USŁUGA
MONITORINGU PPOŻ.
BEZ KONIECZNOŚCI
ZAKUPU KAMER
DLA TWOJEGO NADLEŚNICTWA

Usługa monitoringu ppoż.
bez konieczności zakupu kamer
to doskonałe rozwiązanie
dla nadleśnictw, które nie chcą
inwestować jednorazowo dużej
sumy pieniędzy w drogi sprzęt.
Od teraz można korzystać
z usług detekcji przez okres
np. jednego sezonu pożarowego.

JAK
TO
DZIAŁA?

Nadleśnictwo wykupuje usługę na dany
okres, a my pokrywamy koszty związane
z zakupem, montażem i serwisowaniem
sprzętu. Dostarczamy niezbędne urządzenia, które sami montujemy na dostrzegalniach lub masztach. Głównym elementem
są detektory z wbudowanym mikrokomputerem, które pracują w dzień i w nocy.
Jeśli dane nadleśnictwo nie posiada odpowiedniej infrastruktury ppoż., możemy
dokonać instalacji m.in. na wieżach firmy
Emitel lub Orange. W razie jakichkolwiek
awarii sprzętu działamy sami, nie angażując w to jednostki Lasów Państwowych.

W ramach usługi zapewniamy dostęp
do
najnowszych
wersji
naszego
oprogramowania, w tym aplikacji instalowanej w PAD i aplikacji mobilnej SmokeD
Alerts Pro do otrzymywania alertów
o pożarze na telefon.
SmokeD – dzięki pracującemu 24/7,
wewnętrznemu Centrum Analizy Danych –
może w każdej chwili przejąć rolę PADu,
np. nocą lub poza godzinami pracy osób
z nadleśnictwa. Dzięki temu monitoring
ppoż. odbywa się pod stałą kontrolą
dyspozytorów.

...POSIADA OBSERWATORÓW
NA WIEŻACH I NIE MA
KAMER

JEŚLI TWOJE

NADLEŚNICTWO
...

...POSIADA KAMERY,
ALE BEZ DETEKCJI

...POSIADA KAMERY FIRMY
MANTA Z AUTOMATYCZNĄ
DETEKCJĄ

My zamontujemy na masztach
odpowiedni sprzęt: 5 detektorów,
instalację fotowoltaiczną, pomocniczą
kamerę obrotową i router do łączności
z internetem

My zainstalujemy na masztach nowe
detektory, a posiadane kamery wykorzystamy do weryfikacji zgłoszeń
– nie będziemy ingerować w istniejącą
infrastrukturę

My nadamy dostęp do nowej wersji
aplikacji instalowanej w PAD –
SmokeD 4.0 oraz aplikacji mobilnej –
SmokeD Alerts Pro

Damy nadleśnictwu dostęp
do najnowszych wersji naszego
oprogramowania: aplikacji instalowanej
w PAD i aplikacji mobilnych

Nadamy dostęp pracownikom
nadleśnictwa do naszego
oprogramowania w najnowszej wersji:
aplikacji instalowanej w PAD i aplikacji
mobilnych

Po zakończeniu pracy w PAD, nasze
Centrum Analizy Danych przejmuje
jego rolę

Po zakończeniu pracy w PAD, nasze
Centrum Analizy Danych przejmuje
jego rolę

Po zakończeniu pracy w PAD, nasze
Centrum Analizy Danych przejmuje
jego rolę

USŁUGA MONITORINGU PPOŻ.
CO TAK NAPRAWDĘ ZYSKUJESZ?
Usługa monitoringu ppoż. zapewnia:
Ciągły monitoring ppoż. 24/7 bez konieczności zakupu drogiego sprzętu
Dostęp do najnowszej wersji oprogramowania: aplikacji instalowanej w PAD SmokeD Desktop
i aplikacji mobilnej do odbierania alertów – SmokeD Alerts Pro
Niezbędne wyposażenie dostrzegalni – detektory z wbudowanym oprogramowaniem
i podczerwienią, które pracują 24/7, kamera obrotowa, fotowoltaika, router do łączności
z internetem
Pełny serwis techniczny w trakcie trwania umowy
Możliwość korzystania z masztów zewnętrznych m.in. firmy Emitel i Orange
Centrum Analizy Danych SmokeD w roli PADu

Problem ze znalezieniem ludzi do pracy
na dostrzegalniach, pożary, które pojawiają
się nocą, burze powodujące awarię kamer
– o to nie musisz się już martwić!

MASZ PYTANIA?
CHCESZ UMÓWIĆ SIĘ NA PREZENTACJĘ?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
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Przetestuj naszą mobilną aplikację

SmokeD Alerts Pro!
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