
Kamerový systém do výťahových zariadení
Váš výťah pod drobnohľadom

Bezpečnostné kamery sú už veľa rokov neoddeliteľnou

zložkou ochrany kancelárskych priestorov, nákupných 

centier a často aj našich domov a bytov. Teraz sa    

bezpečnostné kamerové systémy postupne stávajú 

tiež súčasťou výťahových zariadení. Kamery pôsobia 

ako prevencia proti poškodeniu, odcudzeniu a nesprávnemu 

používaniu výťahových zariadení. Monitorovacia kamera je 

high-end zariadenie v prevedení antivandal umiestnené 

v kopuli so zvýšenou odolnosťou pred mechanickým 

poškodením. Riešenie je vhodné pre osobné aj nákladné 

výťahy. Vyznačuje sa veľmi priaznivými prevádzkovými

parametrami, ktoré v spojení s prevedením antivandal 

ponúka profesionálny bezpečnostný prvok do vášho 

výťahového zariadenia. Chraňte Váš výťah s vynaložením 

minimálnych nákladov. 
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Schindler, prvý koho privoláte



Kamerový systém do výťahových zariadení
Váš výťah pod drobnohľadom

Kľúčové charakteristiky:

•  Vysoké rozlíšenie obrazu a vysoký výkon pri 

nízkom osvetlení

•  Spoľahlivý progres v bezpečnosti a efektívny  

dôkazový materiál proti vandalom 

•  Púzdro s vysokou odolnosťou proti 

mechanickému poškodeniu

•  Kompatibilita s inými bezpečnostnými 

zariadeniami

•  Non-stop nahrávanie / riadené monitorovanie

•  Jednoduché ukladanie a vyhľadávanie záznamov 

•  Malé vonkajšie rozmery a estetický vzhľad 

Pre vypracovanie ponuky alebo otázky, prosím kontaktujte našu spoločnosť Schindler výťahy a eskalátory a.s. na nižšie uvedených

kontaktoch alebo prostredníctvom nášho Servisného technika alebo Oblastného vedúceho servisu.

Servisné stredisko BRATISLAVA - NITRA:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Karadžičova 8

821 08 Bratislava 

Tel.: +421 2 32 72 41 11  

Fax: +421 2 32 72 40 00  

 
 

 

Centrálny dispečing:

Tel.: 0850 123 724  

Centrála spoločnosti:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Karadžičova 8

821 08 Bratislava 

Tel.: +421 2 32 72 41 11  

Fax: +421 2 32 72 40 00  

E-mail: infosk@sk.schindler.com

www.schindler.sk

Servisné stredisko ŽILINA - TRENČÍN:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Kragujevská 4

010 01 Žilina 

Tel.: +421 41 50 009 32  

Fax: +421 41 50 009 49  

 
 

 

 

Servisné stredisko POPRAD - BANSKÁ BYSTRICA

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Široká 4528

058 01 Poprad 

Tel.: +421 52 77 672 15  

Fax: +421 52 77 672 15  

 
 

 

Servisné stredisko KOŠICE:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Jarmočná 3

040 01 Košice 

Tel.: +421 55 625 24 64  

Fax: +421 55 728 78 11  

 

 




