SİTE GÜVENLİĞİNDE FARK YARATIN
Çevre / Sınır Güvenliğinde Devrim – Yeni Teknoloji

Fiber Optik Sensör Kablo
Günümüzde birçok tesisin çevresi
Analog veya IP kameralar ile
izlenmektedir. Bu kameraların
izlenmesi ve takibi genellikle
güvenlik personelleri tarafından
yapılmaktadır.
Bu sistemler çevre güvenlik
uygulamasında yetersiz kalmakta
ve olay meydana geldikten,
şüpheli şahıs olay yerini terk
ettikten sonra adli başvurular için
sadece kayıt görüntülerini sunma
hizmetini verebilmektedir.

Eğer tesisinizi çevre / sınır hattında dış tehditlere karşı korumak için erken, hızlı ve
doğru uyarı verebilen bir sistem istiyorsanız, Tel Çit Üzeri Fiber Optik Sensör kablo
tabanlı FenceSentry çevre güvenlik sistemi en iyi seçim olacaktır.
FenceSentry çevre güvenlik sistemi, insan faktörünü ortadan kaldırarak daha
etkin, doğru ve hızlı bir güvenlik çözümü sunmakta ve tesisinizin korunmasında
süreklilik sağlamaktadır.
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Avantajları:
➢ Yekpare tek fiber optik kablo, kablonun her metresi bir sensördür,
➢ Kolay ve hızlı kurulum imkânı verir,
➢ Sahada arıza oluşturacak elektronik, metal ve hareketli parça yoktur,
➢ Bakım maliyetlerini en aza indirir,
➢ Tek bir cihaz ile çevre uzunluğu 5-10 km’lik menzile sahip bir alanı koruma altına alabilir,
➢ Sahadaki fiber optik sensör kablonun kesilmesi durumunda algılamaya devam edebilir,
➢ Fiber optik sensör kablo elektromanyetik ve radyo gürültülerinden etkilenmez,
➢ Yazılım bazlı yapay zekâ algoritmaları ile kendini ortama adapte edebilir,
➢ Sabotaj girişiminin algılandığı konum merkeze kesin doğru bir şekilde bildirilir,
➢ İşletmede mevcut CCTV, Sesli Anons sistemler ile entegre çalışabilme imkânı sağlar,
➢ Kesintisiz 7/24 etkin bir şekilde çalışan güvenlik sistemidir,
➢ Yüksek ömürlü sistem> 19 yıldır,
➢ Çok EKONOMİK ve GÜVENLİDİR.

Bandweaver FenceSentry DAS Sistem Tanıtım Videosunu İzlemek İçin Aşağıdaki
Kare Kodu Telefonunuzun Kamerasına Okutunuz.
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