Riasztó szerelő Tatabánya és Budapest

Lakásriasztó-GSM riasztó-Riasztó rendszer-Riasztó szerelő Tatabánya-Budapest
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CO érzékelő telepítés,füstjező,szénmonoxid érzékelő gázfűtéses lakásokba.
Vállaljuk családi ház riasztó,lakásriasztó,telephely riasztó rendszer,irodaház riasztórendszer telepítését,
felújítását, karbantartását, szervizelését.
Riasztó szerelés Tatabányán, Lakásriasztó beépítés Tatabánya, Riasztó szerelő Tatabánya, betörésvédelem Tatabánya
Riasztó szerelés Budapest, Lakásriasztó beépítés Budapest, Riasztó szerelő Budapest, betörésvédelem Budapest
Kérjen árajánlatot.
DSC vezeték nélküli Riasztó
DSC vezetékes Riasztó
Paradox lakásriasztó beszerelés
DSC lakásriasztó szerelő
Paradox rádiós Riasztó rendszer

Dsc riasztó hiba?
Paradox riasztó hiba?
HÍVJON!!!
RIASZTÓ SZERELŐ +36 70 945 7063

Lakásriasztó ,melyet csak szakképzett riasztó szerelő végezhet! Engedély nélküli riasztó szerelő
megbízása esetén ha betörés történik,biztosítója nem fizeti a kárt!
GSM modemmel ellátott riasztó bekötés Budapest és Tatabánya

Lakásriasztó szerelő Komárom-Esztergom megye,riasztó szerelés Tatabánya-Budapest
Riasztó rendszereink kiépítése során a rendszer elemeit tapasztalt riasztó szerelő választja ki. Riasztórendszer szerelés
során,csak kiváló minőségű , megbízható alkatrészeket használunk.
Minden általunk beszerelt riasztó rendszer rendelkezik a megfelelő minősítéssel.
(Riasztó szerelő,riasztó szerelés,riasztó szervíz,füstjelző,füstérzékelő,behatolásjelző szerelés Tatabánya

Vagyonvédelem Tatabánya

Biztonságtechnika Tatabánya

Riasztós cég Tatabánya
Riasztó szerelő Budapest
Lakásriasztó Tatabánya
Lakásriasztó telepítés

CO érzékelő telepítve már 20 000 Ft-tól...
Dsc riasztó rendszer panel lakásba
1db
1db
1db
2db
1db
2db
1db

központ
fém doboz a központnak
led kezelő
mozgásérzékelő
szabotázsvédett kültéri hang és fényjelző
7Ah-ás akkumulátor
30VA tápegység

Dsc riasztó rendszer kissebb családi házba
1db
1db
1db
3db
1db
2db
1db

5 zónás központ
fém doboz a központnak
led kezelő
mozgásérzékelő
szabotázsvédett kültéri hang és fényjelző
7Ah-ás akkumulátor
30VA tápegység

Paradox vezetékek nélküli riasztó rendszer csomag ajánlat
1db rádiós központ
1db fém doboz a központnak
1db (vezeték nélküli) kezelő
4db (vezeték nélküli) mozgásérzékelő
1 db vezeték nélküli nyitás érzékelő
1db kültéri hang és fényjelző
2db 7Ah-ás akkumulátor
Tápegység
riasztó rendszer kutyával-macskával rendelkező házba
4 zónás központ
1db fém doboz a központnak
1db led kezelő
3db kisállat védett mozgásérzékelő
1db PS128 szabotázsvédett kültéri hang és fényjelző
2db 7Ah-ás akkumulátor
1db 30VA-es transzformátor

Opciók:
GSM modem(telefonos és SMS értesítés)
+ Ledes kezelő
Lcd kijelzős kezelő
Érintőképernyős kezelő
Beltéri hangjelző
Távirányító tipustól függően.
rádiós pánikgomb
A Riasztórendszer megbízható működésének fenntartása érdekében fontos a szabályos riasztó szerelés és a
rendszeres riasztó rendszer szervizelése.
riasztó szerelő
A karbantartás a következő részekből áll:
Az eszközök portalanítása, letisztítása
A szükséges eszközök meglétének, épségének vizsgálata
A tápegység működésének vizsgálata, mérése
Minden villamos kötés ellenőrzése, szükség estén javítása
Az akkumulátor vizsgálata,mérése, szükség esetén cseréje
A távfelügyelet funkciók ellenőrzése
A rendszer tesztek elvégzése
Beléptetés,zárás-nyitás próba elvégzése
A központ kimeneteinek tesztelése hang- és fényjelző, távjelzés, vezérlések, stb.
Az érzékelők érzékenységének beszabályozása
Az érzékelők tesztelése füstérzékelő füstjelző

Felmerült az igény, hogy riasztórendszer kell a házba,lakásba vagy üzletbe, vagy a telephelyre,raktár épületbe a
tolvajok ellen?
A frissen festett, szépen berendezett szobáját sem forgatja fel a riasztórendszer telepítés
Vezeték nélküli riasztó rendszer választásakor a telepítéshez nem szükséges falat vésve vagy csatornában
vezetékezni. Az érzékelők és a riasztó központ rádióhullámokkal kommunikálnak egymással, a vezeték nem szükséges.
A lakásriasztó megtervezésekor az ön szempontjainak , igényének pontos ismerete a legfontosabb. Számos kérdés
merülhet fel a riasztó rendszer tervezésével kapcsolatban. Ezekben van segítségünkre a riasztó szerelő,lakásriasztó
szerelő. Budapest Tatabánya
Melyek azok a pontok az épületben, ahol lehetséges a behatolás?
Hány helyről szeretné ki-, bekapcsolni a rendszert?
Akarja-e védeni a ház környékét,telephelyét? Infrasorompó
Szükség van -e tűzjelző zónára? Füstérzékelő fűstjelző a riasztóközpontra kötve
Analóg telefonvonalára telepíti a riasztót, vagy nagyobb biztonságú rádiós átjelzőt alkalmazna?

GSM hívós riasztó rendszer segélyhívó funkcióval.Idős emberek számára.A beprogramozott telefon
számokat értesíti.

Ismerje meg egy lakásriasztó elemeit
A széles eszközválaszték lehetőséget ad arra, hogy a rendszer kiépíthető legyen szinte bárhol lakások, családi házak,
üzletek, irodák, gyárak, ipartelepek, telephelyek védelme esetén is.
Központ
Kezelőegység
Érzékelő (mozgásérzékelő -, üvegtörés – testhang érzékelő, nyitás-érzékelő, füstérzékelő )
Sziréna( kültéri hang és fényjelző)

Kültéri riasztó eszközök:
Infrasorompó, kerítésvédelem

Speciális riasztó eszközök:

Vízbetörés-jelző
CO érzékelő
Gáz szivárgás érzékelő
Tűzjelző rendszer
Támadás jelző
segélyhívó rendszer idősek számára

Vagyonvédelem Tatabánya

Biztonságtechnika Budapest

riasztó Tatabánya, riasztók, riasztó akció lakásokhoz Tatabánya, riasztó akció házakhoz, vezeték nélküli riasztó
Tatabánya, gsm riasztó Tata, riasztó vezeték, lakás riasztó Szár, szénmonxid riasztó, vezeték nélküli riasztó ár, riasztó
szerelés Tatabánya, ultrahangos riasztó, riasztó rendszerek, lakásriasztók, riasztó,szénmonoxid érzékelő Tatabánya,
riasztó Budapest, Lakáriasztó ár Budapest, sziréna csere Budapest, riasztó akkumulátor csere Budapest,
Főbb tevékenységi területünk Komárom Esztergom megye területén:
Ács | Ácsteszér | Ászár | Aka | Almásfüzitő | Annavölgy | Bábolna | Baj | Bajna | Bajot | Bakonybánk | Bakonysárkány |
Bakonyszombathely | Bana | Bársonyos | Bokod | Császár | Csatka | Csém | Csép | Csolnok | Dad | Dág | Dömös |
Dorog | Dunaalmás | Dunaszentmiklós | Epöl | Esztergom | Ete | Gyermely | Héreg | Kecskéd | Kerékteleki | Kesztölc |
Kisbér | Kisigmánd | Kocs | Komárom | Kömlöd | Környe | Lábatlan | Leányvár | Máriahalom | Mocsa | Mogyorosbánya |
Nagyigmánd | Nagysáp | Naszály | Neszmély | Nyergesújfalu | Oroszlány | Piliscsév | Pilismarót | Réde | Sárisáp | Sur |
Süttő | Szákszend | Szomod | Szomor | Tardos | Tarján | Tárkány | Tát | Tokod | Uny | Várgesztes | Vérteskethely |
Vértessomló | Vértesszőlős | Vértestolna|

Szolgáltatási területünk országosan:
Balatonfüred, Debrecen, Gyula, Hajdúszoboszló, Hévíz, Keszthely, Kőszeg, Siófok, Sopron, Szentendre, Tata, Tihany,
Salgótarján, Miskolc, Békéscsaba, Kaposvár, Nyíregyháza, Szeged, Szolnok, Zalaegerszeg, Pécs, Eger, Kecskemét,
Szekszárd, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Győr, Szombathely

Telefon:
06-70-945-7063
E-mail:
info@felvillanyozlak.hu

2800 Tatabánya
Gál Ltp.219.7.30
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