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The Company
Η εταιρία In2solution ΙΕΠΥΑ δραστηριοποιείτε στην πώληση και εγκατάσταση συστημάτων
ασφαλείας, λειτουργεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Αρ. 3015/39/60/2881-ΣΤ) και ταυτόχρονα η ομάδα της
απαρτίζεται από εξειδικευμένους τεχνικούς που έχουν λάβει πιστοποίηση από το υπουργείο
προστασίας του πολίτη.

Σκοπός
§ Όραμα μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων κι επιχειρήσεων που μας
εμπιστεύονται, διασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι και τα πράγματα για τα οποία νοιάζονται
περισσότερο, είναι ασφαλή και προστατευμένα.
§ Θεωρούμε προσωπική μας ευθύνη την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας που
δημιουργούν έναν συνδεδεμένο κόσμο προστασίας. Για το λόγο αυτόν, όλα μας τα συστήματα
παρέχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης, ενεργοποίησης και ελέγχου σε
πραγματικό χρόνο.
§ Η φιλοσοφία μας σε ότι αφορά την ασφάλεια αγγίζει τον πυρήνα μας που είναι η
διαθεσιμότητα των συστημάτων που εγκαθιστούμε, ώστε να λειτουργήσουν όταν χρειαστεί.
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The Company
Υποστήριξη
§ Μέλημα μας δεν είναι μόνο η αξιοπιστία των συστημάτων που διανέμουμε αλλά κυρίως η
διαθεσιμότητα τους ανά πάσα στιγμή λαμβάνοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να
προλάβουμε αστάθμητους παράγοντες.
§ Εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι τεχνικοί διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ώρο ώστε να
υποστηρίξουν τους συνεργάτες μας με κάθε δυνατό μέσο.
§ Ζητούμενο είναι η εξασφάλιση και παράδοση πέραν των προσδοκιών των συνεργατών μας.
§ Advance replacement εντός 24 ωρών για τις επαγγελματικές σειρές μας, ώστε ο συνεργάτης
να απαλλάσσετε από έγνοιες διατηρώντας ύψιστα επίπεδα ασφάλειας στον πελάτη του
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Μας εμπιστεύονται:
Από τα συστήματα εισβολής, πυρανίχνευσης και παραγωγής ομίχλης μέχρι τα συστήματα κλειστού
κυκλώματος και ελέγχου πρόσβασης, οι λύσεις που προτείνουμε διακρίνονται από τον ασυναγώνιστο
συνδυασμό τεχνολογίας αιχμής και υψηλής ποιότητας.
Οι καινοτόμες λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα
διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001.
Το αποτέλεσμα που προσφέρουμε είναι πρωτοποριακές λύσεις ασφαλείας, ύψιστης ποιότητας,
αξιόπιστές στη λειτουργία τους, ευέλικτες στις δυνατότητες που προσφέρουν, εύκολες στη χρήση και
συντήρηση τους, με πολλαπλές επιλογές επέκτασης και αναβάθμισης.
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Μηχανήματα παραγωγής ομίχλης
Η απόλυτη καινοτομία στην προστασία:
§ Τα μηχανήματα παραγωγής ομίχλης ενεργοποιούνται σε περίπτωση εισβολής στο χώρο σας.
Με λειτουργία αυτόνομη ή με εντολή του συναγερμού και των ανιχνευτών κίνησης,
αποτελούν τη λύση προστασίας για κάθε σπίτι, επιχείρηση, οργανισμό και αποθήκη.
§ Το μηχάνημα παραγωγής ομίχλης που η In2solution προτείνει είναι το ταχύτερο στην αγορά,
επιτυγχάνοντας έως και 50m3/sec. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα παράγει μη τοξική ομίχλη και
μετατρέπει το χώρο σας σε ένα πυκνό σύννεφο που η ορατότητα είναι μηδαμινή.
Οποιαδήποτε περαιτέρω κακόβουλη ενέργεια καθίσταται ανέφικτη.
Τοποθετώντας μηχάνημα παραγωγής ομίχλης:
§ Περιορίζει στο ελάχιστο την ορατότητα ≤ 5 εκατοστά σε περίπτωση εισβολής στο χώρο σας
§ Προκαλεί αίσθημα αποπροσανατολισμού στους εισβολείς
§ Προστατεύει από βανδαλισμούς κατά τη διάρκεια της διάρρηξης
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Μηχανήματα παραγωγής ομίχλης

Ενεργό μέσο προστασίας
§ Οι περισσότερες διαρρήξεις στα καταστήματα
διαρκούν λιγότερο από 4 λεπτά για να αποφευχθεί
η σύλληψη την αστυνομία. Οι διαρρήκτες τις
περισσότερες φορές γνωρίζουν τα συμβατικά
μέτρα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμό. Σκοπός
τους είναι η αρπαγή της μέγιστης δυνατής λείας
στον ελάχιστο δυνατό χρόνο έχοντας καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά τους.
§ Συνεπώς τα «παθητικά» μέσα προστασίας
ενημερώνουν για την παραβίαση, καταγράφουν τις
κινήσεις αλλά δεν προστατεύουν το εμπόρευμα.
§ Με την ενεργή προστασία του χώρου, σε λιγότερα
από 30 δευτερόλεπτα εξουδετερώνετε τον επίδοξο
εισβολέα και τρέπεται σε φυγή.
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Μηχανήματα παραγωγής ομίχλης UR Fog
§ UR Fog: Ιταλική εταιρία με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στα συστήματα παραγωγής
ομίχλης με καινοτόμα κατασκευή μηχανημάτων υγρού υπό πίεση. Μεγάλη
εγκατεστημένη βάση σε τράπεζες (ABN Ambro) και σε καταστήματα λιανικής (Carrefour,
Vodafone Ιταλίας, Dixons).
§ Ευρωπαϊκή κατασκευή
§ Συμμόρφωση βάσει προτύπων Ευρωπαϊκού Κανονισμού EN 50131-8
§ Μοναδική παγκόσμια πατέντα με αισθητήρα εμπλοκής συστήματος ψεκασμού που
ενεργοποιεί το σύστημα αυτοέλεγχου πέραν του tamper ανοίγματος
§ Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και ενεργοποίησης
§ Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, από 37 Watt
§ Ομίχλη μη τοξική, βάσει Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφαλείας για ζωντανούς
οργανισμούς, χωρίς κατάλοιπα.
§ Οπτικές ενδείξεις καλής λειτουργίας
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Μηχανήματα παραγωγής ομίχλης UR Fog
Η πρωτοποριακή τεχνολογική σχεδίαση και οι
εξελιγμένες λειτουργίες δίνουν την επιλογή
υπεροχής στα προϊόντα της UR Fog καθώς έχουν την
ταχύτερη παραγωγή ομίχλης σε σχέση με τον
ανταγωνισμό και προσιτή τιμή.
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§ H in2solution έχει συμβόλαιο αποκλειστικής διάθεσης και διανομής των
προϊόντων της Urfog για την περιοχή́ της Ελλάδας και της Αλβανίας.
§ Η In2solution διαθέτει επαρκή́ ανταλλακτικά́ για όλα τα προϊόντα της
Urfog που εμπορεύεται.
§ Το τεχνικό́ τμήμα της in2solution είναι πιστοποιημένο και
εξουσιοδοτημένο ώστε να παρέχει την μέγιστη δυνατή́ τεχνική́
υποστήριξη μετά το εργοστάσιο (3rd Level Service support).
§ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας:
www.in2solution.gr και να μας καλέστε στο 210 6000061.

Ευχαριστούμε !

