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Witaj.

Potrzebujesz napęd do bramy wjazdowej lub drzwi garażowych?
Instalacja napędów do bram to nasza odpowiedź na zapytania Klientów dotyczące automatyki bramowej.
Nasza oferta to sprzedaż napędów do bram oraz montaż i serwis automatyki do bram skrzydłowych,
przesuwnych oraz garażowych. Automatyzujemy nieduże bramy przydomowe jak również bramy dla
przemysłu czy rolnictwa, charakteryzujące się dużymi rozmiarami gdzie światło bramy sięga 9 10 metrów a
ciężarem nawet 2 ton.
Do dziś ta gałąź naszej oferty rozwinęła się równie silnie jak instalacje alarmowe czy monitoring. Możemy się
poszczycić dużym doświadczeniem monterskim oraz szerokim wyborem produktów do obsługi bram od
najsolidniejszych producentów, m.in. QUIKO, FAAC, NICE, CAME, BFT.

Monitoring to obok systemu alarmowego to podstawowy element zabezpieczeń nadzorujący bezpieczeństwo
obiektów takich dom, parking, gospodarstwo lub magazyn.
Bez względu jednak na obiekt na którym jest zainstalowany monitoring, jego zadanie jest takie samo ochrona
mienia, budynków oraz osób które w nich przebywają.
Odpowiednia instalacja kamer do monitoringu w dużym stopniu może zapobiec a wręcz wykluczyć zdarzenia
przez nas niepożądane. Tym samym zapewnia spokój i bezpieczeństwo oraz chroni mienie oraz zdrowie.
Monitoring działa na zasadzie obserwacji, detekcji i rejestracji obrazu na interesującej nas przestrzeni, np.
podwórko, plac zabaw, sklep, szkoła, parking, biuro czy hala produkcyjna. W przypadku potrzeby użytkownik
mający dostęp do zapisanego obrazu ma możliwość analizy oraz archiwizacji nagrania do dalszych celów.
W niedużych miejscowościach takich jak Radzyń Podlaski, Łuków czy Międzyrzec Podlaski daje się
zauważyć coraz bardziej świadome podejście do kwestii bezpieczeństwa i projektowanie instalacji
monitoringu już na etapie budowy domu.
Przygotowania do montażu kamer i monitoringu warto rozpocząć równocześnie z instalacją elektryczną
budynku i powinna to zrobić firma która dysponuje doświadczeniem i przeszkoleniem w kwestii zabezpieczeń
technicznych obiektów.

Dlaczego warto zainwestować w alarm?
Alarm System Alarmowy czyli System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) to obok monitoringu
podstawowy system, który powinien być zamontowany w każdym budynku. Dzięki niemu podnosimy
znacznie bezpieczeństwo osób oraz mienia. Gwarantem bezpieczeństwa i stabilnej pracy są systemy alarmowe
znanych i cenionych w branży zabezpieczeń firm.
Instalując alarmy w Radzyniu Podlaskim, Łukowie, Parczewie czy Międzyrzecu Podlaskim, czyli niedużych
miejscowościach najczęściej spotykamy się z odbiorcami którzy chcą niedrogi alarm ale zarazem
funkcjonalny i nowoczesny. Tego typu systemy alarmowe oferuje znana i ceniona rodzima firma Satel.
Oferujemy więc szeroki wybór systemów alarmowych o różnych funkcjonalnościach w zależności od
zapotrzebowania przeznaczenia, czy to będzie tani alarm dla domu czy też bardziej rozbudowany alarm dla
firmy.

IT-Monters

Kategorie
Budownictwo - Alarmy
Dom i wnętrze - Inteligentny dom
Według regionów - Lubelskie - Radzyń Podlaski
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe

Page 1 / 2

http://www.wymianalinkami.pl/3169
https://it-monters.pl
http://www.wymianalinkami.pl/budownictwo
http://www.wymianalinkami.pl/budownictwo/alarmy
http://www.wymianalinkami.pl/dom_i_wnetrze
http://www.wymianalinkami.pl/dom_i_wnetrze/inteligentny_dom
http://www.wymianalinkami.pl/wedlug_regionow
http://www.wymianalinkami.pl/wedlug_regionow/lubelskie
http://www.wymianalinkami.pl/wedlug_regionow/lubelskie/radzyn_podlaski
http://www.wymianalinkami.pl/wedlug_domeny
http://www.wymianalinkami.pl/wedlug_domeny/pl


Kamery, Monitoring, Napędy do bram, Alarm do domu, Zakładanie kamer i monitoringu, Montaż kamer, 
Montaż monitoringu, Instalacja napędów do bram, Radzyń podlaski, Łuków, Instalacje alarmowe, Monitoring
wizyjny, Telewizja przemysłowa

Informacje
Numer ID strony: 3169/2130, Status strony: aktywna od 06/11/2019 15:08, Typ strony: standard, Data
dodania: 06/11/2019 08:51, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba kliknięć: 0, odsłon: 574

Page 2 / 2

http://www.wymianalinkami.pl/kamery
http://www.wymianalinkami.pl/monitoring
http://www.wymianalinkami.pl/napedy_do_bram
http://www.wymianalinkami.pl/alarm_do_domu
http://www.wymianalinkami.pl/zakladanie_kamer_i_monitoringu
http://www.wymianalinkami.pl/montaz_kamer
http://www.wymianalinkami.pl/montaz_monitoringu
http://www.wymianalinkami.pl/instalacja_napedow_do_bram
http://www.wymianalinkami.pl/radzyn_podlaski
http://www.wymianalinkami.pl/lukow
http://www.wymianalinkami.pl/instalacje_alarmowe
http://www.wymianalinkami.pl/monitoring_wizyjny
http://www.wymianalinkami.pl/monitoring_wizyjny
http://www.wymianalinkami.pl/telewizja_przemyslowa
http://www.google.pl/search?q=site:https://it-monters.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:https://it-monters.pl
http://www.bing.com/search?q=site:https://it-monters.pl

