
ALERTO+ אפליקציה לבקרה ושליטה על
מערכות גילוי וכיבוי האש של טלפייר

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

+



כל האתרים, כל המבנים וכל רכזות גילוי האש - במרוכז אצלך בנייד

ניהול שליטה ובקרה - ישירות מהנייד

ומסייעת  ותחזוקה  אש  אירועי  על  מתריעה   Alerto+
מדווח  אירוע,  כל  כי  בידיעה  אש  גילוי  מערכת  בניהול 

ישירות לנייד, בזמן אמת.

לנייד,  אש  אזעקות  על  התראות  מקבלת   Alerto+ אש:  אירוע 
לרבות זמן ומיקום מדויק של השריפה, בהתאם למיקום הגלאי. 
והשתקת  מהנייד  הרכזת  איפוס  מאפשרת  אף  האפליקציה 

צופרים, בהתאם להנחיות התקן.

גישה  ומספקת  באתר  הבטיחות  רמת  את  מעלה   Alerto+
וקבלת  הרכזת  בנתוני  צפייה  אש,  גילוי  לרכזות  מרחוק 
אינפורמציה המאפשרת ביצוע פעולות תפעוליות ותחזוקה 

מרחוק כגון: השב, נטרל, השתק צופר והשתק זמזם.

+Alerto מציגה התראות כגון פיקוח, בדיקה, תקלה, אזעקה 
טרם  לפתרונן  אקטיבית  פרו  בצורה  לפעול  מסייעת  ובכך 

הפעלת אזעקת אש.



+Alerto מנהלת בצורה יעילה את מערכות גילוי האש.
תחזוקה ושירות

נטרול התקנים בעת עבודות יזומות 
מערכת  ותחזוקת  בדיקות  באתר, 
האש  גילוי  ברכזת  שליטה  ויכולת 

מרחוק. 

הכוללות  לתחזוקה  המלצות  קבלת 
וכתובתו  מיקומו  ההתקן,  שם  פירוט 
וביצוע פעולות מוקדמות לפני הפעלת 

האזעקה או השבתת הרכזת. 

BackOffice -תוכנת ה

כלי מתקדם לניהול חכם של העסק בכל זמן ומכל מקום 

Telefire Backoffice היא תוכנה מבוססת ענן למנהלי שירות, המאפשרת ניהול הרשאות למשתמשים, בכל זמן ומכל מקום.

תוכנת ה- BackOffice מאפשרת ניהול חכם ומתקדם של העסק ומספקת סטטוס עדכני של כלל המתקנים בזמן אמת ותמונת מצב 
מקיפה אודות אזעקות, תקלות והפרעות בפעילות השוטפת של הרכזות.

 Alerto+ התוכנה מהווה כלי אדמיניסטרטיבי משלים לניהול אפקטיבי ויעיל של שירות ה
ומאפשרת שיוך והוספת טכנאים למתקנים, תצוגת מועדי ביקורת קרובה ותמונת מצב של כלל המתקנים בזמן אמת.

+



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 

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

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

telefire.com        info@telefire.com       +972 3 921 1816        +972 3 9700 400   

A2 טלפייר, ת”ד 7036, הסיבים 43, פתח תקווה, בניין   


