složkám integrovaného záchranného systému (IZS).

•

Zvyšuje pravděpodobnost zadržení pachatele.							

•

Umožňuje průběžné monitorování činnosti pachatele na místě a dokumentaci škod.

