Monitorovací systém
pro čerpací stanice
Jste majitelem čerpací stanice a máte špatné zkušenosti s krádežemi
paliva a nabízeného zboží?
Potřebujete zajistit stálou ochranu proti krádežím PHM?
Chcete mít prevenci proti případným útokům vandalů?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Nabízíme vám jednoduché a uživatelsky přívětivé řeše-

Zvýšení bezpečnosti osob, PHM a majetku na

ní pro monitorování vaší čepací stanice.

čerpací stanici

Řešení obsahuje poplašný systém chránící čerpací sta-

Možnost kontroly objektu jednoduše a z jednoho

nici před vloupáním.

místa (možnost vzdáleného dohledu)

Poskytneme Vám nástroj pro sledování pro zlepšení

Optimálně konfigurované zabezpečovací systé-

bezpečnosti na vaší čerpací stanici.

Spolehlivý videomonitorovací systém
Velmi efektivní a cenově přístupný systém

my (v drátovém i bezdrátovém provedení s nejmodernější zabezpečovací technologií)
Kvalitní EZS s vysokou spolehlivostí, modulárností
a snadnou obsluhou

Provádíme záruční i pozáruční servis
a nastavení kamerové technologie.
Nabízíme kompletní služby v oblasti
návrhů, instalace, revize i testování jednotlivých řešení.

PROČ JE DŮLEŽITÝ KVALITNÍ ZÁZNAM?
Dostane-li policie kvalitní kamerový záznam z krádeže PHM či dalších produktů, může pachatele rychle
odhalit. Zamezí se tak dalším potencionálním krádežím a ztráty jsou minimální.

Kamery a nápisy „Monitorovaná oblast“
mají samy o sobě psychologický vliv
na na potencionální pachatele, stejně
tak jako na ukázněnost vašich zaměstnanců.

CO MONITOROVAT?
Výdejní stojany pohonných hmot
Monitorování čerpacích stojanů by mělo být zaměřeno na automobil a čerpajícího – k získání detailních
obrazů automobilu včetně státní poznávací značky
a čerpajícího s dobře viditelnými rysy.
V případě, že jsou stojany umístěny v jedné řadě, je
velmi důležité použít dvě kamery – jednu z přední
strany a druhou ze zadní strany. Takové uspořádání zamezí blokování ve výhledu na druhý automobil,
který by měl být také monitorován. Z těchto důvodů by kamery měly být upevněny v optimální výšce,
která umožňuje jak dobrou viditelnost poznávacích
značek, tak i ochranu proti poškození.
Vchod a východ
Monitorování zákazníků, kteří netankují a vyskytují se
mimo výdejní stojany pohonných hmot zajistí monitoring u vchodu a východu. Tyto kamery by měly být
umístěny přesně nad vchodem a východem. V případě zhoršených technických možností lze použít
vzdálenější kamery s objektivy s velkou ohniskovou
vzdáleností (teleobjektivy).
Je důležité si uvědomit, že snímaná oblast by měla
být redukovaná na to nejpodstatnější i z důvodu minimalizace zorného pole kamery, která zaznamenává i velmi malé detaily. To se provádí např. pomocí
aranžování omezovačů nebo vybudováním bariér.
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