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Alarm, Monitoring, Domofony, Wideodomofony eAlarmy
https://ealarmy.com.pl

Sklep online eAlarmy zajmuje się zabezpieczaniem majątku. Na asortyment składa się szereg przeróżnych
urządzeń mających zapewnić bezpieczeństwo zarówno domom prywatnym jak i wszelkim firmom. Dlatego
sklep eAlarmy oferuje swoim klientom systemy bezpieczeństwa odznaczające się nieskomplikowaną
technologią a także bardziej zaawansowaną.
W sklepie eAlarmy znajdują się specjalistyczne urządzenia takie jak: - alarmy - centrale alarmowe, alarmy
bezprzewodowe, czujki, czujki magnetyczne, sygnalizatory, urządzenia antynapadowe; - monitoring IP w
skład którego wchodzą takie urządzenia jak rejestratory NVR i hybrydowe, kamery IP/ megapikselowe,
obiektywy megapikselowe, oprogramowanie IP, akcesoria IP; - telewizja przemysłowa - rejestratory cyfrowe
DVR, kamery CCTV, monitoring HD-SDI HD CTTV, atrapy kamer, obiektywy, monitory, obudowy,
zabezpieczenia, dyski twarde HDD; - monitoring IP w skład którego wchodzą takie urządzenia jak rejestratory
NVR i hybrydowe, kamery IP/ megapikselowe, obiektywy megapikselowe, oprogramowanie IP, akcesoria IP;
- domofony z systemem cyfrowym, a także analogowym oraz interkomy; monitoring HDCVI w którym
wyróżnić możemy rejestratory, kamery, akcesoria HDCVI; - monitoring HD z monitoringiem AHD; -
wideodomofony; - systemy przeciwpożarowe; - systemy oddymiania; -- kontrola dostępu.Odwiedzający
witrynę firmy mogą dowiedzieć się o bieżących promocjach obowiązujących w sklepie, dlatego warto często
na nią zaglądać. Fachowa obsługa z przyjemnością udzieli wiadomości na frapujące pytania klientów, a także
pomoże przy doborze sprzętu. Aby szybko uzyskać potrzebną wiedzę można posłużyć się zakładką zapytanie.
Mając na uwadze osoby i firmy zajmujące się instalacją i obsługą elektronicznych systemów zabezpieczeń
została utworzona specjalna zakładka w której umieszczono informacje na temat oferty handlowej
przeznaczonej dla profesjonalistów z tej branży. Przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku już od 1997 roku, a
jego siedziba znajduje się w Częstochowie przy ulicy Armii Krajowej 1/3. Wiele lat doświadczenia oraz
współpraca z najlepszymi producentami takimi jak: D-max, Satel, Evermax, Visonic, Kenwei, DSC, BSC,
Optex, Urmet i in. zagwarantowała firmie mocną pozycję wśród konkurencji oraz szerokie grono
zadowolonych klientów. Zapraszamy!
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