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Elektronická ochrana objektov
Elektronická ochrana objektov patrí k jednému z najjednoduchších a
zároveň veľmi efektívnych spôsobov, ako si chrániť majetok v čase
Vašej neprítomnosti.
Jednorazovou inštaláciou elektrického systému vo Vašej domácnosti
a následne, vďaka práci našich profesionálnych dispečerov, získavate
nepretržitý a okamžitý prehľad o stave Vášho domu, bytu či garáže.
Môžete si vybrať z niekoľkých balíčkov popísaných
na nasledujúcich stranách, alebo si navrhnúť balíček presne podľa
Vašich predstáv a konkrétnych potrieb.
Je len na Vás, akú úroveň zabezpečenia si zvolíte.

Ako to funguje
1.
2.

3.
4.

Aktívny senzor zachytí
pohyb, vyšle signál do
ústredne.
Signál ďalej putuje cez
GPRS do Pultu
centralizovanej ochrany
(PCO).
Dispečer obsluhujúci PCO
vyhodnotí poplachový
signál.
Následne Vás telefonicky
kontaktuje. V prípade
Vašej nedostupnosti Vám
zašle SMS správu.

Balíčky zabezpečenia
Predstavujeme Vám tri balíčky, ktoré ochránia Váš domov, firmu alebo
aj garáž. Zloženie jednotlivých balíčkov je možné individuálne
prispôsobiť, s čím Vám radi poradíme.

T – Mini

T – Medium

T – Max

základné zabezpečenie

vysoké zabezpečenie

maximum zabezpečenia

cenová dostupnosť

výhodná voľba

diaľkový ovládač
(kľúčenka)

dispečing

dispečing

video verifikácia
poplachu
mobilná aplikácia
dispečing

T - Mini
Je balíček, ktorý Vám ochráni
•
•

byt
chatu

Hlavné výhody
základné zabezpečenie
cenová dostupnosť
dispečing

•
•

garáž
dielňu

Balíček obsahuje
1x centrálna jednotka
1x detektor pohybu
1x interiérová siréna
1x ovládacia klávesnica
s čítačkou čipov
ü 1x čip k deaktivácii systému

ü
ü
ü
ü

Cena za zariadenie
519,90 EUR

Mesačný poplatok
19,90 EUR

T - Medium
Je balíček, ktorý Vám ochráni
•
•

byt
dom

Hlavné výhody
vysoké zabezpečenie
výhodná voľba
dispečing

•

menšiu
firmu

Balíček obsahuje
1x centrálna jednotka
3x detektor pohybu
1x interiérová siréna
1x ovládacia klávesnica
s čítačkou čipov
ü 3x čip k deaktivácii systému

ü
ü
ü
ü

Cena za zariadenie
559,90 EUR

Mesačný poplatok
39,90 EUR

T - Max
Je balíček, ktorý Vám ochráni
•
•

byt
dom

Hlavné výhody
maximálne zabezpečenie
diaľkový ovládač
(kľúčenka)
video verifikácia
poplachu

•

firmu

Balíček obsahuje
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

1x centrálna jednotka
3x detektor pohybu s farebnou kamerou
1x dymový detektor
1x interiérová siréna
1x ovládacia klávesnica s čítačkou čipov
3x čip k deaktivácii systému
1x diaľkový ovládač

mobilná aplikácia
dispečing

Cena za zariadenie
999,90 EUR

Mesačný poplatok
59,90 EUR

T – Individual
Vytvoríme Vám individuálny balíček podľa Vašich predstáv a potrieb
•
•
•

byt
chatu
firmu

Hlavné výhody
prispôsobivosť
cenová flexibilita
odborné poradenstvo

•
•

garáž
dielňu

Balíček môže obsahovať
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

detektory pohybu s farebnou kamerou
vonkajšie/interiérové detektory pohybu
dymové detektory
diaľkové ovládače
čipy k deaktivácii systému
vonkajšiu sirénu
magnetické snímače na dvere/okná

dispečing

Cena za zariadenie
Dohodou

Mesačný poplatok
Dohodou

Naše ďalšie služby
ü
ü

Kamerové zabezpečenie objektov
Ochrana pomocou monitoringu: seniorov,
ZŤP alebo detí.

ü

Monitoring technológií (vykurovanie,
osvetlenie atď.)

ü
ü
ü

Fyzická ochrana objektov.
Služby Informátora/Recepcia.
Pravidelné kontroly stabilných hasiacich
zariadení.

ü

Ochrana pred odpočúvaním.

Kto sme
• Firma TATRAPOL s.r.o. napĺňa potreby svojich klientov v oblasti
ochrany majetku a osôb už od roku 1995. Počas celej doby existencie
spoločnosti sa zameriavame na našich klientov a na to ako naše
služby prispôsobovať a neustále skvalitňovať.
• Odbornosť našich služieb dokazuje aj to, že sme držiteľom licencie
na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 001367 vydanej Krajským
riaditeľstvom PZ SR v Košiciach.
• Okrem iného vlastníme a prevádzkujeme Pult centralizovanej
ochrany s nepretržitou službou 24 hodín denne,7 dní v týždni, ktorý
je certifikovaný a spĺňa podmienky stanovené Európskou normou EN
50518 a STN EN 50518-1,2,3.
• Naši klienti sú v každodennom styku s našim profesionálnym
personálom. Vážime si našich zamestnancov, čoho dôkazom je ich
spokojnosť a pracovný výkon.

Kde nás nájdete

Nemcovej 30
040 01 Košice, Slovakia
+ 421 905 574 018
tatrapol@tatrapol.sk
www.tatrapol.sk

