YERDEKİ GÜVENİLİR GÖZÜNÜZ

Dayanıklılık
Safe Zone, özel olarak
formülize edilmiş dış
gövde yapısı ile yüksek
dayanıklılığa sahiptir.
-30° ile +55° her
türlü hava koşulunda
çalışabilme özelliği
ile öne çıkmaktadır.
Uzun yıllar bakım
gerektirmeden çalışabilir.

Türkiye’nin
yerli
sismik
sensör
sistemi

Yapılan tüm daldırma
testlerinden yüksek başarı
ve sıfır sızdırmazlık ile
çıkmıştır.
Özel sızdırmaz malzeme
ile içine toz kir girmesi
mümkün değildir.
2 adet pil ile
1 yıla kadar çalışabilme

Özel taşıma çantası

Safe Zone sistemlerinde cihaz
üzerinde ayrıca bir açma-kapama
düğmesi bulunmamaktadır.
Sensör pili takıldığı andan itibaren
çalışmaya başlayacaktır.
2 adet D Size 3.6V pil ile
aralıksız 1 yıla kadar
çalışabilmektedir.

IP 67 standartına uygun olarak üretilmiş,
10 adet sensör ve 20 adet pil taşıma
kapasitesine sahip özel üretim çantalardır.
Toplam ağırlığı 10,1 kg’dır.
Sensör Ebatları
Ölçüsü: 89x96x106mm
Ağırlığı: Pil dahil 550 gr

ünüz
7 Gün 24 Saat Aktif
-30° +55° Hava
koşullarına dayanıklılık
IP 68 Standartlarına uyum
2 Adet Pil ile
1 yıla kadar çalışabilme
kolay kurulum ve
kullanım rahatlığı...

.

E
T
E
M
S
Z
N
İ
GÖMÜLÜ S
RÜ

.
.
M

GÖ

Hız ve Yüksek Duyarlılık...

Üretici

AB ÇEVRE
GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.
Mutlukent Mahallesi
2069 Sokak No:2
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Tel. +90 312 926 68 66
Fax. +90 312 466 03 11
info@abguvenlik.net
www.abguvenlik.net
www.abguvenlik.com
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IP 68 standartına
uyum

Kullanım alanları

Vizyonumuz

- Sınır ve sınır güvenlik bölgeleri
- Askeri tesis, üs, karakol ve
operasyon bölgeleri
- Hava alanları/hangarlar
- Ceza infaz kurumları
- Elektrik santralleri
- Doğalgaz boru hatları ve tesisleri
- Kritik tesis ve fabrikalar
- Doğal park ve koruma alanları
- Çiftlik ve mandıralar
- Özel mülkler ve daha pek çok alanda
güvenle kullanımı mümkündür.

AB Çevre Güvenlik Sistemleri A.Ş. olarak
güvenlik sistemleri alanında yenilik,
erişilebilirlik ve satın alınabilirlik sağlamak,
ülkemiz ve tüm dünya ülkeri için gerekli
teknolojik geliştirmeler için
AR-GE çalışmaları yapmaktayız.
Safe Zone markası altında çıkarttığımız
çok fonksiyonlu sensörlerimiz,
üst seviye güvenlik ihtiyacını karşılamak
amacı ile üretilmiştir.
Sıkı askeri standartlara uygun,
yüksek teknolojiye sahip ürünlerimiz ile
dünya piyasalarındaki yerimizi almaktayız.

nedir nasıl çalışır?..
Safe Zone, sismik algılayıcılar
ile tehdit ve uyaranları
tespit eden, tespit edilen verileri
işleyerek alarma dönüştüren ve bu
alarmı el terminali ve/veya merkeze
iletebilen çok fonksiyonlu sensör
sistemidir.
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Sistem temel olarak 3 ana elemandan
oluşur. Sensör, El Terminali ve Sinyal
Tekrarlayıcı (Röle). Sensör pili takıldığı
andan itibaren aktiftir. Güvenliği önem
arzeden bölgelerde, Safe Zone sensörler
toprağın yaklaşık 1 cm altına, toprak
özelliğine göre 6-12 m aralıklarla
yerleştirilir. Sensör ürettiği alarmı direkt
olarak el terminaline ve/veya sensör
ile el terminali arasına
yerleştirilen sinyal
tekrarlayıcılara aktarır.
Böylece sensör ile el
terminali arasındaki
sinyal gönderme-alma
mesafesi uzatılmış olur.
Sinyal tekrarlayıcı tıpkı
sensör gibi alarmı el
terminali ve merkeze
aktarır.
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Sinyal tekrarlayıcı ne işe yarar?
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Safe Zone Sismik Sensör güvenlik duvarı
oluşturulacak araziye talimatlara uygun ve
arazinin büyüklüğüne göre yeterli sayıda
yerleştirilir. Sensörler arazi koşullarına göre
2 km ye kadar el terminaline sinyal gönderebilir.
Sinyal gönderim mesafesinin
uzatılması gereken alanlarda
devreye sinyal tekrarlayıcılar girer.
Sinyal tekrarlayıcı sensörde
oluşan alarmı arazi koşullarına
göre 7 km ye kadar, diğer
sinyal tekrarlayıcı veya el
terminaline aktarabilir.
Herbir sinyal tekrarlayıcı
alarm iletim mesafesini 7 km
uzatabilmektedir.

Kolay kurulum ve kullanım

Hız ve yüksek duyarlılık

Diğer önemli özellikler

Safe Zone Sensör Sistemlerinin kurulumu hızlı ve pratiktir. Herbir sensör
toprak özelliğine göre 6-12 m arayla, yüzeyden 1 cm derine gelecek
şekilde gömülür ve sistem hazır hale gelir. Sürekli olarak gömülü ve aktif
kalabileceği gibi operasyonel durumlarda geçici olarak kullanılıp sonrasında
tekrar gömüldüğü yerden çıkarılarak bir sonraki operasyona kadar pasif
hale getirilebilir. Safe Zone herhangi bir teknik eğitime gerek duyulmaksızın
kullanılabilir. Ayrıca hali hazırda kullanılan kamera sistemleri ile entegre
edilebilir. İstenirse elektiriğe veya aküye bağlı çalıştırılabilir. Safe Zone gsm
hizmeti alınamayan bölgelerde dahil tüm alanlarda etkin kullanım sağlar.

Sensörlerimiz yüksek duyarlı
algılama sistemleri ile
oluşturduğu datayı
işleyerek yorumlar.
Tehdit unsurunu tespit ettikten
sonra alarm oluşturur.
Alarmın oluşturulması ve
el terminaline aktarılması
ortalama 2 saniyedir.

- Sensör sistemi
modüler yapıda
tasarlanmıştır
- Mikroişlemci
denetimlidir
- Çift dinleme ve
frekans atlama
özelliği bulunmaktadır
- Uzaktan kalibre
edilebilir
- Pil durumunu, kalan
hizmet süresi ile
birlikte bildirir
- Sensör, sinyal
tekrarlayıcı ve el
terminali arasındaki
veri aktarımı RF
sinyalleri ile sağlanır
- Devreye sokulduğunda
kendi kendini test
edebilir
- Sensör, el terminali
ve sinyal tekrarlayıcıya
arazi koşullarına göre
2 km’ye kadar data
aktarabilir
- GSM hizmeti
alınmayan noktalarda
veri alışverişi yapabilir
- Yerleştirildiği arazi
veya zemin türüne
göre 6-12m çapında
duyarlılığa sahiptir
- Sensör alarm bilgisini,
tanımlanan el
terminaline gönderir
- Gerektiğinde sensörün
bulunabilmesi için
sanal GPS yayın
yapma özelliği vardır
- Programlanan eşik
seviyesinin üzerindeki
harici yüksek genlikli
sesleri ayırt edebilir
- Harici anten çıkışı ya
da çıkıntısı bulunmaz
- Pil değişimi yapılarak
çok uzun yıllar
kullanılabilir.

