Ваш дім — Ваша ФОРТЕЦЯ
Міні-АТС-ПРАВИЛЬНИЙ офісний зв'язок
Повноцінне життя сучасного офісу,
магазину, готелю
чи банку не
можливе без надійного та якісного
зв'язку. Сучасні міні АТС, надаючи
компаніям
можливість
організації
чудового внутрішнього зв’язку, в той
же час збільшують ефективність
використання
існуючих
міських
та
мобільних телефонних ліній, тим
самим зменшуючи витрати на їх
утримання. Ці переваги в сукупності з
легкістю
в
користуванні
й
доступною ціною роблять
офісні
міні АТС необхідним атрибутом
ділового
життя
будь-якого
підприємства.
ПП “КОЛЕКС” пропонує Вам повний комплекс послуг по установці,
налаштуванні і обслуговуванні міні АТС – від розробки проекту до
монтажу,налаштування, та сервісного обслуговування
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Фізична охорона ПП Колекс це:
- гарантія безпеки;
- високий професійний рівень;
- доступна ціна;
Ми охороняємо об'єкти будь-якого
рівня складності та режимності.
Охорона КОЛЕКС це:
- забезпечення контрольно-пропускного режиму;

- забезпечення порядку та вимог внутрішнього режиму;
- патрулювання території;
- охорона матеріальних цінностей;
- контроль за дотриманням громадського порядку та правил
пожежної безпеки;
- створення системи фізичного захисту об'єкта;
- запобігання розкраданню;
- контроль за рухом автотранспорту;
- контроль та обмеження доступу сторонніх осіб;
Прописні істини систем безпеки
- організація локальної пультової охорони (для котеджних містечок,
Для захисту квартири, будинку, офісу від незаконного вторгнення тощо);
використовуються системи охоронної сигналізації. Внутрішній об'єм - організація евакуації у випадку небезпеки, тощо.
приміщення захищається датчиками руху, руйнування скла, магнітом. Львів, вул.Наливайка 12/8
контактними датчиками відкривання вікон/дверей. При необхідності
тел/факс: 8 (032) 297-03-85
захистити периметр об'єкту використовуються інфрачервоні променеві
8 (032) 244-57-70
бар'єри, радіолокаційні датчики. Сигнали тривоги від датчиків надходять
e-mail:kolecs@mail.ru
на контрольну панель, що є "мозком" системи. Вона обробляє
Розумний будинок
інформацію, що надійшла, і передає її на пульт охорони. Провідними
виробниками в області систем охоронної сигналізації і захисту периметра
Все частіше і частіше ми чуємо від знайомих, читаємо в газетах,
є
компанії
Satel
(Польща),
Electronic
line
(Ізраіль),
PULNIX
(Великобританія), Detection Systems (США), IR-Tec (Тайвань), CIAS бачимо на телебаченні згадування про «Розумний будинок»,
(Італія), обладнання яких відрізняється чудовим дизайном, високою «Інтелектуальний дім», тощо. А ще зовсім недавно про системи
автоматизації будинків, квартир, офісів, та інших приміщень можна
надійністю й оптимальним співвідношенням ціна/якість.
На будь-якому підприємстві, у кожному офісі необхідна пожежна було почути лише в фантастичних фільмах та стяттях в жовтій пресі,
сигналізація. Система пожежної сигналізації призначена для виявлення присвячених життю найбагатших людей світу, або ж далекому
пожежі на ранній стадії, включення систем звукового оповіщення та майбутньому.
Спробуємо розібратися що являють собою подібного типу системи,
активного пожежегасіння, передачі тривожного сигналу на пульт
чи потрібні вони Вам, і скільки ж обійдеться таке задоволення
охорони. Системи пожежної сигналізації та пожежегасіння на базі
сімейному бюджету.
обладнання відчизняних та закордонних виробників вже довели свою
Під Розумним будинком мають на увазі систему автоматизації
виняткову надійність і довговічність, навіть у несприятливих умовах.
управління певним рядом процесів (можливі такі варіанти:
Комплектація Вашої системи безпеки залежатиме від того, чи буде
електроживлення, водо- та газо- постачання, клімат-контроль,
об'єкт ставитися на пульт охорони, на пульт державної/недержавної відчинення/зачинення дверей, виконання певного ряду дій по
служби охорони, чи локально, просто з повідомленням на мобільний заданому сценарію, контроль стану охоронно-пожежної сигналізації,
телефон. На сумарну ціну системи значною мірою впливає і вартість тощо). Так розумний дім дозволить Вам перекрити газ та воду, коли
монтажних робіт, яка переважно визначається як певний відсоток від нікого немає вдома, або ж вимкнути електроживлення з тих чи інших
вартості матеріалів(переважно від 40% і до 80%).
груп розеток (для прикладу в дитячій кімнаті після 21:00), встановити
І навіть коли Ви вже орієнтуєтеся, яке саме обладнання Вам необхідне, автоматичний графік поливу газона, включити опалення, здійснити
і як приблизно підрахувати допустиму вартість робіт,- Ви все ще не сценарну імітацію присутності, тощо. І все це можна зробити просто
застраховані від того, щоб бути обдуреним. Додаткові гарантії можливі натиснувши кнопку на пульті, або ж навіть відправивши СМС
лише у випадку співпраці з серйозною, перевіреною фірмою, у якої за повідомлення.
плечима успішний досвід роботи на даному ринку, тачималий ряд
Від кількості керованих підсистем та їх складності значною мірою
вдячних клієнтів. Такою фірмою є приватне підприємство “Колекс”, яке залежатиме кінцева вартість самої системи. Але не все так просто.
отримало визнання як у приватних, так і у великих корпоративних Інтелектуальний дім, що переважно пропонується покупцям на ринку
клієнтів (банки, супермаркети, виробничі підприємства, тощо). А що ж України, це авторизовані системи різних виробників, які за рахунок
стосується цін, - то вони тут Вас і справді здивують...своєю чесністю та своєї «авторизованості та спеціальної направленості» коштують дуже
й дуже непомірні суми. Так повна система для особняка коштуватиме
конкурентністю. КОЛЕКС — нічого зайвого, тільки БЕЗПЕКА.
Наші спеціалісти мають досвід близько 60 тис. у.о., а простенька система для квартири, - від 10 тис.
проектування,
монтажу, у.о.. Але є варіант і більш доступних для широкого кола споживачів,
установки
систем
охоронно- та не менш функціональних та якісних систем. Це комплектація
пожежної
сигналізації
на розумного будинку у відповідності до вимог та побажань замовника,
об’єктах найбільшої складності. але використовуючи при цьому не дорогі авторизовані системи, а (як і
Всі системи безпеки проектуюся в сигналізаціях, в електроніці, та й практично всюди) перевірених
що
поширюються
окремо,
та
на
базі
не
з врахуванням вимог діючих датчиків,
нормативних
документів
і вузькоспеціалізованих систем обробки сигналів, які й входять до
стандартного
«розумного
дому»,
але
більш
настанов. Великий досвід, а складу
також технічний і кадровий багатофункціональної, і при цьому значно доступнішої центральної
потенціал
ПП
“КОЛЕКС” панелі прийняття рішень. Така система буде коштувати В КІЛЬКА
Голосові та sms
повідомлення на
дозволяє
нам
виконувати РАЗІВ ДЕШЕВШЕ, та не поступатиметься за своєю надійністю та
ВАШ
складні
комплексні
роботи функціональністю. Звичайно ж підібрати все необхідне обладнання та
МОБІЛЬНИЙ
грамотно його змонтувати, налагодити й запустити систему підсилу
якісно і в термін.
Ми маємо всі необхідні ліцензії лише професіоналам. То ж якщо Вас зацікавила можливість повної чи
на установку (монтаж) охоронної часткової автоматизації оселі чи офісу, - звертайтеся до фахівців ПП
«Колекс», які з радістю нададуть Вам фахову допомогу.
і пожежної сигналізації.
Гроші люблять тишу та точність...
«PRO
Intellect
Technology»
це
інтелектуальні
технології,
традиційна
японська якість, точність, надійність та
комфортна ціна. Компанія орієнтована не
лише на великі банки та фінансові установи,
але й на супермаркети, магазини, офіси, тобто
є обладнання як найвищого класу, так і
бюджетного, економ. Даним виробником
пропонується три лінії машин, призваних
служити Вашому бізнесу:
- Cash line — банківське обладнання
(лічильники, сортувальники банкнот і монет,
шпендельні
лічильники,
вакумні
пакувальники,
обандеролювальники,
детектори банкнот, лупи, тощо)
- Office line — офісне обладнання (знищувачі
паперу, ламінатори, брошурувальники, різаки,
витратні матеріали і т.д.)
- Market line — торгове обладнання (ваги,
касові апарати, тощо).

Дане
обладнання
відповідає
всім
найсуворішим світовим стандартам і вимогам.
Більш детально зупинимося на лічильниках
готівки. Вони поділяються на 4 класи:
Компактні лічильники: можуть працювати як
від мережі 220В, так і від батарейок, і від
гнізда автомобільного прикурювача. В цьому
класі, - PRO 15 (завжди з собою на ремені), та
PRO 35 (підрахує + перевірить за 4 видами
детекції)
Лічильники банкнот економ-класу (PRO 40
NEO i PRO 40 U NEO), з часом роботи до 5 год/
день, - призначені для лічби й перевірки
невеликих об'ємів готівки. Завоювали ринок
за рахунок оптимального співвідношення ціни
та якості. При наявності дисплея фасовки,
3-рівневій детекції оптичної щільності та УФ
(PRO 40 U NEO), та довільній фасовці 1-999,
компактних розмірах та всього 4кг. ваги, вони
дешевші від конкуруючих аналогів(жоден з
яких не має 3 рівня детекції) на 15-30%.

Лічильники банкнот офісного класу(в касах
на АЗС, в супермаркетах, пунктах обміну
валют, ...). Тут представлено нову серію
PRO57, яка має повний набір функцій,
необхідних для лічильника даного класу, та
дешевші
від
конкурентів-аналогів
на
30-80%!!!
Професійні лічильники, - це серйозні
банківські
машини,
що
безвідмовно
та
безперервно працюватимуть 18 год/добу. В
цьому
класі
представимо
моделі
PRO85/85U/85UM, PRO 95/95U, PRO 100/100U/
100UM. Це лічильники нового покоління,
призначені для лічби надвеликих об'ємів
готівки (мають збільшену подаючу кишеню (до
600 банкнот), автофільтр перевірки, для більш
точної
детекції,
яскравий
LCD-дисплей,
годинник і календар в додаток до стандартних
функцій).
Все обладнання PRO Intellect Tecnology, - це
справжня японська якість за розумною ціною.

