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Για να εξασφαλίσετε πως το σύστημά ασφαλείας που προνοήσατε και
εγκαταστήσατε θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να ανταποκριθεί σε τυχόν
παραβίαση, θα πρέπει να γίνεται τακτικό Service από τεχνικό ασφαλείας.
Κάθε πότε χρειάζεται συντήρηση ένα σύστημα ασφαλείας ;
Κάθε χρόνο προτείνεται να γίνεται συντήρηση (service) που περιλαμβάνει γενικό
έλεγχο των ζωνών και κάθε 2 χρόνια αλλαγή των αναλώσιμων υλικών του
συστήματος (μπαταρίες).
Τι περιλαμβάνει η συντήρηση του συναγερμού;

Έλεγχο της όπλισης-αφόπλισης και της διαδικασίας εισόδου και εξόδου
στον προστατευόμενο χώρο.
Συντήρηση σε τυχόν φθορές στις διασυνδέσεις και στην τροφοδοσία.
Αλλαγή των μπαταριών του συστήματος.
Έλεγχο για την εύρυθμη λειτουργία των ανιχνευτών κίνησης, των
μαγνητικών επαφών, των button πανικού κι άλλων λοιπών παρελκομένων
του συστήματος.
Τεχνικές δοκιμές για την καλή λειτουργία των συσκευών ειδοποίησης.
Test επικοινωνίας του συστήματος με το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων.
Επαγγελματική ενημέρωση για τις νέες δυνατότητες αναβάθμισης του
συστήματος για μεγιστοποίηση της ασφάλειας όπως για παράδειγμα:

χρήση της εφαρμογής My Spartan για απομακρυσμένη διαχείριση και
on-line ενημέρωση και
χρήση της τεχνολογίας GPRS για ασύρματη αποστολή σημάτων.

Πόσο κοστίζουν οι υπηρεσίες συντήρησης ενός συναγερμού;
Το κόστος μιας απλής συντήρησης ή ενός ετήσιου συμβολαίου συντήρησης
εξαρτάται από το σύστημα του συναγερμού σας, τις προδιαγραφές του και τον
αριθμό των ζωνών που περιέχει.
Σε κάθε περίπτωση το κόστος συντήρησης είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του
συνολικού κόστους αγοράς και εγκατάστασης ενός συστήματος συναγερμού
αλλά και του κόστους που θα προκύψει σε περίπτωση παραβίασης του χώρου
σας λόγω της μη σωστής λειτουργίας του. Ένα σύστημα συναγερμού που δεν
συντηρείται σωστά, μπορεί να γίνει αντιληπτό από πιθανούς διαρρήκτες.
Η προληπτική συντήρηση του συναγερμού σας διασφαλίζει ότι το σύστημά σας
λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί με αξιοπιστία.

Σημαντική ειδοποίηση: Εν όψει των καλοκαιρινών διακοπών, μην περιμένετε την
τελευταία στιγμή για να κάνετε συντήρηση. Είναι πολύ πιθανό να μην
εξυπηρετηθείτε σωστά λόγω αυξημένου όγκου εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας.

Τι ενέργειες κάνουμε
μόλις μας έχουν κλέψει το
σπίτι

Έξυπνες και απλές λύσεις
για εξοικονόμηση
ενέργειας

Οι διαρρήξεις στις οικίες έχουν

Ο περισσότερος κόσμος καταναλώνει

ιδιαίτερα αυξητική τάση τα τελευταία
χρόνια και είναι πλέον πολύ πιθανόν
να έρθουμε όλοι αντιμέτωποι με ένα
τέτοιο συμβάν.

παραπάνω ρεύμα επειδή δεν γνωρίζει
ακριβώς πως να χρησιμοποιεί
ηλεκτρικές συσκευές με τον βέλτιστο
ενεργειακά τρόπο.

Περισσότερα

Περισσότερα

Κρατάμε το δόρυ της ασφάλειας!
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