
Przedsiębiorstwo Innowacyjne „TESAMED” Sp. z o.o.

      reklama - dla potencjalnych gości -
      podgląd online poprzez Państwa
 stronę WWW

 podgląd parkingu i ochrona przed
 wandalizmem
     
  zwiększenie konkurencyjności
  i renomy 

     zwiększa bezpieczeństwo
     gości i pracowników

     wykrywanie niebezpieczeństwa
      typu pożar, włamanie

   Monitoring CCTV IP 
        w hotelach i pensjonatach

Internet

 Firma Tesamed istnieje na rynku od 1988 roku. Oferujemy szeroki zakres usług 
teletechnicznych (projekt, montaż, serwis) jak: zamki z hotelowym systemem wejść,
systemy alarmowe, domofonowe, instalacje antenowe RiTV, systemy automatyki,
bramowej i parkingowej, elektryczne systemy grzewcze zabezpieczające przed 
zamarzaniem, oblodzeniem schodów, chodników,podjazdów, rynien i dachów, systemy
centralnego odkurzania i inne.
  Posiadamy potencjał techniczny oraz doświadczenie zdobyte na wielu zrealizowanych
inwestycjach zarówno wojskowych jak i cywilnych. Posiadamy liczne autoryzacje, 
koncesję MSWiA, licencje, poświadczenie bezpieczeństwa.

ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław
biuro@tesamed.com.pl, http://www.tesamed.com.pl
                 Rok założenia 1988

Już od 2500 netto



     W systemie monitoringu może pracować dowolna liczba kamer,
wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu.

Jak to działa?

    Obraz z kamer poprzez rejestrator lub bezpośrednio z kamery przesyłany
 jest do sieci komputerowej i Internetu. Obraz jest zapisywany na twardym dysku
rejestratora lub na karcie SD kamery. System umożliwia podgląd na żywo na
monimonitorze, telewizorze w sieci komputerowej oraz poprzez Internet,
z dowolnego miejsca na świecie, wystarczy uruchomić na komputerze dowolną
przeglądarkę internetową oraz podać nr IP i hasło.
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Monitoring CCTV - IP w hotelach i pensjonatach

- małe elektrownie wiatrowe (obniżające koszty energii elektrycznej (grzewczej),
- reklamy obrotowe na wiatr,
- systemy alarmowe, włamania, pożaru itd.,
- automatyka bramowa, szlabany z SKD,
- domofony, wideodomofony, interkomy do łączności wewnętrznej,
- centralne odkurzacze,
- - elektryczne ogrzewanie podłogowe oraz zabezpieczające przed zamarzaniem
   i oblodzeniem rynien, dachów, podjazdów i chodników,
- nagłośnienia, instalacje kinowe, R i TV naziemne i satelitarne.

Dodatkowe usługi mogące Państwa zainteresować:

  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą handlową proszę o kontakt 
pod adresem:  biuro@tesamed.com.pl, tel. 0 502 125 752 

Ofertę opracował:
inż. Wiktor Sarapata
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