Aktualizace pro váš bezpečnostní systém!

TECHNIKU
P edej svému
zákazníkovi!

Více než jen obyčejný alarm
Texecom otevírá nový svět možností vašeho bezpečnostního systému.
Zeptejte se svého technika na těchto 5 možností vylepšení:

Domovní automatizace
P edstavte si pocit pohodlí, který p ichází s tím, že
jste zároveň chráněni a že máte nad vším kontrolu.
Texecom Connect je vaše brána pro ovládání vašeho
domova, nebo firmy. Automaticky ovládáte napájení, světla,
TV a další domácí spot ebiče. Vytvo te si své domácí
automatizační ‘Pravidla’, t eba pro automatické zapnutí
osvětlení, když vstoupíte do místnosti, nebo funkci vypnutí
spot ebiče, když jste mimo dům.

Aktualizační produkty:

Smartphone App

WiFi & IP komunikátor

Bezdrátová zásuvka

Bezdrátový mini kontakt

Ochrana perimetru
Chraňte si svůj majetek d íve, než potenciální vet elci
proniknou do vašeho domova.
Zapněte si osvětlení již p i p iblížení k vašemu
objektu, aktivujte kamery, nebo brány, monitorujte
dve e a okna a zabraňte útoku ještě p edtím, než
nastane.

Aktualizační produkty:

Bezdrátový ext. detektor

GlassBreak detektor

Bezdrátový mini kontakt

Kamerové monitorování
Kamerové monitorování je vám k dispozici, jakmile
používáte aplikaci Texecom Connect. S aplikací
můžete sledovat vaše kamery z kteréhokoli místa na
světě a kontrolovat vaše děti, nebo vaše mazlíčky a
mít tak jistotu že je váš domov bezpečný.

Aktualizační produkty:

Smartphone App

Kompatibilní IP kamera

WiFi & IP komunikátor

Osobní bezpečnost

Pozdvihněte bezpečnost a zabezpečení na vyšší úroveň, p idáním
bezdrátových detektorů oxidu uhelnatého (CO) a detektorů kou e.
Bezdrátovým p ipojením těchto detektorů k bezpečnostnímu systému
můžete být upozorněni na nebezpečí, i když jste mimo objekt.
Bezpečnostní za ízení společnosti Texecom používají monitorovanou
bezdrátovou signalizaci na komerční úrovni, která neustále kontroluje stav
každého bezpečnostního prvku, zajišťuje jejich propojení a vám poskytuje
tolik pot ebný klid a pocit bezpečí.

Aktualizační produkty:

Bezdrátový CO detektor

Bezdr. kouřový detektor

Klávesnice

Klávesnice vašeho bezpečnostního systému je často první věc, kterou
vidíte, když vstoupíte do vašeho domu. Proč nezlepšit vzhled, pocit a
celkový dojem z aktualizace na design nejvyšší kvality?
ada klávesnic s kovovým tělem pro povrchovou i zapuštěnou montáží od
společnosti

Texecom,

skvěle

vyniká

v jakémkoliv

prost edí.

Díky

dokonalému vzhledu a praktickému použití jsou to ty nejlepší klávesnice.
Ale proč se zastavit u p edních dve í? Texecom také nabízí bezdrátové
klávesnice, které jsou ideální pro další vchody, nebo pro ovládání vašeho
systému odkudkoliv pot ebujete.

Aktualizační produkty:
Klávesnice na zapušt ní

Klávesnice na povrch
Provedení kov:

Bezdrátová klávesnice

Leštěný chrom

Černý diamant

Matný chrom

Leštěná mosaz

Černý kov

Bílý kov

Požádejte technika o následující možnosti aktualizace systému:

Distributor:
tel.: +420 242 402 111
mobil: +420 608 446 600
Za Strašnickou vozovnou 2523/7
100 00 PRAHA 10

email: praha@atisgroup.cz
www.atisgroup.cz

NAŠE POBOČKY
 Vídeňská 102
619 00 BRNO

 Karolíny Světlé 223Ř/2
370 04 ČESKÉ BUD JOVICE

 Ružomberská 6
821 05 BRATISLAVA

 242 402 470

 242 402 480

 +421 (2) 45 241 015

 775 335 889

 777 335 868

 +421 994 561 911

@ brno@atisgroup.cz

@ budejovice@atisgroup.cz

@ bratislava@atisgroup.sk

