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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
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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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MONITORING WIZYJNY
Prewencja, archiwizacja, szybka reakcja na zagrożenie – to tylko kilka zalet monitoringu
wizyjnego. Monitoring wizyjny pozwala również na odtwarzanie zdarzeń w przypadku zajścia
nadzwyczajnych sytuacji. I mowa tu nie tylko o przestępstwach, ale także o codziennych
sytuacjach takich jak np. nadzór nad nastolatkiem pozostałym w domu, sprawdzenie,
o której domownik wrócił do domu i wiele innych.
Jak wskazują statystyki, zdecydowana większość przestępców rezygnuje z próby kradzieży
lub włamania jeżeli dostrzega, że obiekt jest monitorowany lub zabezpieczony alarmem.
Współczesne systemy pozwalają na monitoring bezprzewodowy - nie wymaga on kładzenia
okablowania, dzięki czemu jego instalacja może zostać przeprowadzona
w dowolnym momencie. Systemy przewodowe najlepiej jest planować na etapie budowy lub
remontu obiektu, by od razu zaplanować przebieg niezbędnych instalacji.

Kamery monitorujące mogą działać w systemie analogowym oraz IP.
Różnice między kamerami IP i analogowymi przedstawia poniższa tabela. Kamery analogowe
uważa się za prostsze w montażu i konfiguracji, do ich zalet należy także stosunkowo
niewysoka cena. Kamery IP zapewniają zwykle obraz lepszej jakości (posiadają większą
rozdzielczość). Są jednak droższe od analogowych, a nagrania zajmują większą powierzchnię
na dysku twardym.
Kamery analogowe

Kamery IP

+ tańsze od cyfrowych+ łatwe w montażu i + wysoka rozdzielczość, lepsza jakość
konfiguracji
obrazu (HD, Full HD i więcej)
+ dłuższy okres nagrań

+ generowanie kilku strumieni video

+ lepsza czułość w nocy

+przewidywany rozwój technologiczny i
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- niższa rozdzielczość ( ok. 720x576 px)

większe możliwości rozbudowy systemu

- potrzeba większej ilości kamer żeby + kamerami IP możemy sterować
widzieć taki sam obszar jak w przypadku IP
dodatkowymi
urządzeniami
poprzez
gniazdo wejścia/wyjścia w kamerze
- gorsza jakość nagrań
+ możliwość zestawienia dwukierunkowego
sygnału audio( można słyszeć i mówić)
- wymagają kilkakrotnie więcej miejsca na
dysku twardym (w przypadku zmniejszenia
ilości kamer różnica ta maleje)
- trudniejsze w konfiguracji

Możliwe jest łączenie w jednym systemie monitoringu kamer IP i analogowych. Są to tzw.
systemy hybrydowe. Istnieje też system HD SDI.
W monitoringu wizyjnym doskonale sprawdzają się kamery z doświetlaczem światła
podczerwonego (IR). Ludzkie oko nie dostrzega tego typu promieniowania podczerwonego,
ale kamerze wystarcza ono, by móc w nocy prowadzić obserwacje.
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MONITORING WIZYJNY – ZASTOSOWANIE
Monitoring wizyjny znajduje szereg zastosowań, w zależności od miejsca instalacji:









pozwala na bezpieczną obserwację otoczenia bez wychodzenia z domu
umożliwia kontrole posesji poprzez podgląd online, dostępny za pomocą
komputera, tabletu czy smartfona
w przypadku braku stacjonarnego internetu można zainstalować monitoring
GSM, który wykorzystuje sieć komórkową i umożliwia podgląd zdarzeń
na smartfonie
w przypadku wystąpienia działania niepożądanego (kradzież, włamanie,
dewastacja mienia) nagranie z rejestratora pozwoli na jego odtworzenie
stanowi doskonałe uzupełnienie systemu alarmowego – razem tworzą integralny
system ochrony danego obiektu (np. po uruchomieniu alarmu na telefon
przesyłany jest krótki filmik lub seria zdjęć z miejsca zdarzenia)
to jednorazowa inwestycja która zapewnia spokój i bezpieczeństwo na lata –
jedyną rzeczą, o którą trzeba dbać jest konserwacja kamer.
oferujemy kamery działające w systemie analogowym oraz IP

MONITORING WIZYJNY – ELEMENTY
Do elementów monitoringu wizyjnego należą:











kamera anlogowa lub IP
rejestrator
dysk twardy
zasilacze
transformatory pasywne
przewody
switch (przy kamerach IP)
obudowa
uchwyt
doświetlacz podczerwieni
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MONITORING WIZYJNY – 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:
- kamery analogowe - od 79 PLN brutto
- kamery IP - od 310 PLN brutto
- rejestrator analogowy – od 430 zł brutto
- rejestrator cyfrowy – od 930 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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