


Inteligentní bezpečnostní systém
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Více než 20 let střeží bezpečnostní systémy Dominus
objekty s nejvyššími bezpečnostními požadavky.
Jsou jimi zabezpečeny například budovy státních institucí,
bank a věznic po celé České a Slovenské republice.

Dominus3 integruje dlouholeté poznatky vývoje
a přetavuje je do svých klíčových vlastností -moderní
design, ergonomie a jednoduchost instalace.

Dominus3 přinášímaximální zabezpečení pro
libovolný rozsah řešení. Ať už je to jedna místnost,
nebo celý areál.

Dominus3



Komplexní bezpečnostní řešení
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rozeznává neoprávněný vstup do střežených oblastí.
Včasnou signalizací eliminuje potencionální škody.

kontroluje omezení přístupu do určených míst.
Na základě definovaných oprávnění uživateli
otevře dveře, závoru nebo umožní projít turniketem.

propojuje hlavní bezpečnostní platformy s inteligentním
řízením technologií budovy a integračními nadstavbami.

Zabezpečení

Přístup

Integrace



Rozsah bez kompromisů

Dominus3 je od základu navržen jakomodulární řešení.
Nezáleží na tom, zda zabezpečujete rezidenční objekt,
banku nebo mezinárodní letiště. Vždy se přizpůsobí.
Dominus3 roste s Vašimi požadavky.
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Rozsah

VĚDĚLI JSTE, že Dominus3 dokáže
obsloužit až 10 000detektorů, 2000dveří
a více než 50000uživatelů?

To vše při zachování bleskové odezvy.



Jednoduchost instalace
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Jednoduchost

VĚDĚLI JSTE, že Dominus3 používá patentovanou
DIN lištu s integrovanou sběrnicí H-BUS?

Využití této technologie eliminuje chyby
v zapojení a zjednodušuje instalaci.

Dominus3 obslouží několik tisíc adresných modulů.
Kdo by čekal, že tímto rozsahem přichází o jednoduchost
instalace a údržby, je na omylu. Intuitivní zapojení,
automatické načtení topologie, předdefinované vlastnosti
modulů i dálková správa ušetří Váš drahocenný čas.



Bezpečnost na nejvyšší úrovni

Dominus3 přináší šifrovanou komunikaci na sběrnici,
čímž zvyšuje bezpečnost celého řešení na maximální
možnou úroveň. Tato technologická jednička ale není
určena jen pro vojenské objekty, věznice a banky.
Flexibilita řešení jej dělá vhodným pro zabezpečení
každého komerčního objektu.
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Bezpečnost

VĚDĚLI JSTE, že systém Dominus3
disponuje certifikáty pro nejvyšší stupeň
zabezpečení a nejvyšší třídu přístupu?



Design je důležitý

Ovládací panel se většinou nachází u vstupních dveří
do budovy, a tudíž je na očích všem návštěvníkům.
Promoderní technologie budov je potřeba
slovo design skloňovat v obou rovinách,
funkční i estetické. Proto přicházíme s panelem,
který zachovává funkčnost a nabízí nadčasový vzhled,
a to v černém i bílém provedení.
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Design

VĚDĚLI JSTE, že ovládací panel Dominus3
disponuje selektivním podsvícením kláves?

Tato funkce činí ovládaní systému intuitivním.



Maximální zabezpečení pro každého
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Rezidence

Průmysl a výroba

Komerce

Doprava a energetika

Státní sektor

Volný čas



Inteligentní bezpečnostní systém

www.dominus.cz


