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HAKKIMIZDA
Ş�rket�m�z; Yangın Algılama, Söndürme ve Güvenl�k s�stemler� konularında teknoloj� ve kal�te açısından sektördek� 15 

yılı aşkın sürel� b�r�k�m�yle l�der b�r kuruluş olma çabası �çer�s�nde 2014 yılından bu yana ETS Yangın ve Güvenl�k S�stemler� 
�sm�yle tecrübeler�n� kend� çatısı altında b�rleşt�rerek h�zmet vermekte ve gelecekte de bu h�zmetler�n�n gel�şerek devam 
edeceğ�n� taahhüt etmekted�r.
Müşter�ler�m�z� memnun etmek �ç�n, çalışanlarımızın yetk�nl�kler�n�n artırılmasını, takım çalışması �le sürekl� gel�şmey� ve 
öğrenmey� desteklemektey�z.                          
Kurduğumuz bütün s�stemlere; 7 gün 24 saat kes�nt�s�z h�zmet sağlayarak müşter� memnun�yet�nde sürekl�l�ğ� esas kılarız.
Ş�rket�m�z; Türk Standartları Enst�tüsü �le müşter�ler�n özel tekn�k şartnameler�ne de bağlı kalmak koşuluyla, anahtar tesl�m 
projeler�n�, en ekonom�k, uygulanab�l�r ve �şletmeler�n �ht�yaçlarına cevap verecek uygunlukta hedeflenen süre �ç�nde 
tamamlayarak pazar payını ve rekabet gücünü arttırmaktadır. 

V�zyonumuz �se, Müşter�ler�ne karşı dürüstlüğü ve standartlara uygun tekn�k yaklaşımı amaç ed�nerek, Türk�ye genel�nde 
Yangın ve Güvenl�k S�stemler� konusunda anahtar tesl�m projelere �mza atan etk�n b�r ş�rket hal�ne gelmekt�r. 
ETS Yangın ve Güvenl�k S�stemler�, (UL, ULC, FM, EN54, VdS, LPCB, Afnor, Mea, Atex,  uygulamalarında uluslararası onaylara 
Gost vb.) sah�p ürünler kullanmaktadır. Konusunda uzman kadrosuyla yerel yönetmel�kler (Türk�ye B�naların Yangından 
Korunması Hakkındak� Yönetmel�k) ve uluslararası standartlara (NFPA) uygun çözümler sunmaktadır.

www.etsguvenl�k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

HİZMETLERİMİZ
Keş�f: Yapıların yangın algılama ve güvenl�k s�stemler� konusunda montajdan önce uygun s�stem detaylarının bel�rlemes� ve 
ürün seç�m�n�n buna göre yapılması �ç�n h�zmet vermekted�r.

Projelend�rme: Yapılarda kurulması tasarlanan yangın ve güvenl�k s�stemler�n� uzman kadromuzla, uluslararası standartlara 
göre projelend�rmektey�z.

Malzeme Tem�n�: ETS Yangın malzeme tem�n�n�, konusunda en üstün teknoloj�ye sah�p uluslararası standartlara uygun malzeme 
üreten firmalardan sağlamaktadır. Bunun yanı sıra güncel stok pol�t�kamız sayes�nde hızlı yedek parça ve malzeme tem�n� 
h�zmet� vereb�lmektey�z.

Süperv�zörlük: ETS Yangın olarak satışını yaptığımız yangın ve güvenl�k s�stem� ek�pmanlarının montajı �ç�n gerekl� 
süperv�zörlük h�zmet�n� vermektey�z.

Uygulama ve Montaj: Malzemes�n� tem�n ett�ğ�m�z yangın algılama ve söndürme s�stemler� �le güvenl�k s�stemler� konusunda 
anahtar tesl�m kurulum da gerçekleşt�rmektey�z. 

Devreye Alma: Montajı yapılan yangın algılama ve güvenl�k s�stemler� ETS Yangın tarafından, devreye alma ve test �şlemler� 
gerçekleşt�r�lerek s�stemler çalışır halde kullanıcıya tesl�m ed�l�r.

Sözleşmel� Bakım: Yapılarda kurulmuş olan yangın algılama s�stemler�n�n uzun yıllar ver�ml� b�r şek�lde ve aksamadan 
çalışab�lmes� �ç�n, yapılacak sözleşmeye bağlı per�yod�k bakım h�zmet� vermektey�z.
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YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

Yangın algılama ve �hbar s�stemler� her türlü yapı, b�na, tes�s ve �şletmelerde çıkab�lecek yangınları daha başlangıç 

aşamasında tesp�t etmek, b�nada yaşayanları bu durumdan haberdar etmek ve gerekl� güvenl�k b�r�mler�ne haber vermek 

amacıyla kurulan hem can hem de mal korumaya yönel�k s�stemlerd�r. Bütün güvenl�k s�stemler� öneml� olmasına rağmen 

yangının b�r b�naya ve yaşayanlarına vereb�leceğ� zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın gerekl�l�ğ� daha net anlaşılab�l�r.

Yangın algılama s�stemler�, yürürlüktek� yangından korunma yönetmel�kler�ne ve �lg�l� standartlara uygun olarak 

tasarlanmaktadır. B�nalarda farklı �ht�yaçlara cevap vereb�lecek çok çeş�tl� uygulamalar yapılab�lmekted�r. Günümüzdek� 

teknoloj�k yapılaşmada yüksek b�nalar, fabr�kalar, �ş merkezler�, hastaneler ve �nsanların yoğun olarak bulunduğu b�nalarda 

yangın algılama s�stemler� �le d�ğer güvenl�k ve kontrol s�stemler� arasında entegrasyon �ht�yacı ve sev�yes� her geçen gün 

artmaktadır.
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• İnterakt�f algor�tma tabanlı (Adresl�) s�stemler 

• Akt�f hava örneklemel� çok hassas duman algılama s�stemler� 

• Akt�f hava örneklemel� gaz algılama s�stemler� 

• İht�yaca özel ışın t�p� duman dedektörler� 

• Alev ve kıvılcım dedektörler� 

• Kablo t�p� sıcaklık algılama s�stemler� 

• F�ber-opt�k sıcaklık algılama s�stemler� 

• 160.000 adresl� noktaya kadar gen�şleyeb�len kontrol panel� ağı 

• Panel �ç�nde bütünleşm�ş �tfa�yec� telefonu kontrol ün�tes� ve saha telefonları 

• Panel �ç�nde bütünleşm�ş ac�l anons ampl�fikatörler� ve ses kontrol ün�tes� 

• Kullanıcı grafik �zleme ve kontrol yazılımları 

• 4 boyutlu dedektörler

• Çeş�tl� hava şartlarına dayanıklı özel algılama ün�teler� 

• Patlama r�sk� olan bölgelere özel ex-proof veya kend�nden emn�yetl� c�hazlar 

• İht�yaca özel gaz algılama dedektörler� 

Gen�ş b�r yangın algılama ve �hbar s�stemler� ürün a�les�n� destekl�yoruz.
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OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Otomat�k yangın söndürme s�stemler�, b�nalarda hac�m veya ek�pman koruma amacı �le kullanılırlar. B�r �şletmen�n 

devamlılığını, �majını ve �şletmeye a�t kurumsal belleğ�n korunmasını sağlamak �ç�n hacm�n kullanım amacına veya korunacak 
ek�pmanın özell�ğ�ne bağlı olarak farklı gaz türler� �le çözümler oluşturulab�lmekted�r.
Gazlı söndürme s�stemler�, lokal olarak tes�s ed�leb�ld�ğ� g�b� merkez� yangın algılama ve uyarı s�stemler� �le de entegre 
ed�leb�lmekted�r.
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FM 200 gazı renk ve koku �çermeyen b�r gazdır. İletken değ�ld�r. Ortamda kalıntı bırakmaz. Bu 
özell�klere sah�p olan FM 200 söndürme s�stemler�, mekanlarınızdak� tüm ek�pmanların hasar 
almadan korunmasını sağlar. Herhang� b�r mekanda ve herhang� b�r sebeple ortaya çıkmış olan 
yangının söndürülmes�nde fm200 söndürme s�stemler� terc�h ed�lm�şse, ortaya çıkan hasar 
m�n�mum sev�yede olacaktır.

FM200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ

Gazlı söndürme s�stemler�nde kullanılan en esk� ve en yaygın gazdır. Lokal uygulamalarda 
kullanılan tek gazdır ve özell�kle k�myasalların bulunduğu mahallerde en etk�n çözüm olarak 
kullanılmaktadır. Soğutma etk�s�nden dolayı nar�n elektr�kl� ve elektron�k c�hazların bulunduğu 
mahallerde, ayrıca boğma etk�s�nden dolayı �nsanlı mahallerde kullanılması sakıncalıdır. CO2 
gazı, söndürme yapılan ortamdak� bağıl oks�jen yoğunluğunu, yangının sürmes� �ç�n gereken 
oks� jen yoğunluğu sev�yes�n�n alt ına düşürerek yangınlar ı  söndürmekted�r.
Karbond�oks�t; renks�z, kokusuz, elektr�k �letkenl�ğ� olmayan, yangın söndürmek �ç�n uygun b�r 
�nert gazdır. Karbond�oks�t hava �çer�s�ndek� oks�jen� ve/veya gaz fazındak� b�r yakıtın 
konsantrasyonunu yanmanın duracağı noktaya kadar düşürerek ve soğutarak söndürür.

CO  GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ2

3M Novec 1230 Çevresel Etk� 3M™ Novec™ 1230 söndürücüsü özel tehl�ke sınıflarındak� yangın 
koruma �ç�n uzun ömürlü, sürdürüleb�l�r çözümdür. Bu yen� nes�l Halon alternat�fi yüksek �nsan 
güvenl�ğ� ve üstün söndürme performansı sağlarken çevreye m�n�mum etk� yapmaktadır. Ozon 
tabakasını delme katsayısı(ODP) sıfırdır. Sadece 5 günlük atmosfer�k ömre sah�p ve sera etk�s� 
katsayısı(GWP) 1'd�r

NOVEC 1230 GAZLI SÖNDÜRME SİS.

İnert gazlı söndürme s�stemler�, elektr�k dağıtım odaları, endüstr�yel alanlar, malzeme depoları, 
arş�vler, b�lg�sayar odaları, müzelere, telefon santralları vs. alanlarda kullanılmaktadır. Azot ve 
Argon gazı atmosferde bulunmaktadır

İNERT GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ
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DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Davlumbaz söndürme s�stemler�, endüstr�yel mutfaklarda yangın 

güvenl�ğ� amacıyla kullanılmaktadır. Tava, fr�töz, baca ağızlığı ve baca �çler�nde 
zamanla b�r�ken yağ tabakaları, potans�yel b�r yangın tehd�d� oluşturmaktadır. 
K�myasal söndürücüler�n kullanıldığı davlumbaz söndürme s�stemler�n�n 
tem�n�, montajı ve per�yod�k bakımları, firmamız deney�ml� personel� tarafından 
yapılmakta olunup, tasarımlar uluslar arası standartlara göre yapılmaktadır. 
Her yıl dünyanın çeş�tl� yerler�nde çıkan küçük mutfak yangınları, gerekl� 
önlemler alınmadığı �ç�n tüm yapıyı tehd�t eder hale gelmekted�r. 
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Son derece bas�t ve ekonom�k b�r şek�lde önlem almak, hasarı önlemede büyük oranda başarı sağlamaktadır. Davlumbaz söndürme 
s�stemler�; bu tür yangınlar �ç�n en etk�l� çözümlerden b�r�d�r. Davlumbaz söndürme s�stemler�, davlumbaz �ç�ndek� algılayıcılar 
sayes�nde otomat�k olarak devreye g�rer ve davlumbazlar, filtreler, ocaklar, bacalar, fr�tözler ve ızgaralarda oluşan yangına en kısa 
sürede müdahale ederek olası tehl�keler� kontrol altına alır. 

SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
F�rmamız tarafından tasarımı, satışı, montajı, süperv�zörlüğü ve bakımları yapılan spr�nkler sulu söndürme s�stemler�n�n tamamı 

uluslararası sert�fikalara sah�p olup, tüm s�stem ek�pmanları uygun kal�te sert�fikalı kuruluşlardan tem�n ed�lmekted�r. Spr�nkler 
s�stemler� h�drol�k hesaplamaları VDS-Almanya onaylı h�drol�k hesap programıyla yapılmaktadır. Spr�nkler s�stem�n�n çalışması 
otomat�k olarak tasarlanmaktadır. Elektr�ksel yahut mekan�k akt�vasyonla uygulama başlatma seçenekler� vardır. , Spr�nkler 
S�stemler� de 4 ana başlığa ayrılmaktadır. 

• Kuru Borulu Spr�nkler S�stemler�

 Islak Borulu Spr�nkler S�stemler�•

 Baskın Spr�nkler S�stemler�•

 Ön Tepk�mel� Spr�nkler S�stemler�•

Mahalde hang� t�p s�stem�n kullanılacağı, yapılacak keş�ften sonra ve mahal özell�kler�ne göre bel�rlenmekted�r. Islak borulu spr�nkler 
s�stemler� �se en sık terc�h ed�len ve mal�yet� en düşük olan s�stemlerd�r. S�stem t�p�ne göre  kullanılacak vana grubu da değ�şmekted�r. 
Spr�nkler s�stemler� tüm A ve C sınıfı yangınlarda kullanılab�len s�stemlerd�r. Yapılan tasarım ve projelend�rmeler, müşter�ye �zometr�k 
res�m ve h�drol�k hesaplar olarak tem�n ed�lmekted�r. 

FİRE TRACE SİSTEMLERİ
B�l�nen adıyla Pano Söndürme S�stemler� Algılama ve söndürme �şlem�n� pnömat�k olarak gerçekleşt�r�r. Küçük r�sk 

alanlarında esnek çözüm uygulamaları sunar. Korunacak alanlara göre söndürme maddes� seç�leb�l�r. Söndürme maddes� olarak kuru 
k�myev� toz, karbond�oks�t, köpük, su, FM-200, halon terc�h ed�leb�l�r. 

END�REKT D�REKT
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ETS Yangın ve Güvenl�k S�stemler�; b�naların yangından korunması hakkında yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler� uyarınca 
uygulanması zorunlu hale gelen altta başlıklar hal�nde bel�rt�lm�ş olan tüm ürünler�n doğrudan tem�n, satış, montaj, per�yod�k 
bakım ve tekn�k destek h�zmetler�n� müşter� memnun�yet�n� esas alarak başarıyla gerçekleşt�rmekted�r. 
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YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

YANGIN DOLAPLARI

YANGIN KORUYUCU EKİPMANLAR, UYARI LEVHALARI VE YANGIN MERDİVENLERİ

YANGIN POMPA VE HİDRANT SİSTEMLERİ, İTFAİYE EKİPMANLARI
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ACİL DURUM AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ
Ac�l durum aydınlatma s�stemler�, b�nalarda normal aydınlatma kes�nt�ye uğradığında, derhal otomat�k olarak devreye 

g�rerek bel�rlenm�ş asgar� b�r süre boyunca yeterl� düzeyde aydınlatma sağlamaya yarayan s�stemlerd�r. B�nanızda 
aydınlatmanın devre dışı kalmasının sebepler�, şebeke ger�l�m�n�n kes�lmes� veya tes�sattak� b�r arıza neden�yle olab�leceğ� g�b� 
yangın, deprem, sabotaj vb. nedenlerle de olab�l�r. B�nada bulunanların can güvenl�ğ�n�n tehl�keye g�rd�ğ� bu tür ac�l 
durumlarda, b�nadan hızlı ve emn�yetl� b�r şek�lde tahl�ye sağlanması �ç�n, standartlara uygun olarak tasarlanmış b�r ac�l 
aydınlatma ve yönlend�rme s�stem�n�n bulunması gerekl�d�r. Bu s�stemlerde kullanılacak tüm aydınlatma, yönlend�rme ve 
kontrol c�hazlarının da standartlara uygun sert�fikalı ürünler olması zorunludur.
 
 B�nanızın kullanım sınıfı ve kullanıcı sayısına bağlı olarak ac�l durum aydınlatma s�stem� bulunması zorunlu olab�l�r. 
 Ülkem�zde �lk olarak 2002'de yayınlanan ve devam eden yıllarda yen�lenen B�naların Yangından Korunması 
hakkında Yönetmel�k, b�naların büyük b�r kısmında ac�l durum aydınlatması yapılmasını zorunlu tutmaktadır. Eğer b�nanız 
aşağıdak� bel�rt�lenlerden b�r�ne uyuyorsa ac�l durum aydınlatması bulunmalıdır.
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• Hastane ve Huzur Evler�

 Eğ�t�m Amaçlı B�nalar•

 Kullanıcı Yükü 200'den Fazla Olan Bütün B�nalar•

 Zem�n Sev�yes�n�n Altında 50 veya Daha Fazla Kullanıcısı Olan B�nalar•

Penceres�z B�nalar• 

Otel, Motel ve Yatakhaneler• 

• Yüksek Tehl�kel� Yerler

• Yüksek B�nalar

 Ac�l durum aydınlatma ve yönlend�rme s�stemler�n�z� düzenl� olarak test ett�rmen�z ve test raporlarını hazır 
bulundurmanız gerekl�d�r.

 Yerel yönet�m görevl�ler� tarafından �stend�ğ�nde göster�lecek şek�lde muhafaza ed�lmel�d�r.
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GAZ ALGILAMA, KESME VE DEPREM SİSTEMLERİ
Gaz algılama ve alarm s�stemler�, Deprem �zleme c�hazları �le 

b�rl�kte b�nalarınızda yanıcı, parlayıcı ve zeh�rl� gazların sev�yeler�n�n 
�zlenmes� ve olası b�r deprem anında tehl�kel� düzeylere ulaştığında 
bununla �lg�l� senaryolar doğrultusunda gazın kes�lmes�n� ve tahl�yes� �ç�n 
gerekl� havalandırma fanlarının çalıştırılması, vanalarının kapatılması ve 
sesl�/ışıklı uyarıların ver�lmes� g�b� fonks�yonları yer�ne get�rmek �ç�n 
kullanılırlar. Gen�ş b�r gaz algılama s�stem� ürün yelpazes�n� destekl�yoruz. 

Komple anahtar tesl�m� çözümler sağlamak amacıyla ürünler�m�z 
arasında temel gaz algılama donanımlarının yanında, grafiksel olarak 
�zleme ve kontrol �mkanı sunan yazılımlar da sunuyoruz.

• Yanıcı, Parlayıcı Gaz Dedektörler�

 LPG Gaz Algılama Dedektörler�•

 Doğalgaz Algılama Dedektörler�•

 Zeh�rl� Gazlar Algılama Dedektörler�•

CO Gaz Algılama Dedektörler�• 

S�sm�k Dedektörler• 

• Akt�f Hava Em�şl� Gaz Algılama Dedektörler�

• Ex-proof Gaz Algılama Dedektörler�

4-20 mA Çıkışlı Endüstr�yel Gaz Algılama Dedektörler�• 

Gaz Algılama ve Alarm Paneller�• 

YANGIN KAPILARI VE PASİF YANGIN KORUMA MALZEMELERİ
Pas�f yangın yalıtımında kullanılan neredeyse tüm malzemeler�n en öneml� 

amacı bell� süreler boyunca yangının �lerlemes�n� engellemek, yangını çıktığı 
mahalde hapsetmek ve duman sızdırmazlığı sağlayarak yangından �zole mekanlar 
oluşmasını sağlamaktadır.

Yangına karşı kullanılan pas�f yangın koruma malzemeler�;

• Yangın Kapıları

 Yangına Mukav�m K�myasallar, Boyalar, Sıvalar vb.•

 Taş Yünü (Yangın Duvarları, Cephe Yangın Bar�yerler� İç�n)•

 Duman Perdeler�•

Yangın Damperler�• 

Duman Sızdırmazlı Elemanları• 

• Duman Tahl�ye Damperler� G�b� Ürünlerd�r.
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SESLENDİRME VE ACİL ANONS SİSTEMLERİ
 Seslend�rme ve ac�l anons s�stemler�, b�nalarda müz�k yayını ve ac�l 
durumlarda �nsanların tahl�yes� �ç�n kullanılırlar. Müz�k yayınında amaç 
�nsanların bulunduğu hac�mlerde hoş b�r amb�ans sağlamak �ken, ac�l anonsta 
amaç �nsanların güvenl� b�r şek�lde ortamdan tahl�ye ed�lmes�n� sağlamaktır.. . .

 Ac�l anons s�stemler�n�n “B�naların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmel�k” gereğ�nce 200 yataktan fazla kapas�tel� tüm otellerde, 5000 
m2'den büyük yapı �nşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 k�ş�y� aşan tüm 
yapılarda ve yüksekl�ğ� 51.5 m'y� geçen tüm b�nalarda kullanılması mecbur�d�r..
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 Kurulan s�stemler, yangın algılama s�stemler�, havaalanlarında kullanılan uçuş b�lg� s�stemler� g�b� 
s�stemlerle entegre olarak çalışab�lmekte, otomat�k anonslar ve b�lg�lend�rme mesajları önceden programlanarak 
s�steme ver�leb�lmekted�r. 

 Tes�s ett�ğ�m�z s�stemlerde, tüm uluslararası güvenl�k standartlarını sağlamanın yanı sıra, bas�t b�r analog 
s�stemden çok fonks�yonel d�j�tal s�stemlere kadar gen�ş b�r ürün portföyüne sah�p olmanın avantajlarını da 
müşter�ler�m�ze sunmaktayız. 

HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİ
 Günümüzde hastanelerde ve sağlık amaçlı kuruluşlarda hasta �le sağlık personel�n�n etk�l� haberleşmes� 
büyük önem taşımaktadır. Hem hastanın �stekler�n�n zamanında ve eks�ks�z olarak yer�ne get�r�lmes� hem de ver�len 
h�zmet�n kal�tes�n�n ölçümleneb�lmes� �ç�n hemş�re/hasta haberleşme s�stemler�n�n kurulumu gün geçt�kçe 
artmaktadır. Sağlık amaçlı kuruluşların uluslararası akred�tasyon b�r�mler� tarafından akred�te ed�lme koşullarından 
b�r� de bu s�stem�n mevcut ve amaca yönel�k olarak çalışır durumda bulunmasıdır.

• Hemş�re Bankoları
 Hasta Yatak Başı Ün�teler�•
 Hemş�re Çağrı Butonları•
 İpl� Ac�l Çağrı Butonları•
Kor�dor Lambaları• 
Code Blue (Mav� Kod) Butonları• 

• Adresleme Ün�teler�
• Database Yazılımı

Ver�ml� kullanılab�lecek b�r hemş�re çağrı s�stem� �ç�n gerekl� bütün ürünler� tem�n ed�yoruz. 
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YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

CCTV VE VİDEO KONTROL SİSTEMLERİ
 Kameralar ve bunlara bağlı kayıt/kontrol donanımları çeş�tl� maksatlarla �zlenmek �sten�len mahallerde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. V�deo s�stemler�n�n en öneml� amacı gel�şen olayları �zleyerek veya alarm s�stemler� vasıtasıyla anında tesp�t 
etmek ve müdahale etmek olmakla b�rl�kte yapılan kayıtları �zleyerek daha sonradan olaylardan haberdar olmak ve del�l elde 
etmek g�b� amaçlar �ç�n kullanılır.

 Yaygın olarak b�l�nen adıyla Kapalı Devre Telev�zyon (CCTV) s�stemler�ne b�lg�sayar ve network teknoloj�s�n�n devreye 
g�rmes�yle b�rl�kte özel kablo ve kontrol donanımları kullanılması gereğ� ortadan kalkmış ve açık b�r platform hal�ne 
dönüşmüştür. 

AKILLI BİNA SİSTEMLERİ

• D�j�tal V�deo Kayıt C�hazları (DVR)
 Network V�deo Kayıt C�hazları (NVR)•
 V�deo Kayıt Sunucuları•
 Operatör B�lg�sayarları•
  Har�c� V�deo Depolama Ün�teler�•
  Matr�x Seç�c�ler•
  Kontrol Klavyeler�•
  V�deo Anal�z Yazılımları•
  Plaka Tanıma Yazılımları ve Kameraları•
  İnsan Sayma ve Raporlama Yazılımları•

  Lensler•
  LCD Mon�törler•
  Arkadan Projeks�yonlu Küpler•
  V�deo Wall Kontrol Donanım ve Yazılımları•
  Muhafazalar•
  IR LED Sportlar•
  Pan T�lt Ün�teler�•
  Montaj Aparatları•
  F�ber Opt�k Dönüştürücüler•

AKILLI EV GÜVENLİK

Akıllı evler hırsızlık, sabotaj, yangın
tıbb� durumlar ve gasp durumlarını
algılayarak gerekl� tedb�rler� alır.

AKILLI EVLER TASARRUF

Akıllı ev s�stem� ev�n�z�n yıllık
enerj� tüket�m�n� %25-%30 
arasında düşürür.

AKILLI EV VE ÇOCUK

Akıllı ev s�stem� çocuğunuzu
tanır ve o yalnız �ken ocak, ütü
fırın g�b� c�hazları kapatarak 
güvenl�ğ�n� sağlar.
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GEÇİŞ KONTROL VE DİYAFON SİSTEMLERİ
 Geç�ş kontrol s�stemler�, modern b�nalarda g�r�ş ve çıkışların denet�ml� ve �zleneb�l�r olarak yapılması, k�l�t 
altında tutulması gereken yerler �ç�n anahtar kullanımının azaltılması, CCTV (kapalı devre telev�zyon) ve d�ğer 
güvenl�k s�stemler� de entegre ed�lerek b�na güvenl�k yönet�m�n�n üst düzeyde sağlanması �ç�n kullanılırlar.

 İnterkom s�stem� görüntülü veya görüntüsüz olab�ld�ğ� g�b� aynı zamanda �k� s�stem� b�rden barındırab�lmekted�r. 
İnterkom s�stem� tek kapılı apartman da�reler�ne �ç�n uygundur. S�steme �sten�l�rse kapıcı panel� de ekleneb�l�r. Kapıcı panel� 
d�ğer panellerden farklıdır. S�stem �le apartman merd�ven otomatını kontrol edeb�l�r ışığı açab�l�rs�n�z. Merd�ven otomat�ğ� 
otomasyonu azam� 4 bölgel�d�r. gel�şm�ş özell�kler� üstün dayanıklı yapısı ve d�ğer �ç kapı paneller� arasında yapılan görüşme 
güvenl� olarak yapılır üçüncü b�r� tarafından d�nlenemez. Kurulumu oldukça kolay ve bas�tt�r.

www.etsguvenl�k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

• Prox�m�ty Okuyucular
 RFID Okuyucular•
 Smart Card Okuyucular•
 Parmak İz�, El Geometr�s� ve El İz� Okuyucuları•
İr�s ve Ret�na Tarayıcıları• 
Komb�ne Kartlı ve B�yometr�k Okuyucular• 

• Dağıtılmış Zekalı 1-64 Okuyuculu Kontrol Ün�teler�
• Lokal İzleme ve Kontrol İş İstasyonları

K�ml�k Kartı Hazırlama Yazılımları• 
• Kart Pr�nterler�
• Yüksek Güvenl�k T�p� K�l�t Karşılıkları
• Elektromanyet�k K�l�tler
• Turn�keler
• Bar�yerler

YANGIN SİSTEMİ TEST EKİPMANLARI
                      Tüm t�pde dedektörler �ç�n  Dedektör Test Spreyler�  ve  Test 
Ek�pmanları
''Yangın dedektörler�n�z� test ed�n , çalıştığına em�n olun !!
'' Tem�zley�n uzun yıllar sorunsuz algılama yapsın''

                   İşletmelerde c�dd� yatırımlar yapılarak kurulan yangın algılama 
s�stem� ek�pmanlarınıın test ed�lmes� ve düzenl� olarak bakımlarının 
yapılması ülkem�zde göz ardı ed�len �ht�yaçlardandır. Plat�n Teknoloj� 
Yangın algılama s�stem�n� oluşturan  duman , ısı , gaz ve karbonmonoks�t 
g�b� tüm dedektör t�pler� �ç�n uygun test gazları , tem�zleme ve kontrol 
aparatlarının profesyonel �şletme ve yangın s�stem� bakımı yapan  
firmalarının kullanımına sunmuştur.

Modern zamanlarınModern zamanların
üstün güvenl�k çözümler�üstün güvenl�k çözümler�
Modern zamanların
üstün güvenl�k çözümler�
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