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Wykonujemy kompleksowo zabezpieczenia obiektów. , Projektujemy i zabezpieczamy elektronicznie obiekty.
, Zabezpieczamy, w zależności od zapotrzebowania, systemami alarmowymi zarówno przewodowymi jak i
bezprzewodowymi, w oparciu o czujniki zewnętrzne i wewnętrzne (w zależności od uzgodnień i możliwości
montażowych). , Systemy alarmowe na życzenie klienta podłączamy do firmy monitorującej obiekty. , TV
przemysłową (CCTV) wykonujemy w oparciu o wysokiej rozdzielczości kamery analogowe i cyfrowe.,
Rejestrację obrazu wykonujemy na rejestratorach cyfrowych, a obraz przechowywany jest na dyskach
twardych. , Istnieje możliwośc wysyłania obrazu siecią IP na odległość lokalnie bądź globalnie przez internet.,
Posiadamy duże doświadczenie i referencje od wielu uznanych instytucji woj. Łódzkiego m.in.: szkoły,
przedszkola, instytucje publiczne, firmy prywatne i wielu innych zadowolonych z naszych usług klientów.
Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu, monitoring przez firmę ochrony systemy CCTV
- TV przemysłowa, rejestracja obrazu, 24h dobę kontrola w obiekcie, kamery kontrola dostępu systemy p-poż
- monitoring przez firmę ochrony systemy alarmowe bezprzewodowe projektowanie, wykonywanie instalacji i
konserwacja naprawy i serwis systemów sygnalizacji włamania i napadu (alarmowych) ochrona i
zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej i prywatnych. Instalujemy systemy w oparciu o podzespoły i
produkty firm takich jak: Satel, DSC, Jablotron, Gorke, Elmes Electronic, Optex, Rokonet, Visonic, Crow,
Bosch, Samsung, Siemens. Nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług począwszy od prostych systemów
alarmowych skończywszy na zaawansowanych technicznie instalacjach monitoringu obiektów.
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