
Υπηρεσία GPRS μέσω Global Sim

#19_17.09.2019

Υπηρεσία GPRS μέσω Global Sim:
Αναβαθμίστε θεαματικά το σύστημα ασφαλείας σας 

με μια μόνο συσκευή!

H σύγχρονη μέθοδος δράσης των διαρρηκτών, 
είναι να αποκλείουν την επικοινωνία του συστήματος ασφαλείας  

με τo Κέντρο Λήψης Σημάτων (Κ.Λ.Σ.) 
πριν την εισβολή στον ασφαλιζόμενο χώρο,  

κόβοντας τις τηλεφωνικές γραμμές,  
είτε αυτόνομα ανά οικία ή κατάστημα, 

είτε συνολικά σε ολόκληρο group κατοικιών 
και επαγγελματικών χώρων.

Η παρεχόμενη λύση που προτείνεται είναι η εγκατάσταση  
Gprs με Global SIM IoT.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται για μια τεχνολογικά προηγμένη συσκευή 
η οποία επιβλέπει διαρκώς την τηλεφωνική γραμμή, 

και σε περίπτωση βλάβης ή κοψίματός της  
λόγω δολιοφθοράς,  

αναλαμβάνει την συνέχιση της αδιάλειπτης επικοινωνίας του 
συστήματος με το Κ.Λ.Σ., μέσω κινητής τηλεφωνίας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μέσα σε μια συσκευή επικοινωνίας GPRS, 
που εγκαθιστά ο εγκαταστάτης/τεχνικός ασφαλείας  

του χώρου σας,  
τοποθετείται μια global sim ΙοΤ  

όπου αναλαμβάνει την μεταφορά όλων των σημάτων του
συναγερμού 

στο Κ.Λ.Σ της Spartan Security.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Σε περίπτωση διακοπής επικοινωνίας
οποιουδήποτε παρόχου (π.χ. Cosmote)  

εξασφαλίζει αυτόματη ενεργοποίηση του δεύτερου παρόχου
(π.χ. Wind) και αν υπάρξει κι 

εκεί αποτυχία ενεργοποιείται εναλλακτικός τρίτος πάροχος
(π.χ. Vodafone) και έτσι το 

σύστημα βρίσκεται διαρκώς συνδεδεμένο με το Κ.Λ.Σ.

ΟΦΕΛΗ:

● Ασύρματη αδιάλειπτη σύνδεση για κάθε ασφαλιζόμενο χώρο.

● Μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς και σημάτων.

● Υποστήριξη και από τους 3 παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

● Άμεση ενημέρωση για κοπή καλωδίων από ατύχημα, βλάβη ή
δολιοφθορά.

Όλα τα νέα και οι τελευταίες 
εξελίξεις για τον κορυφαίο πάροχο 
ασφαλείας.

https://www.spartan.gr/


● Οικονομία, εφόσον αρκεί ένα μικρό σταθερό πάγιο για τους 3
παρόχους.

● Δυνατότητα σύνδεσης κινητών ασφαλιζόμενων χώρων, (π.χ. σκάφη,
τροχόσπιτα κλπ)

● Αποδέσμευση από την ύπαρξη σταθερής τηλεφωνίας, (π.χ. σε
εξοχικά, αποθήκες, φωτοβολταϊκά κλπ)

Η ομάδα της Spartan Security σας εύχεται καλό φθινόπωρο!

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας

Copyright 2019 © Spartan Ltd. All rights reserved. 
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και newsletters ή έχετε συμμετάσχει σε κάποια προωθητική ενέργεια. 

Αν το e-mail αυτό σας έχει αποσταλεί για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε να
πατήσετε εδώ για διαγραφή. 

Αν έχετε κάποιο σχόλιο, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στο info@spartan.gr 
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