NODUS s.r.o.

Súkromná bezpečnostná služba
Košice
Služba „PCO“

V rámci Strediska registrácie poplachov (SRP), poskytujeme klientom službu
Pult centralizovanej ochrany (PCO) NAM GLOBAL, :

„PCO “
Popis systému „PCO“ :
-

Pult centralizovanej ochrany NAM GLOBAL sa skladá zo štyroch základných
modulov - častí, s ktorých je možné vybudovať komplexný systém PCO :
o NET-G - monitorovací software pre neobmedzený počet objektov
o Global alebo Global 2 - rádiová sieť
o TF 98 P1/P2 - telefónna karta pre všetky formáty vrátane Contact ID
o NET-CAR Local s NCL 02 - systém určovania polohy

Základom PCO NAM GLOBAL je počítač s programovým vybavením NET-G, na ktorý sú
pripojené jednotlivé rozhrania pre komunikáciu s objektami cez rôzne prenosové médiá.
PCO spracováva dáta :
- z telefónnej karty TF 98 verzie P,
- z rádiovej siete Global alebo Global 2 v pásme 420 - 460 MHz (dáta zo strážených
objektov alebo automobilov),
- dáta zo samotnej vyhodnocovacej jednotky NAM system 2000,
- z rádiovej siete NAM alebo RADOM v pásme 300 - 345 MHz.
Funkčnosť systému PCO je podmienená :
o inštaláciou zariadenia poplachového systému ( ZPS ) v chránenom objekte,
o zabezpečením prenosu výstupu z ústredne ZPS chráneného objektu na PC
PCO v SRP operátora PCO
- PCO je vybavené dostatočným počtom PC a monitorov (vrátane záložných)
- chránený objekt „komunikuje“ s PCO prostredníctvom prenosovej cesty a vysiela pre
PCO požadované informácie (zakódovaný objekt, odkódovaný objekt, ap.), resp.
operátor má možnosť stav objektu preveriť – kontrolným spojením.
- záznam z komunikácie – objekt/PCO sa automaticky ukladá/zálohuje a uchováva v PC
SRP, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a požiadaviek stanovených
NBÚ pre stupeň utajenia „DÔVERNÉ“

Popis služby PCO :
-

operátor PCO nepretržite monitoruje stavy ZPS chráneného objektu
prijímanie správ a ich ukladanie/archivácia na PCO NAM GLOBAL prebieha
automaticky, bez možnosti zásahu operátora

-

-

-

operátor PCO identifikuje stavy ZPS:
o zakódovanie
o odkódovanie
o technický správa
o poplach ZPS
o resp. aj iné typy správ – napr. z požiarnej signalizácie, z komponentov sytému
merania a regulácie (teplota, tlak, vlhkosť, výšky hladín, ap.)
podľa typu správy primerane reaguje a „komunikuje“ s PCO potvrdzovaním prečítania
správy.
v prípade poplachu ZPS operátor vysiela zásahovú jednotku PCO, ktorá
dohodnutým spôsobom a v dohodnutom rozsahu preverí signál (v súlade so zák.č.
473/2005Z.z. o súkromnej bezpečnosti) a koordinuje jej činnosť- zásah v objekte
dohodnutým spôsobom
privoláva Políciu SR na základe správy podanej zásahovou jednotkou PCO
vyrozumieva majiteľa, alebo poverenú osobu chráneného objektu

Grafické vyobrazenie služby :

Cena služby PCO :
- základná cena za mesačný monitoring je od : 50,-- Eur/mesačne/bez DPH
o je vypočítaná pre každý objekt individuálne, podľa schváleného cenníka
o cena za jeden výjazd zásahovej jednotky je od : 16,50 Eur/bez DPH
( dvojčlenná ozbrojená osádka s motorovým vozidlom)

