
Milyen érvek szólnak az 
iSense egyedi, kreatív 
magyar fejlesztésű biz-
tonságtechnikai hálózat 
mellett?



Miben tér el leginkább 
egyedi hőkamerás rend-
szerünk a már eddig is-
mert megoldásoktól?

? Speciális, mesterséges 
intelligenciával felsze-
relt hőkamerák segítsé-
gével az észlelés helyén 
azonnal elemzi a bejövő 
adatokat, és csak az-
után küld riasztást, hogy 
biztosan detektálta a 
behatolást.



Mitől lesz így megbízhatóbb, egyszerűbb és 
olcsóbb, ezáltal hatékonyabb a nagyértékű 
ingatlanok és ingóságok védelme ?
A beépített képelemző szoftver 
segítségével kizárólag emberi 
jelenlét esetén történik meg a 
riasztás. Mindezzel kiküszöböljük 
a téves jelzések okozta felesle-
ges kivonulásokat.



A letelepített kamerák 
működését mennyire be-
folyásolja a napszakok 
és az időjárás változása?

? A hagyományos eszkö-
zök hibáit kizárva nap-
szaktól és időjárástól füg-
getlen a technológia.



Mennyire bonyolult a rendszer telepíté-
se más technológiákkal összehasonlítva, 
mekkora az üzemeltetés költsége? ?
A kifejezetten könnyen telepíthető 
iSense hőkamera rendszer energi-
aszükséglete minimális. Emellett ala-
csony adatforgalommal dolgozik, 
ami alacsony kommunikációs sáv-
szélességet igényel. Összeségében 
a távfelügyelet tehermentesítése, a 
téves riasztások minimalizálása, va-
lamint a rugalmas alakíthatóság és 
optimalizálhatóság miatt a rendszer 
üzemeltetése nagyságrendekkel ol-
csóbb más hagyományos telepített 
technológiáknál.



Kiknek ajánljuk, hova ér-
demes az iSense hőka-
mera hálót letelepíteni?

?
Nagyértékű ipari rendsze-
rek (alállomások, energia-
fogadók, trafóállomások, 
komplett telephelyek) őrzé-
sére, határvédelemi célok-
ra, csempészet visszaszorítá-
sára. A biztonságtechnikai 
célokon túl a rendszer hasz-
nálható bizonyos gépek, 
eszközök működésének fo-
lyamos ellenőrzésére, azok 
felületi hőmérsékletének 
követésére, túlmelegedé-
sek kiszűrésére.



Egyidejű nagymennyiségű megrendelés 
esetén biztosítani tudják a folyamatos el-
látást? ?
Az iSense teljesen magyar fej-
lesztésű termék. 
Mivel a tervezés és az előállí-
tás is Magyarországon történik 
és nincs kiszolgáltatva gyártá-
si láncok távoli képviselőinek, 
ezért a mennyiségi és egyedi 
kérésekhez rugalmasan tudunk 
alkalmazkodni.



Összeségében miért éri 
meg bárkinek az iSense 
hőkamerás biztonság-
technikai rendszert be-
szereznie?

?
Összefoglalva egy sze-
mélyzet nélkül működtet-
hető, alacsony üzemel-
tetési költségű, könnyen, 
rugalmasan telepíthető, 
magas megbízhatóságú, 
időjárástól független 
rendszert kínál az iSense 
technológiája.
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Állunk rendelkezésre, próbál-
ja ki rendszerünk egyedülálló 
előnyeit.
Tesztelési céllal az ország terü-
letén bárhol telepítünk pilot 
hálózatot, alkalmazkodva a 
felhasználó egyedi igényeihez.


