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O FIRMIE
Firma ELF istnieje na polskim rynku od 1992 roku. Od samego początku naszej działalności
zajmujemy się systemami zabezpieczeń dla domków jednorodzinnych, budynków
wielomieszkaniowych, osiedli, terenów zamkniętych i otwartych oraz dla biur i zakładów.
Cieszymy się uznaniem i zaufaniem Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Deweloperów,
Zarządców Nieruchomości a także Klientów Indywidualnych.
Naszą obecną pozycję na rynku zawdzięczamy wieloletniemu doświadczeniu oraz jakości
oferowanych usług i systemów – jesteśmy na bieżąco z najnowszymi światowymi trendami i
proponujemy naszym Klientom najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania,
adekwatne dla ich potrzeb.
W naszej ofercie znajdują się:










Kamery
Domofony i Wideodomofony
Kontrola dostępu
Alarmy i systemy przeciwpożarowe
Energooszczędne oświetlenie
Szlabany i systemy parkingowe
Drzwi i zabudowa
Inteligentny dom / budynek
Program „Bezpieczne i Przyjazne Osiedle”

Wszystkimi oferowanymi rozwiązaniami zajmiemy się kompleksowo i jesteśmy z Państwem
na każdym etapie realizacji. Nasze usługi to:

audyt potrzeb - doradztwo - projekt - sprzedaż - montaż –
integracja - konserwacja - serwis

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA „ELF” PIOTR MAJCHROWICZ
Os. Przyjaźni, pawilon 132C, 61-686 Poznań
Tel: 61 82 61 216, 61 82 61 217 I Mobile: 601 99 66 44 I Fax: 61 82 89 561
e-mail: biuro@elf24.pl
www.elf24.pl

NASZA MISJA
Wszystkie realizacje – zarówno te małe, jak i te rozbudowane, wykonywane są przez nas
z pełnym zaangażowaniem. Dzieje się tak, ponieważ naszej codziennej pracy przyświecają
konkretne wartości i określone cele, które wytyczają kierunki działań firmy Elf oraz
determinują jakość obsługi Klienta:







Zabezpieczenie osób i mienia
podniesienie komfortu użytkowania nieruchomości
zwiększenie bezpieczeństwa lokatorów i zarządcy
optymalizacja kosztów eksploatacji domu / budynku
podniesienie wartości nieruchomości
stworzenie warunków bezpiecznego, komfortowego oraz ekonomicznego
życia i pracy

Dążymy do tego, by najnowsze technologie pracowały dla Państwa bezpieczeństwa!
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ALARMY
System alarmowy stanowi jeden z podstawowych i najczęściej stosowanych sposobów
zabezpieczenia posesji przed działaniami przestępczymi. Odpowiada za wykrycie zagrożenia
oraz zareagowanie na nieautoryzowane naruszenie kontrolowanej strefy. Zwiększa poczucie
bezpieczeństwa właściciela, umożliwiając mu bieżącą kontrolę stanu bezpieczeństwa swojej
posesji / obiektu / mieszkania oraz daje możliwość automatycznego powiadamiania
odpowiednich służb o możliwym zagrożeniu.
Według policyjnych statystyk złodzieje i włamywacze o wiele rzadziej wybierają za cel
obiekty wyposażone w systemy alarmowe.

MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH:
Systemy alarmowe montuje się w dwóch obszarach:
1. Obszar zewnętrzny – składający się z urządzeń zabezpieczających posesję od
zewnątrz.
Obszar wewnętrzny zabezpiecza się, gdy zależy nam głównie na ochronie dóbr
w środku budynku.
2. Obszar wewnętrzny – składający się z urządzeń zabezpieczających posesję od
wewnątrz.
Instalacja alarmowa na zewnątrz budynku ma na celu zabezpieczenie wejścia do
samej działki.
Z wieloletniego doświadczenia wiemy jednak, że najskuteczniejszy jest system alarmowy
obejmujący obie strefy.
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RODZAJE SYSTEMÓW ALARMOWYCH:
Wybór odpowiedniego systemu alarmowego nie jest łatwy, dlatego na każdym etapie
inwestycji służymy poradą i wsparciem. W bardzo ogólnym podziale wyróżnia się systemy
bezprzewodowe (komunikują się z pozostałymi urządzeniami drogą radiową) i systemy
przewodowe (komunikacja poprzez przewody).
W poniższej tabeli znajdziecie Państwo uproszczone zestawienie wad i zalet poszczególnych
rozwiązań:
System alarmowy przewodowy
+ tańszy
+ pewniejszy
- wymaga położenia określonej ilości
przewodów

System alarmowy bezprzewodowy
+ nie wymaga kładzenia okablowania
- skuteczność uwarunkowana odległościami
oraz zakłóceniami sygnału
- raz na określony czas należy wymieniać
baterie niektórych urządzeń

Wybór konkretnego systemu alarmowego może być także związany ze stanem budynku,
który chcemy zabezpieczyć. Decyzję o instalacji przewodowego systemu alarmowego
najlepiej jest podjąć podczas budowy lub przed planowanym remontem. Na tym etapie
można także uwzględnić potencjalną rozbudowę alarmu i położyć zapasowe kable.
Mniej inwazyjny natomiast jest system bezprzewodowy, który cieszy się powodzeniem w już
wykończonych lub nowych obiektach.

Pamiętajmy jednak, że są to tylko poglądowe informacje, a każdy przypadek jest inny.
Dlatego zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który zaproponuje Państwu
najlepsze rozwiązanie dla konkretnej sytuacji.

STEROWANIE SYSTEMEM ALARMOWYM:
Użytkownik steruje systemem zmieniając jego stan z uzbrojonego na częściowo uzbrojony lub
rozbrojony. Odbywa się to poprzez wpisanie przypisanego kodu w manipulatorze, czyli klawiaturze
sterującej (choć są też inne możliwości). Wychodząc z domu uzbrajamy system, wracając do niego rozbrajamy go.
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ALARMY – ZASTOSOWANIE
Systemy alarmowe znajdują zastosowanie w różnego rodzaju obiektach prywatnych,
publicznych, państwowych, przemysłowych, firmowych etc.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU ALARMOWEGO:







wysyłanie powiadomienia o zdarzeniach alarmowych na telefon, tablet, komputer
informacja o zalaniu, ulatniającym sie gazie, spięciach elektrycznych
możliwość zdalnego załączenia alarmu
szybkie wezwanie pomocy dzięki przyciskowi antynapadowemu
natychmiastowy raport zdjęciowy lub wideo na telefon, tablet, komputer po
uruchomieniu alarmu
integracja z innymi systemami, takimi jak np.: monitoring wizyjny, kontrola dostępu,
inteligentny dom i wiele innych

Zainstalowanie systemu alarmowego daje również możliwość uzyskania zniżek na
ubezpieczenie obiektu – w zależności od oferty ubezpieczyciela obiektu.
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ALARMY – ELEMENTY
Do elementów systemów alarmowych należą:


centrala alarmowa – jest sercem systemu alarmowego. Jest to układ elektroniczny,
odpowiedzialny za całościowe zarządzanie wszystkimi urządzeniami oraz odpowiednie
procesy logiczne (np. jeśli nastąpi zdarzenie X to uruchom proces Y).



sygnalizator alarmowy – to urządzenia służące do powiadamiania otoczenia w sposób
optyczny (sygnały świetlne), dźwiękowy (syrena) lub optyczno-dźwiękowy o tym, że doszło do
włamania lub naruszenia kontrolowanej strefy. Zawieszony sygnalizator zewnętrzny daje
jasny przekaz dla potencjalnych przestępców, że obiekt jest chroniony.



przycisk wyjścia awaryjnego



przycisk antynapadowy



manipulator - czyli klawiatura sterująca. Odpowiada on za obsługę centrali, m.in.
uzbrajanie/rozbrajanie systemu oraz programowanie.



manipulator LCD



manipulator sensoryczny



manipulator multimedialny



powiadamianie GSM



bariery podczerwieni



czujki – są to wszystkie urządzenia, dostarczające do centrali rozmaite informacje Na
podstawie otrzymanych danych centrala podejmuje decyzję o powiadomieniu odpowiednich
osób niebezpiecznym zajściu. Czujki występują w rozmaitych postaciach - w zależności od
funkcji oraz sposobu zbierania danych możemy spotkać:
czujki magnetyczne, podczerwieni, wiązki laserowe, czujki gazu, czadu, przeciwpożarowe,
wstrząsów, zalania, zbicia szyby, otwarcia drzwi, ruchu, kontaktrony i wiele innych.



moduły powiadomień – są to urządzenia, które umożliwiają np. wysłanie SMS-a lub maila
w przypadku gdy dojdzie do włamania lub innego przestępstwa.
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ALARMY – CENY POGLĄDOWE
Każda wycena przygotowywana jest indywidualnie, w zależności od zastosowanego
rozwiązania i rodzaju prac instalacyjno – montażowych. W celu otrzymania kompleksowej
wyceny rozwiązania prosimy o kontakt z naszym konsultantem.
Nasza firma posługuje się normą KNR

Poglądowa cena pojedynczego rozwiązania dla Klienta Indywidualnego:
- system alarmwy z powiadomieniem GSM dedykowany do domów jednorodzinnych,
mieszkań, małych biur, sklepów, magazynów, warsztatów
Na zestaw składają się:
 płyta główna centrali
 manipulator ledowy
 przewód do programowania centrali
 antena
 4 czujniki ruchu
 1 czujnik ruchu dualny
 obudowa z transformatorem
 akumulator
 sygnalizator akustyczno – optyczny
Cena: 1199 zł brutto

! Dla hurtowych zamówień oraz dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Deweloperów
i Architektów oferujemy duże rabaty. Po szczegółową wycenę prosimy o kontakt. !

Niezależnie od rodzaju wybranego rozwiązania w jego cenie oferujemy
Państwu autorski program MOBIKO – Mobilny Konserwator, służący do
zgłaszania usterek, prowadzenia ich ewidencji i monitorowania ich przebiegu.
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zapytań ofertowych i kontaktu z naszą firmą w celu
wyjaśnienia wszelkich kwestii, które Państwa nurtują – nasi konsultanci odpowiedzą na
wszystkie Państwa pytania, zaproponują rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb oraz
przygotują kompleksową wycenę realizacji.

Firma Usługowo – Handlowa ELF
Piotr Majchrowicz
Os. Przyjaźni pawilon 132C
61-686 Poznań
Telefon: 888 444 800
Fax: 61 82 89 561
e-mail: biuro@elf24.pl
Oddział Wrocław:
Ul. Komandorska 147
53-344 Wrocław
Telefon: 785 550 980

www.elf24.pl
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