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Přijměte pozvání na dny otevřených dvěří poboček společnosti VARNET.
Jako součást projektového řešení aplikace kamerových systémů
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vých a docházkových systémů, které jsou řazeny do oboru EVS
(Elektronické vstupní systémy). Jen nabídka videotelefonů zahrnuje řadu na trhu skvěle uplatňovaných značek: Commax, V-line
(vlastní brand), Farfisa, Dahua, Hikvision, 2N, Tesla Stropkov, Genway aj. Zákazník si může zvolit odpovídající technologické řešení
a má na výběr i nejrůznější designová provedení.

Obor SKS (Strukturované kabelážní systémy) je soustředěn ze-
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nely, patch kabely, keystony, konektory aj.), která má odpovídající
certifikace a je dodávána pod vlastní značkou LAN-TEC. V nabídce
jsou také optické a aktivní prvky.

Praha 4

Sortiment videotelefonů doprovází ucelená nabídka čteček a elektromechanických zámků (opět významní dodavatelé Assa Abloy
a Openers & Closers). Moderní řešení evidence docházky představuje docházkový systém WebVisitor s výhodou tvořivé spolupráce se slovenskou firmou APIS, která vyvíjí SW a upravuje HW
a je ochotna aplikovat při modernizaci SW naše podněty z praxe.

Vyřešíme i požadavky na softwarové propojení stávajících bezpečnostních, přístupových a docházkových systémů. Máme dostatek
zkušeností s použitím softwaru VAR-NET Integral a našim zákazníkům jsme připraveni poskytnout technickou podporu při jednáních
o projektu s investorem i během instalačních prací a závěrečném
nastavení.

V oboru EPS (Elektronická požární signalizace) sázíme na jistotu –
již 10 let se rozvíjí spolupráce s předním německým výrobcem Detectomat, který dodává ústředny a detektory nejvyšší kvality. EPS
systémy firmy Detectomat mají veškeré potřebné atesty podle ev-

Specifickou částí nabídky je sortiment pod vlastní značkou
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ÚStí nad labem

CEL-TEC představující
Drážďanská
838 nevšední spotřební elektroniku zejména
mobilní, např. kamery všeho druhu. Bližší informace naleznete na
webových stránkách www.cel-tec.cz.
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