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A betörést nem a kakas kukorékolása fogja jelezni
A mindennapi tapasztalat és a bűnözés számadatai is azt mutatják, hogy a vagyontárgyaink nincsenek
kellő biztonságban, azok megvédése érdekében a tulajdonosnak is erőfeszítést kell tenni.
Az utóbbi években folyamatosan szigorodtak a büntető és a szabálysértési jogszabályok, melyek a
hatékony hatósági fellépés számára adtak lehetőséget.
Mindezek nem pótolják azt, amit a tulajdonosoknak saját védelmük érdekében meg kell tenniük, hogy
megelőzzék a gyakran megtérülés nélküli károkozást.
Igazán akkor lehet eredményes a bűn megelőzése, ha elővigyázatosak vagyunk és alkalmazzuk azokat
a korszerű eszközöket, melyek képesek megakadályozni, illetve megnehezíteni a behatolást és jelzést
adnak a jogsértésről.
Az idős korosztály tagjai fokozottan célpontjai a bűnelkövetők támadásainak, kihasználva a sértetti
kör gyengeségeit, a testi-szellemi leépülésből adódó kiszolgáltatottságot.
A támadás érheti a vagyontárgyakat, főleg kisebb településeken, családi házas környezetben a baromfi
ólat, a fáskamrát, vagy a szerszámos fészert.
Előfordul, hogy élete és testi épsége kerül veszélybe, lakásában támadják meg beszakítva az ajtót,
súlyos sérüléseket okozva követelik értékeik átadását.
A rablást, a betörést megelőzhetjük korszerű mechanikai eszközökkel, mely kiegészítve az
elektronikus jelző riasztó berendezésekkel teljessé tehetik otthonunk védelmét. Fontos a megelőzéscentrikus szemléletmód és az, hogy használjuk az előírásnak megfelelően a meglévő eszközöket, mert
csak akkor garantálják a célt amiért felszerelték.
Akár betörés akár rablótámadás történik fontos, hogy a jogsértésről a lehető legrövidebb idő alatt
jelzést kapjanak intézkedésre képes személyek vagy hatóság, mely lehet akár közelben lakó személy,
vagyonvédelmi cég diszpécsere, vagy a rendőrség.
Önmagunk és vagyontárgyaink védelmét különféle technikai eszközök alkalmazásával tudjuk
biztosítani.
Tudjuk, hogy ma minden csak pénz kérdése és a biztonság fokozható. Ajánlatunkban olyan
egyszerű kialakítású eszközöket mutatunk be, melyek beszerzése pár ezer forintból megoldható.
1. Évekkel ezelőtt „S.O.S. Szomszédhívó” néven került meghirdetésre ezen bűnmegelőzési
program, melynek alapját képezi a vezeték nélküli kapucsengő. Ennek segítségével tud
jelzést adni a környezetében élők felé a megtámadott egy gombnyomással. A kapucsengő fény
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és hangjelzést bocsát ki az együttműködésre vállalkozó beavatott magánszemély felé, aki
telefonon értesítheti a hatóságot, és emellett megjelenésével a tettest elriaszthatja. Az eszköz
általában 150-200 méteres körön belül működtethető, közelben lakó közreműködésével.
Beszerzési ára elérhető, a kezelése karbantartása egyszerű. (Kiskereskedelmi forgalomban 2-4
ezer Ft-ért kapható.)
2. Az utóbbi időszakban több alkalommal ajánlást tettünk egy
szintén egyszerű és olcsó technikai eszköz, az elektronikus
ajtóék vonatkozásában. A szerkezet ék formájú, melyet a
bejárati ajtó alá, a kövezetre helyezve, annak nyitásakor
működtetésbe hozza a billenő kapcsolót, és hangjelzést generál.
A lakástulajdonos észlelheti ily módon a behatolást, illetve
segítség érkezhet a szomszédoktól.
(1500-2500 Ft között
áron
beszerezhető, típustól függően.)
3. Elsősorban a betörések megelőzése érdekében
hatásos újdonság a riasztós lakat, mely robosztus
kialakítása mellett abban tűnik ki egy hagyományos lakattól, hogy
110 decibeles hangjelzést bocsát ki amennyiben erőszakos
behatás vagy mozgatás éri. Időjárásálló ( víz és fagyálló), normál
használat esetén megközelítőleg 2 évig működik egy garnitúra
elemmel,mely a csomag része. Beszerzése 4000-5000 Ft körül lehetséges. Használható: bicikli,
tároló, motorkerékpár, hétvégi ház védelmére. A riasztós lakat jelzi az éjszakai „csendes
betörőt”.
Az idősek védelme elektronikus helyi és távjelzésre alkalmas rendszerekkel is megoldhatóak. Itt
már magasabb a beszerzési érték, távjelzés esetén havi díj is tartozik hozzá.
1. Kiépítéstől függően egyes vagyonvédelmi vállalkozások diszpécsereiken keresztül vállalják az
idősek személyvédelmét is, illetve vészhelyzet esetén a mentők, vagy a rendőrség értesítését.
A távjelzésre alkalmas riasztó-jelzők „gombnyomásnyi” közelségbe hozzák a biztonságot.
Működtetése egyszerű, a csuklón lévő pánikgomb akár kétirányú beszédkapcsolatot is lehetővé
tesz.
A rendszer költsége több éves hűségnyilatkozattal (előfizetéssel) jelentősen
csökkenthető, 0 Ft beszerzési költség mellett, már havi 1.800 Ft-tól igényelhető.
2. A helyi elektronikus riasztó drágább kategóriába tartozó eszköz, melyet az épület külső falára
kell felszerelni. A magunknál tartott vészjelző megnyomásával hang és fényjelzést ad a kültéri
sziréna. Ezt a közelben élők, vagy közelben tartózkodó személyek észlelhetik, segítséget
nyújthatnak, vagy hívhatnak. Ha az elkövetők elvágják a vezetéket, a készülék egy beépített
szünetmentes tápegységgel biztosítja a működést. (Ára kb.20-25 ezer Ft készülék típustól
függően.)
A pénztárcák különböző vastagságúak, de az ajánlásaink elérhető közelségben vannak.
Amennyiben információra van szüksége keressen bennünket, szívesen állunk a rendelkezésére.
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