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Firma ECHO AQUSTIC oferuje swoim klientom bogatą ofertę sprzętu zabezpieczającego
dobytek. Specjalizujemy się w sprzedaży, instalacji oraz serwisowaniu elektronicznych
systemów zabezpieczeń. Współpracujemy z wieloma producentami, posiadamy w ofercie ich
produkty, oraz wykonujemy dla nich instalacje i serwis.
W naszej ofercie znajdziecie
Państwo systemy alarmowe, telewizje przemysłową, systemy pożarowe, kontrole dostępu,
rejestracji czasu pracy, systemów inteligentnego domu Zajmujemy się pełną obsługą zleceń od konsultacji, poprzez projektowanie instalacji, montaż podzespołów i pełną konfigurację. W
ramach naszej działalności prowadzimy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
przygotowywanych przez nas systemów. W trakcie wykonywania Państwa zleceń korzystamy
tylko i wyłącznie ze sprawdzonego sprzętu, dzięki czemu gwarantujemy jego niezawodne
działanie.

Telewizja dozorowana

{gallery}telewizja dozorowana{/gallery}

Celem systemu telewizji dozorowej (ang. CCTV) jest umożliwienie zdalnej/lokalnej
obserwacji oraz rejestracji zdarzeń mających miejsce na danym planie obserwacyjnym.

Montaż telewizji dozorowej z systemem cyfrowego zapisu, otworzy Państwu nowe możliwości
kontrolowania tego, co dzieje się w Państwa firmie lub domu oraz podwyższy poziom
bezpieczeństwa Państwa mienia.

Podstawowe korzyści jakie daje system telewizji dozorowej CCTV to m.in.:
-

bezpieczeństwo,
możliwość całodobowego nadzoru zdalnego z dowolnego miejsca na świecie,
stałe rejestrowanie obrazu z kilku kamer, zastępując pracę kilkunastu ludzi w ciągu doby
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-

możliwość archiwizacji cyfrowej na dyskach HDD, pendrive lub płytach CD, DVD.

Zapewniamy rozwiązania zarówno dla małych instalacji domowych jak i przemysłowych, do
monitoringu pomieszczeń jak i na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych i
oświetleniowych. W gronie naszych dotychczasowych Klientów znajdują się firmy produkcyjne,
handlowe i usługowe. Instalowane przez nas systemy działają także w wielu budynkach
użyteczności publicznej.

Systemy alarmowe

{gallery}centrala alarmowa{/gallery}

W dziedzinie alarmów nasza oferta zawiera pozycje praktycznie na każdą kieszeń. Instalujemy
alarmy zarówno w małych obiektach typu mieszkanie czy dom jednorodzinny, domki
letniskowe, garaże, piwnice a także profesjonalne, złożone instalacje na dużych obiektach,
dobierając elementy wedle wymagań klienta.

Głównym zadaniem Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (Systemy SSWiN) jest
zwiększenie bezpieczeństwa w obiekcie.

Podstawowym elementem są centrale mikroprocesorowe, posiadające możliwość odtworzenie
zaistniałych zdarzeń, współpracy z urządzeniami peryferyjnymi ( stacjami monitorowania firm
ochroniarskich,) , powiadomienia właściciela drogą telefoniczną SMS lub telefonicznie o
powstałym alarmie.W skład standardowego systemu wchodzi centrala alarmowa z
akumulatorem, czujki i detektory służące do identyfikacji zagrożenia. Po wykryciu ruchu bądź
innego potencjalnie niebezpiecznego bodźca, czujki natychmiast przekazują sygnał do
centrali, która w zależności od charakteru wczytanych ustawień, generuje optymalny rodzaj
sygnału alarmowego.
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Systemy domofonowe i wideodomofony

{gallery}domofony{/gallery}

Domofon jest autonomicznym systemem komunikacji głosowej do użytku w obrębie budynku
lub zbioru małych budynków, funkcjonujący niezależnie od publicznej sieci telefonicznej.
Domofony są zwykle montowane na stałe w budynkach i mogą zawierać połączenia do
systemów głośnikowych, krótkofalówek, telefonów i innych domofonów. Niektóre tego typu
systemy łączą kontrolę urządzeń takich jak sygnalizatory i czujniki zamknięcia drzwi.

Głównym zadaniem systemu domofonowego jest ochrona obiektów i zapewnienie płynnej
komunikacji audio i wideo na danym terenie. Wyróżniamy instalacje działające w oparciu o
technologię analogową i cyfrową. W skład systemu domofonowego lub wideofonowego
wchodzi zespół sterujący pracą unifonów oraz paneli wywoławczych wyposażonych w przyciski
wyboru, kamery i mikrofony. Funkcjonalność systemu uzupełniają elektrorygle oraz
elektrozwory.
Wideodomofon (w skrócie wideofon) to urządzenie umożliwiające nie tylko komunikację
słowną z osobą, która chce wejść do budynku (jak to ma miejsce w domofonie), lecz
umożliwiające również obejrzenie tej osoby. Kamera zainstalowana jest na drzwiach
wejściowych lub bramie wjazdowej, natomiast monitor znajduje się w mieszkaniu. Komunikacja
wizualna, inaczej niż w wideofonie telefonicznym jest jednostronna.
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Systemy TV sat, Akcesoria RTV, kamery, kamery cctv, kamera, telewizja, przemysłowa,
obiektyw, multiplexer, rejestrator video, wideo, monitor, dozor, dozór, zabezpieczenie, kamery
przemysłowe, systemy alarmowe,CB Radio, alarm, ochrona mienia, security, telewizja
przemyslowa, telewizja przemysłowa, monitoring, cctv, security, monitoring, telewizja, kamery
telewizyjne, Kontrola dostępu, Radiolinie, Sterowanie bezprzewodowe, Centrale alarmowe,
elektroakustyka, głośnik, mikrofon, nagłośnienia, podsłuch,zakład montażu i konserwacji
systemów alarmowych - telewizja przemysłowa, telewizja przemysłowa chojnice, kamery
przemysłowe chojnice, kamery przemysłowe, systemy alarmowe, systemy alarmowe chojnice,
zabezpieczenia, zabezpieczenia chojnice, alarmy, alarmy chojnice, telewizja dozorowa,
telewizja dozorowa chojnice, montaż anten, naprawa domofonów, montaż domofonów, anteny
zbiorcze, instalacje antenowe, konserwacja domofonów, automatyka bram, serwis, telewizja
hotelowa, telewizja szpitalna, anteny, domofony, naprawa anten, ustawianie anten, telewizja
przemysłowa, monitoring, anteny Chojnice, anteny Człuchów, anteny Czersk, domofony ,
naprawa wideodomofonów, domofony Chojnice, domofony Człuchów, cctv, ewidencja czasu
pracy, Instalacja systemów antywłamaniowych, montaż domofonów i videodomofonów,
telewizja przemysłowa, monitoring, kontrola dostępu, alarmy montaż, kamery montaż, sieci
strukturalne, urządzenia ochrony mienia, systemy obserwacyjne, kamery, montaż systemów
alarmowych, systemów monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, domofonów i video
domofonów, , budowa sieci strukturalnych, a także sieci komputerowych i TV-SAT, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny, montaż anten RTV i SAT, tunery cyfrowej telewizji naziemnej
DVB-T.
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