Securitas Alert Services
GE Security CS-turvajärjestelmät

Turvallisuus tuo mielenrauhaa
CS-turvajärjestelmä on paljon muutakin kuin tavallinen hälytinlaitteisto.
Se on täydellinen langattomasti toimiva turvajärjestelmä, joka tarjoaa
täydellisen suojan perheellesi, omaisuudellesi sekä sinulle itsellesi
kellon ympäri. Laitteisto on suunniteltu tekemään elämästäsi turvallisempaa sekä mukavampaa.
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CS275-TURVAJÄRJESTELMÄ, LANGATON
• Ilmaisimet toimivat langattomasti radioteitse
• Käyttölaite suomen- ja ruotsinkielisellä valikolla
• Keskusyksikkö + vara-akku
• Liikeilmaisin 16 m valvonta-alalla
• Savuilmaisin omalla hälytyssireenillä
• Ovikosketin
• Kauko-ohjain päälle- / poiskytkentään

Elegantti ja esteettinen asennus

Tiedonsiirto

Langattomat tunnistimet voidaan asentaa
helposti ilman johtoja, ylimääräisiä reikiä tai
tarpeetonta asennustyötä. Langattomien
ilmaisimien lisäksi CS-sarjaan on tarjolla
laaja valikoima johdotettavia ilmaisimia.

CS-keskukseen on mahdollista lisätä GSMmoduuli. Hälytykset saadaan luotettavasti
perille, vaikkei perinteistä puhelinlinjaa olisi.
CS-keskuksen tiedonsiirto on varmatoiminen joka tilanteessa.

Mukavuus on sormiesi ulottuvilla

Luotettavat ilmaisimet

Pienikokoiset kauko-ohjaimet ovat järkevä
tapa ohjata järjestelmääsi. Langaton
hätäpainike varmistaa pysyvän yhteyden
Securitas Alert Services –valvomoon sekä
läheisiisi.

Liikeilmaisimissa käytetään ns. peilitekniikkaa,
joka analysoi hälytyssignaaleja huomattavasti
tarkemmin kuin perinteinen ilmaisin. Langattomien ilmaisimien pariston kestoikä on 5-10
vuotta. Ilmaisimet ovat EN-hyväksyttyjä.

Monipuolisuus

Korkea laatu

CS-keskukseen voidaan liittää erityyppisiä ohjaustoimintoja, kuten lukituksen
ja lämmön ohjaus. Turvajärjestelmässä on
vakiona savuilmaisin sekä optiona liitettävissä vesivuotoilmaisin. Laajan lisälaitevalikoiman avulla laitteisto räätälöidään aina
asiakkaan tarpeiden mukaan.

CS-järjestelmän valmistaja on GE Security, joka
on osa General Electric –konsernia. Tuotteilla
on kaikki tarvittavat Eurooppalaiset hyväksynnät. CS-keskuksia myydään n. 30 Euroopan
maassa. Keskus on Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton SVK:n hyväksymä.

Securitas Alert Services Oy:n hälytyskeskus
Hälytyskeskus vastaanottaa hälytystietoja asiakkaiden rikosilmoitin-, kulunvalvonta- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmistä.
Hälytystilanteessa hälytyskeskus suorittaa toimenpiteet, jotka asiakkaan kanssa on ennalta sovittu. Hälytyskeskus myös
ohjaa vartijoiden operatiivista toimintaa ja huolehtii tilanteen
edellyttämistä ilmoituksista poliisille ja pelastusviranomaisille
sekä asiakkaalle.
Ajantasalla oleva suojaus ja siihen liitetyt toimivat hälytyskeskuspalvelut ennaltaehkäisevät rikoksia tehokkaasti.
Palveluhintaan vaikuttavat valvontaan liitettävän järjestelmän
koko ja mahdolliset lisäpalvelut. Mahdollisia lisäpalveluita
ovat mm. tilatietojen valvonta ja erilaiset sähköiset raportointipalvelut.

PALVELUHINNASTO:
Yksityisasiakkaiden hinnat alkaen (sis. alv)
• Valvontamaksu 24,00 €/kk (ajovalmiudella)
• Valvontamaksu 12,00 €/kk (ilman ajovalmiutta)
Hälytysajot arkisin ma 06.00 - pe 18.00 55,00 €
Hälytysajot viikonloput pe 18.00 - ma 06.00 sekä
arkipyhät ja aatot 110,00 €
Pyydä tarjous valtuutetulta yhteistyökumppanilta
Wellsec Oy:ltä!
puh. 010 8373 600
asiakaspalvelu@wellsec.fi • www.wellsec.fi

Kohteeseen lisätään turvajärjestelmästä
ja -palvelusta kertovat varoitustarrat.

Valtuutettu yhteistyökumppani
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