Bandit
Systém bezpečnostní mlhy
Aktivní ochrana před krádeží, loupeží a vandalismem!
Když přijdou, přinesou s sebou surové násilí, řadu triků
odvádějících pozornost nebo profesionální nářadí.
A přicházejí stále častěji.

http://www.novatec-eas.cz/

Lupiči představují pro majitele obchodů permanentní ohrožení.
Ohrožení vlastního života, zdraví Vašich zaměstnanců nebo
hodnotného zboží.
V posledních letech se prudce zvýšil počet přepadení za bílého dne.
Pokud zboží leží místo trezoru ve výloze, jsou obchody pro
kriminální bandy stále více atraktivní.

Nabízíme Vám nejefektivnější možnost jak zabránit
vloupáním, přepadením a vandalismu. Naše řešení
zastaví pachatele již během méně než 5 sekund!

Musíme vzít v úvahu, že při spuštění běžného alarmu často uplyne více než 20 minut, než na místo
dorazí odpovídající pomoc, jako je bezpečnostní služba nebo policie.
Naše řešení tento ztracený čas velice efektivně obchází a chrání tak Vaše hodnotné zboží, než na
místo dorazí pomoc. Při spuštění alarmu dochází k okamžitému vypuštění mlhové clony, a to
rychlostí tří metrů za sekundu!
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Zabezpečte své prostory o rozloze do 180 m²
prostřednictvím jediného přístroje.
U větších ploch je možné jednotlivé přístroje vzájemně
propojit.
Systém je schopen zabezpečit až 25 alarmů s jednou
náplní zásobníku, a to v závislosti na zadané velikosti
prostoru.
Generátor mlhy BANDIT

Bezpečnostní mlha BANDIT je celosvětově patentována,
bezbarvá a nezanechává po rozplynutí žádné stopy!

Vyměnitelný a bezúdržbový zásobník je dodáván proti záloze.
Bezchybné uzavření kapaliny pro tvorbu mlhy v zásobníku
garantuje minimální dobu trvanlivosti náplně v délce 3 let.
Vyměnitelný
zásobník
BANDIT

Ve standardní verzi je systém pro tvorbu mlhy aktivní součástí Vaší
stávající zabezpečovací techniky. Řídící jednotka je zabudována do
zabezpečovacího systému a funguje jako nástroj údržby, např. jako
Řídící
jednotka
ukazatel
stavu kapaliny v zásobníku.
BANDIT

Pokud však nemáte žádný stávající zabezpečovací systém, nevadí!
Pro samostatné použití využijte náš model 240 PB s rozhraním pro PC,
zabudovanou sirénou a dálkovým ovládáním.
Na tento model můžete přímo připojit hlásiče pohybu a magnetické
kontakty spouštějící alarm stejně jako další kompatibilní příslušenství.
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Software a rozhraní BANDIT
pro model 240 PB

