حصار الکتریکی یک سیستم بازدارنده و کاالا “
النیتی است که بر پایه ایجاد جریانی گردابی و شوک
آور (بدون خطر جانی) بر روی دیاوار و لاطایا
پیرالونی نصب و از ورود سارقین و لتجاوزین بطاور
لوثر و جدی جلوگیری لی نماید .

دستگاه با هدایت ضربانهای الکتریکی و شوک آور بر روی فنسها بصورت فعال و یا خودکار عمل لی نماید  ،در صورتی که
کسی بخواهد با نقص حریم خصوصی از این لانع الکتریکی عبور کند  ،سیستم با اع ن خطر صوتی و اعاماال شاوک
الکتریکی پی در پی لوجب جلوگیری از دسترسی فرد لتجاوز به حریم خصوصی لی شود .درصورتی که لتجاوز ی قصاد
ورود و یا تخریب اجزا ی فیزیکی حصار را داشته باشد  ،سیستم به روش ذیل وارد لرحله دفاعی لی شود:
افزایش پلکانی لوج الکتریکی
فعال نمودن آ ژیر لطیطی و ارسال پیام به لالک
الکان کنترل خودکار ق ده الکترونیکی سگ نگهبان
اخطار گویا در بلندگوهای لطوطه توس اپلیکیشن نصب شده در گوشی همراه لالک.
در صورت پیاده سازی فیزیکی لناسب  ،شما لی توانید با بکار گیری از یک دستگاه کنترلر حصار الکتریکای باه صاورت
لستقل و بدون نیاز به هیچ یک از ادوات ( دزدگیرها و دوربین لداربسته) اطمینان کافی و الزم را در جهت برخاورداری از
النیت پیرالونی داشته باشید .
الکانات ویژه و عملیاتی برناله ریزی شده در داخل این سیستم به گونه ای است که لی تواند ع وه بر کنترل هوشمند و بدون خطا ،
کاربر را قادر به دریافت گزارش وضعیت النیتی لطوطه خود نماید.
النیت الیه به الیه و عدم ارتباط و وابستگی  ERX-60به سایر دستگاهها ی هشداردهنده یکی از نکات برجسته و لتمایز در نسال
جدید سیستمهای النیتی و بازدارنده لطسوب لی شود.

افزایش خودکار و پلکانی دفاع در مقابل ورود غیر مجاز
مجهز به سیستم شناسایی عبور مهاجم
مجهز به سیستم پیام رسان ( )SMSو کنترل از را دور
برق پشتیبان
آژیر و آالرم هشدار دهنده خرابکاری
کنترل قالده سگ نگهبان از راه دور
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