Πως προστατεύει το κουμπί πανικού σε περιπτώσεις
κινδύνου

Με την πάροδο του χρόνου, οι διαρρήκτες τείνουν να γίνονται ολοένα και πιο
«ευρηματικοί», καταφέρνοντας να εισβάλλουν ακόμη και σε σπίτια «φρούρια».
Συχνά, εντοπίζουν σημεία εισόδου εύκολα προσβάσιμα, χωρίς να κάνουν αντιληπτή
την παρουσία τους, ακόμη και όταν οι κάτοχοι βρίσκονται μέσα στο χώρο.
Για τις περιπτώσεις αυτές η Spartan Security δίνει στους συνδρομητές της εύκολη
και αποτελεσματική λύση: το κουμπί πανικού.

Τι ειναι το κουμπί πανικού;
Το κουμπί αυτό μπορεί να βρίσκεται πάνω στο πληκτρολόγιο του συναγερμού ή με την
μορφή κωδικού, επίσης για μέγιστη ασφάλεια το κουμπί πανικού είναι και μία έξυπνη
μικρή συσκευή (μπρελόκ τσέπης) που παρέχει εύκολη πρόσβαση, όπως για παράδειγμα
το υπνοδωμάτιο, επειδή είναι ασύρματο και δεν χρειάζονται καλώδια.

Που συνίσταται;
Ενδείκνυται σε συμβάντα απειλής, στις
περιπτώσεις ηλικιωμένων και
γενικότερα ασθενών που χρήζουν
έκτακτης βοήθειας, καθώς είναι για μια
σωτήρια επιλογή σε περιπτώσεις
διάρρηξης, κλοπής ή επείγουσας
ανάγκης.

Πως λειτουργεί;
Με ένα απλό πάτημα του κουμπιού, ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα
συναγερμού του προστατευόμενου χώρου και το σήμα κινδύνου λαμβάνει απευθείας
η Spartan Security όπου ενημερώνει άμεσα την Ελληνική Αστυνομία για το
υπερεπείγον του περιστατικού, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητα από της
Αστυνομία να στείλει ταυτόχρονα και το εξειδικευμένο προσωπικό ασφαλείας στο
χώρο (άμεση επέμβαση). Με τον τρόπο αυτό, ο κάτοχος την στιγμή που βρίσκεται
σε κίνδυνο είναι σε θέση να ειδοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς τη χρήση
τηλεφώνου και κυρίως χωρίς να δώσει στόχο στους επίδοξους ληστές.

Ποια πλεονεκτήματα έχει;
Το κουμπί πανικού προσφέρει αίσθηση απόλυτης ασφάλειας. Πλέον, σε κάθε αγορά
και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού, συνίσταται η προσθήκη της συσκευής
αυτής για μέγιστη προστασία. Αποτελεί ένα gadget που σας συντροφεύει σε κάθε
σημείο του προστατευόμενου χώρου σας, καθώς συστήνεται η κατοχή όλων των
μελών μίας οικογένειας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον
εγκαταστάτη σας
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Σημείωση : Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν email, καθώς ο λογαριασμός εξυπηρετεί μόνο
αποστολή αλληλογραφίας.
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Λαμβάνετε αυτό το e-mail γιατί εγγραφήκατε στο site www.spartan.gr για αποστολή τακτικών
ενημερώσεων και newsletters ή έχετε συμμετάσχει σε κάποια προωθητική ενέργεια.
Αν το e-mail αυτό σας έχει αποσταλεί για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε
να πατήσετε εδώ για διαγραφή
Αν έχετε κάποιο σχόλιο, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στο info@spartan.gr

