
מרגישים בטוחים עם
אפליקציה לבקרה ושליטה על מערכות גילוי וכיבוי האש של טלפייר

ALERTO

מיועדת לקציני ביטחון, מנהלי אחזקה ותפעול, חברות ניהול, ועדי בתים ומנהלי מבנים



 תקלות – Alerto מספקת מידע על תקלות טכניות שנתגלו

    ברכזת ודורשות טיפול. המידע כולל סוג התקלה, המיקום

    שלה )לפי התקן( ושעת הדיווח. 

    עם בדיקת התקלה, תוכל לבצע השתקת זמזם תקלה,

   ישירות מהנייד, ובכך לחסוך זמן הגעה ונטרול מהרכזת.

 התראות – Alerto מציגה  התראות כגון פיקוח, בדיקה

    וסטטוס במידה ורכזת גילוי האש זיהתה התנהלות לא

    תקינה של מערכות זרות במבנה )כגון ספרינקלר לא תקין,

    גנרטור מקולקל ועוד( ובכך תסייע לך לפעול בצורה פרו

   אקטיבית לפתרונן טרם הפעלת אזעקת אש.

Alerto מנהלת בצורה יעילה וחסכונית את רכזות גילוי האש.

תחזוקה ושירות

 עם Alerto תוכל לבצע ניטרול

    התקנים בעת עבודות יזומות

   באתר, בדיקות ותחזוקת מערכת 

 עם Alerto תקבל המלצות לתחזוקה

    הכוללות פירוט שם ההתקן, מיקומו

    וכתובתו ובכך תוכל לבצע פעולות

    מוקדמות לפני הפעלת האזעקה או

   השבתת הרכזת.

 עם Alerto תקבל תזכורת לנייד על

   מועד התחזוקה הבא.



שליטה, בקרה ופיקוח - ישירות מהנייד

אירועי  על  לנייד  מידע  לך  מספקת   Alerto

אמת,  בזמן  ותקלות  התראות  תקלות,  אש, 

עבור כל רכזת במבנה או אתר שבאחריותך. 

התראות לנייד תשלחנה גם כשהאפליקציה 

סגורה, דבר שיסייע לך לנהל את שגרת יומך 

בידיעה כי כל אירוע משמעותי, ידווח ישירות 

לנייד שלך, בזמן אמת.

כל המבנים, כל רכזות גילוי האש - במרוכז אצלך בנייד

 אזעקות אש – Alerto מתריעה לנייד על אזעקת אש, לרבות

    מיקום מדויק של מוקד השריפה ושעת הגילוי. עם Alerto ניתן

   לאפס את הרכזת מהנייד, לנטרל אזעקת שווא ולשלוט בצופרי

   אזעקת האש.



בקרה  מערכות  אש,  וכיבוי  גילוי  מערכות  ואספקת  ייעוץ  תכנון,  יצור,  בפיתוח,  עוסקת  טלפייר 

מהמובילות  הן  טלפייר  מתוצרת  האש  וכיבוי  גילוי  מערכות  ממוחשבים.  וחיווי  התראה  ואמצעי 

מערכות שליטה  למגוון  מערכות אשר מתממשקות  ומייצרת  ובעולם. החברה מפתחת  בישראל 

שנה. ל-40  מעל  של  ניסיון  על  המושתתת  חדשנית  טכנולוגיה  ויישום  פיתוח  ומשלבות  ובקרה 
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