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SLUŽBY PRE MODERNÉ 
A BEZPEČNÉ BÝVANIE Pomôžeme vám cítiť sa doma príjemne a bezpečne s modernými ochrannými 

systémami:

BUĎTE NÁROČNÍ NA KVALITU SVOJHO BÝVANIA

Inteligentné kamerové systémy monitorujú spoločné 
priestory a okolie vášho domu. Prostredníctvom internetu 
nielen zaznamenávajú obraz, ale umožňujú ho chránene 
sledovať cez počítač, smartfón či TV prijímač.

Moderný videovrátnik umožňuje vpúšťať  do budovy len 
oprávnené osoby a môže byť priamo prepojený s vašim 
domácim telefónom alebo presmerovaný na mobil.

Systém kontrolovaného vstupu umožňuje vďaka bez- 
drôtovým senzorom a elektromagnetickým zámkom vytvoriť 
v objekte zóny s osobitne pridelenými oprávneniami vstupu.

02:01:

Návrh, montáž, prevádzku a údržbu systémov pre moderné a bezpečné bývanie 
poskytujeme ako súčasť riešenia. Opýtajte sa nás na podrobnosti!

        Prichádzam domov po náročnom dni a myšlienkami som už pri 
svojich najbližších. Už som takmer pred vchodom. Môj pohľad, tak 
ako mnohokrát, zablúdi ku kamere neúnavne strážiacej priestor 
pred naším domom. Vchádzam hneď s kľudnejším pocitom.“
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KAMEROVÉ SYSTÉMY Získajte viac istôt inštaláciou moderného 
ochranného kamerového systému:Služby pre moderné a bezpečné bývanie

Okolie a spoločné priestory vášho domu monitorujú 
vhodne rozmiestnené kamery. Už ich samotná 
prítomnosť odrádza nežiadúce osoby.

Záznam z kamier sa cez internet ukladá na centrálne 
cloud zálohované úložisko a nemôže sa stratiť.

Živý obraz aj archív je možné sledovať aj na diaľku cez 
bežný počítač, tablet či smartfón cez chránený prístup.

V domoch s digitálnou televíziou od Slovanetu môže 
byť obraz z kamier dostupný aj cez váš TV prijímač.

Pri použití kamier švédskeho výrobcu Axis je možné 
dokonca aj ich ovládanie na diaľku. 
 
Inteligentný softvér kamier dokáže rozpoznať pohyb,  
ale aj upozorniť na niektoré potenciálne podozrivé javy. 

Možnosť poskytnutia prístupu k vybraným kamerám  
aj pre miestnu políciu (vyžaduje dohodu).

Vyskúšajte si, ako môžete sledovať vchod vášho domu cez smartfón či tablet.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu s prepojením na ukážkové kamery.

04:03:

        Odkedy je pred naším domom kamera, prestali sa tu objavovať 
nežiaduce osoby a nemám obavy o naše auto. Prístup ku kamere 
snímajúcej parkovisko sme totiž poskytli aj našej polícii.“
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VIDEOVRÁTNIK Videovrátnik Helios 
vám prinesie:Služby pre moderné a bezpečné bývanie

      Nedávno ma chcel prekvapiť návštevou priateľ, s ktorým sme sa 
roky nestretli. Po zazvonení pri vchode však zostal prekvapený, 
keď sa mu z reproduktora ozvalo moje: „Veľmi rád ťa vidím, 
Jozef! Žiaľ, som práve na služobke“. 

Dohodli sme si stretnutie na ďalší deň a okrem posledných zážitkov 
som mu porozprával aj o  našom novom videovrátnikovi...“

“ Komfortný a bezpečný spôsob vpúšťania osôb do domu.

Možnosť prepojenia s domácim telefónom, videotele-
fónom alebo možnosť presmerovania napríklad na mobilný 
telefón. 

Kvalitný prenos hlasu aj obrazu.

Možnosť vstupu do budovy aj cez bezpečnostný kód, 
kartu alebo dotykový kľúč.

Možnosť prepojenia s pokročilými systémami 
kontrolovaného vstupu do budovy.

Nastavovanie a správu zariadenia aj ďiaľkovo
cez internet.

06:05:

Zariadenia a systémy Helios môžu využívať existujúce rozvody internetových 
káblov v dome, takže inštalácia nevyžaduje stavebné úpravy v dome a bytoch.
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ELEKTRONICKÉ KONTROLOVANÉ VSTUPY
Služby pre moderné a bezpečné bývanie

08:07:

So systémom elektronických kontrolovaných 
vstupov získate:

cenovo výhodné riešenie komplexnej kontroly vstupov do budovy a jej jednotlivých zón

zaznamenávanie prechodov cez jednotlivé kontrolované vstupy

možnosť prepojenia s videovrátnikmi a širokou škálou prístupových kariet a dotykových kľúčov

možnosť prepojenia so systémom riadenia vnútorného alebo vonkajšieho osvetlenia

možnosť využívania systému vrátane komplexnej správy a dohľadu

S ohľadom na variabilný charakter systému kontrolovaných vstupov 
nás kontakujte, aby se vám mohli navrhnúť riešenie na mieru.

        Systém kontrolovaného vstupu umožňuje vďaka bezdrôtovým 
senzorom a elektromagnetickým zámkom vytvoriť v dome alebo 
objekte zóny s osobitne pridelenými oprávneniami vstupu a ich 
monitorovanie. “

“

inteligentná 
kamera

inteligentná 
kamera

internetcloud

kontrolovaný
vstup

kontrolovaný
vstup

kontrolovaný
vstup

kontrolovaný
vstup

Viac na
slovanet.sk/byvanie



Pomôžeme vám cítiť sa doma príjemne a bezpečne s modernými ochrannými 
systémami:

Pri návrhu riešenia pre váš dom sa zameriame na optimálne skĺbenie vašich požiadaviek a dostupných 
možností – tak, aby ste za svoju investíciu získali čo najviac.

Pre bytové domy poskytujeme aj pripojenie domácností k vysokorýchlostnému internetu s možnosťou 
výhodného telefonovania a vo vybraných lokalitách aj s modernou digitálnou televíziou.

V polyfunkčných a administratívnych budovách poskytujeme aj pokročilé telekomunikačné, dátové  
a bezpečnostné služby pre firmy. Návrh, montáž, prevádzku a údržbu systémov pre moderné a bezpečné 
bývanie. Služby pre domácnosti a firmy v budove poskytujeme ako súčasť riešenia. Konkrétne riešenie 
pre váš dom vznikne preskúmaním potrieb správcov i obyvateľov konkrétneho domu/objektu, diskusiou  
k jeho návrhu s cieľom vašej maximálnej spokojnosti.
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  Vybavenie vášho domu vhodne zvolenými modernými 
technológiami vám prinesie výrazné zvýšenie komfortu  
a bezpečnosti  bývania a zvyšuje aj  hodnotu vašej 
nehnuteľnosti.“

“

Kontaktujte nás s vašimi otázkami:
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