ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Αυτόνομο - ασύρματο σύστημα
ασφαλείας με κάμερα.
- Τα πολύτιμα στοχεία ενός Αρχαιολογικού
χώρου αποτελούν συχνά στόχο κλοπών και
βανδαλισμών.
- Η αρχαιοκαπηλία πλήττει την ιστορική συνέχεια.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΡΕΥΜΑ
Λειτουργεί για χρόνια
με κάθε ζεύγος μπαταριών
• Παντός καιρού

- Η προστασία τους μέχρι σήμερα ήταν δύσκολη
και δαπανηρή.
- Η Nevelus παρουσιάζει την πιο αξιόπιστη
λύση χωρίς καλώδια.
- Στην εφαρμογή του συστήματος καμία αισθητική
παρέμβαση του χώρου δεν υπάρχει.
- Κάθε συμβάν συναγερμού επιβεβαιώνεται με
κάμερα έτσι ώστε να μην υπάρχει άσκοπη
μετακίνηση των διωκτικών αρχών.
- Το σύστημα συντελεί στην σύλληψη των
δραστών προσφέροντας τα καταγεγραμμένα
στιγμιότυπα από τα συμβάντα της παραβίασης.

• -20°C έως 60°C

Ανιχνευτής Κίνησης
Καμερα νυχτερινής
λήψης
Υπέρυθροι
Προβολείς

Σήμερα όλο και πιο έντονο είναι το φαινόμενο κλοπής αρχαιολογικών
κειμηλίων. Η αρχαιοκαπηλία απειλεί τον Εθνικό πλούτο και απογυμνώνει
τα μνημεία από τα πολυτιμότερα στοιχεία τους. Κάθε επιτυχημένη
προσπάθεια προστασίας τους, αποδεικνύει τον σεβασμό και την εκτίμηση μας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα κλοπής αντικειμένων
ή βανδαλισμού αρχαιολογικών χώρων,
συναντάται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει παρουσία
περαστικών, και σε απομονωμένα σημεία.
Οι προσπάθειες στην λύση του προβλήματος
μέχρι σήμερα δεν ήταν αποτελεσματικές.
Η Nevelus παρουσιάζει την πιο λειτουργική
και οριστική λύση για την ασφάλεια των
απομονωμένων αρχαιολογικών χώρων.

Το σύστημα ασφαλείας - καμερών της Nelelus αποτελείται από την κεντρική μονάδα που παραδίδεται
σε στεγανό κουτί ΙΡ67, στεγανή σειρήνα, ραντάρ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ασύρματα
μπουτόν όπλισης- αφόπλισης. Επίσης υπάρχουν τσιμεντένιες βάσεις για την στίριξη των ανιχνευτών.
Το σύστημα είναι απλούστατο στην εφαρμογή του! Επιλέγουμε ένα σημείο με καλή κάλυψη
δικτύου GSM, τοποθετούμε τα ραντάρ στα σημεία που θέλουμε προστασία. Καλούμε το κέντρο λήψης,
κάνουμε δοκιμές και είμαστε ΕΤΟΙΜΟΙ.

Διάρκεια λειτουργίας του κάθε σετ
μπαταριών έως 4 χρόνια
Καμία απαίτηση για ρεύμα ή τηλέφωνο
Κανένας επηρεασμός από κεραυνούς
Άμεση ασύρματη εγκατάσταση παντού
Καταγραφή των παραβατών σε
ασφαλή βάση δεδομένων
Made in France

nevelus.com

