ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Ασύρματο σύστημα ασφαλείας
για εργοτάξια Α.Π.Ε.
- Τα εργοτάξια των φωτοβολταïκών αλλά και των
αιολικών πάρκων είναι εκτεθειμένα σε βανδαλισμούς και
κλοπές.
- Το σύνολο του εξοπλισμού κινδυνεύει κάθε στιγμή.
- Η Nevelus προσφέρει την καλύτερη λύση για την
προστασία των εργοταξίων Α.Π.Ε.
- Με το ασύρματο σύστημα ασφαλείας της Nevelus
μπορούμε να έχουμε ασφάλεια με ταυτόχρονη επιβεβαίωση βίντεο.
- ΔΕΝ απαιτείται τροφοδοσία ρεύματος ούτε τηλεφώνου.
- Κάθε έργο πλέον μπορεί να προστατευθεί με έναν εύκολο όσο και
αποτελεσματικό τρόπο.
- Η εγκατεστημένη εφαρμογή συντελεί στην σύλληψη των δραστών
προσφέροντας τα καταγεγραμμένα βίντεο από τα σημεία της
παραβίασης.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΣΑΣ
Σήμερα όλο και πιο έντονο είναι το φαινόμενο κλοπής εξοπλισμού,
εργαλείων και υλικών από τα εργοτάξια. Αρνητικό αποτέλεσμα
αυτού είναι η αύξηση του κόστους κατασκευής και η αδυναμία τήρησης
των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης.
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- Το μεγαλύτερο πρόβλημα κλοπής εξοπλισμού
ή βανδαλισμού εργοταξίων Α.Π.Ε. συναντάται σε
περιοχές όπου δεν υπάρχει παρουσία
περαστικών, και σε απομονωμένα σημεία.
- Η Nevelus παρουσιάζει την πιο λειτουργική
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΡΕΥΜΑ

και οριστική λύση για την ασφάλεια των

Λειτουργεί για χρόνια
με κάθε ζεύγος μπαταριών

εργοταξίων για φωτοβολταικά και αιολικά πάρκα.

• Παντός καιρού

- Πρόκειται για ένα απόλυτα ασύρματο σύστημα

• -20°C έως 60°C

ασφαλείας το οποίο χωρίς καμία εξωτερική πηγή
ενέργειας ή τηλεφωνικής γραμμής ενημερώνει

Ανιχνευτής Κίνησης

άμεσα και με ακρίβεια για εισβολείς στον χώρο

Καμερα νυχτερινής
λήψης

ευθύνης του.

Υπέρυθροι
Προβολείς

- Το σύστημα μεταδίδει video από το σημείο
της παραβίασης προκειμένου να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία
και να επιλέξουμε ορθότερα τις ενέργειές μας.

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

