DİKKAT

Türkiye ve Dünya’nın en iyi yerleri
bu cihaz ile kontrol ediliyor.

Güvenlikçiniz Uyanık mı ?
Eğer yukarıdaki sorunun cevabından emin değildeniz, işletmeniz risk altındadır.
Güvenlik elemanlarınızın güvenlik turlarını zamanında ve tam olarak tamamladıklarından emin olmak için,
Meyer Morse Güvenlik Tur Kontrol Sistemine İhtiyacınız var.

LCD EKRAN VE TUŞLAR

MORSE

GÜVENLİK TUR KONTROL CİHAZI
Güvenlik Tur Kontrol Sistemlerinde
Dünya lideri olan Morse ürünleri 20 yıldır
başarı ve güvenle binlerce işletmede
kullanılmaktadır.

Şarj Aleti
Dünyada ömür boyu garantili tek marka.
Özel Lexan maddesinden yapılmış noktalar
suya, darbeye , veya boyaya dayanıklıdır.

Özel formüllü kasa tasarımı ile darbelere
diğer cihazlara oranla daha dayanıklı olan
Morse uzun vadede yapılan yatırımın
fazlasını katma değer olarak geri
döndürür.
Özel Vidalar

HARDWARE
Morse 3000 Serisi zor koşullar için
tasarlanmıştır. Amerikan futbol oyuncularının
kasklarında bulunan lexan maddesinden
yapılmış olan cihazlar şoka ve suya
dayanıklıdırlar. -20 / 55 C sıcaklık aralığında
sorun çıkartmadan çalışmaktadır. Normal
kullanım halinde sizi yıllarca bakım
masrafından korur. Hem şarj cihazı hemde
bilgisayar veri aktarım ünitesi olarak
kullanılan şarj cihazı aynı zamanda
cihazınızın masa üstünde yer kaplamasını
önler. Paketle verilen seri bağlantı kablosu ile
PC ve şarj cihazı arasında bağlantı
kurulur.Stand by yaklaşık 10 gündür.Kemere
Takılan deri kılıf sayesinde cihaz rahat ve
güvenli biçimde taşınmış olur. Silah gibi belde
taşınabilen cihaz şık bir biçimde güvenlik
personelinin üniforması ile bütünlük
oluşturuyor.

Hem şarj cihazı, hem Morse
cihazını bilgisayara bağlayan
adaptör görevinde.

İstasyonlar

Morse için özel olarak
üretilmiş vidalar, özel
tornavidası ile sökülür.
Aksi halde vidalar erir
ve duvarda istasyon sabit kalır.

Morse - 3002
Güvenlik Tur Cihazı

Deri Kılıf

Güvenlik Personelinin
cihazı belinde rahat taşıması için
gerekli ve çok kullanışlı bir parçadır.

Yazılım

Güvenlik Tur Kontrol Sistemine
ait tüm raporları almanıza yarayan araçtır.
Hangi güvenlikçi saat kaçta, nereleri dolaştı
veya dolaşmadı anında kolayca ögrenebilirsiniz.

PC Konnektörü
Morse Okuyucusundan bilgiler Bilgisayara
RS-232 seri porttan konnektör ile transfer edilir.

Güvenlik elemanlarınız tura çıkarken cihazın
üstündeki tuşlarla kendi personel kodlarını girebilir
ve ekrandan görebilir, böylece o tura ,kimin, ne
zaman başladığını görebilirsiniz.Cihaza istediğiniz
kadar olay kodu belirtebilirsiniz. Tur sırasında
herhangi bir vukuatla karşılaşan güvenlik personeli
sadece olay kodunu girerek size tam zamanında
olarak olayları rapor etmiş olur. Sabah cihazı
bilgisayara veya yazıcıya bağladığınızda kimin
(ne zaman) hangi tura çıkmış olduğunu, nerelere
kaçta gitmiş olduğunu ve hangi olaylar meydana
geldiğini saniyesine kadar öğrenebilirsiniz.Bunları
rapor alabilir ve saklayabilirsiniz.

AUTO PILOT ve RANDOM ÖZELLİĞİ
MEYER MORSE size başka cihazlarda
bulamayacağınız “AUTO-PILOT” özelliği
sunuyor.Bu özellik sayesinde
güvenlik
elemanınızın gece turda istasyon rotasını
karıştırma imkanı kalmıyor.Cihaz üzerindeki
ekranda daima bir sonraki istasyonun adı ve
numarası yazıyor.Böylece güvenlik elemanının
unutma ve şaşırma ihtimali ortadan
kalkıyor.Güvenlik sebeblerinden dolayı her gece
aynı rotanın izlenmesini istemezseniz, rastgele
(Random) tur seçilir.Cihaz bu durumda her
istasyondan sonra güvenlik elemanını rastgele
biçimde başka bir istasyona yönlendirir.
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Dünyanın İLK ve TEK ömür boyu garantili
istasyonlarıdır.Morse istasyonları lexan
maddesinden imal edilmiş olup her türlü
darbeye, suya, toza, manyetik etkilere karşı
dayanıklıdırlar. İstasyonların özel vidaları
vardır.Sıradan hiçbir tornavida açamaz.

