SOLUÇÕES DE
CONTROLO DE INTRUSÃO

Detecção e Controlo de Intrusão
As soluções de Controlo de Intrusão da Datelka integram perfeitamente com o Controlo de Acessos
e Sistema de Vídeo-Vigilância. Fáceis de utilizar e instalar, disponibilizam tecnologias avançadas que
trabalham em conjunto para oferecer segurança e uma gestão fácil dos múltiplos sistemas, podendo
integrar com o controlo de acessos.

Alerta

Prático

Reports

Recepção de SMS ou Email
quando ocorrem eventos,
para rapidamente actuar
sobre potenciais problemas
ou visualizar um vídeo do
evento.

Armar ou desarmar o
sistema a partir de qualquer
ponto, ou desligar alarme
ao obter acesso

Registo de quem arma/desarma
o sistema todos os dias

Modular

Flexível

Integrado

Expandir o sistema por várias
localizações, mantendo todos
os sistemas integrados e com
monitorização central

Conceder Acesso temporário
a colaboradores e visitantes
específicos, com expiração
automática após data/hora
estabelecida

Integra com o sistema Argus
de Controlo de Acessos.
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SENSORES

Sensores sofisticados e fiáveis, desenvolvidos para
detectar com segurança qualquer actividade ou
circulação não autorizada numa àrea controlada
- tanto no interior como exterior das instalações.

Detectores de impacto

Sensores de movimento. Utilizados para
detectar movimentos no interior e exterior
do edifício. Podem ser programados
para activar luzes e gravação de vídeo,
ajudando a reduzir custos de falsos
alarmes. Durante horario de trabalho,
podem identificar actividade em zonas não
autorizadas, e durante a noite sinalizar um
alarme.

Detectores de vidros partidos

Radar protecção periférica

Sensores de porta e janelas. Monitorizam
abertura de portas e janelas, incluindo
armários e cacifos que contenham items
de valor. Permite detectar intrusões, mas
pode ser utilizado para fazer uma leitura
rápida do sistema para verificar que nada
ficou aberto no final do dia.
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