Produkt Program:
•

M-Track

GSM enhed med pejlemulighed.
Er selvforsynende med strøm i op til 3 år.

•

MS-Track

•

S-Track

Helt nyt koncpet, hvor denne enhed er
forsynet med satellit enhed.
Ingen installation - har strøm til 3 år.
Markedets stærkeste produkt...!
- udstyret med 10 x I/O porte.
- bevægelsessensor

•

S-Track 200

Fremragende resultater ved flådestyring...!
- med bevægelsessensor

•

ESS-Universal

•

ESS-911 alarm

•

ESS - Laser

•

Free2go

Lige anvendelig til:
- Trailer - MC - Båd - m.fl.
Effektiv Home-alarm

Helt nyt koncept…….
Vi ”hegner” arealet m/ Laser...
- Alarmen kan gå til ” Din mobil”
- Alarmen kan sendes til flere samtidigt…..
- Alarm-modtager kan frit opsættes !
GPS Person Tracker
- Fri bevægelse overalt, altid sikret
- Til den demente...
- Til den svage... m.fl.

Uanset om det gælder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Satellit sporing
Flådestyring
Sporing med flytbar enhed
Sikring af de svage, i hjemmet
Eller udenfor hjemmet
Eks. minkfarm
Eks. hundepension
Sikkerhed med total bevægelsesfrihed...

Effektiv sikring af Deres bedrift

Kommer du ikke udenom:

ESS-Security
Borgergade 17, Thyregod
DK-7323 Give
Tlf. +45 7573 4222
Fax +45 7573 4311

Beskyt Deres minkfarm og sørg for sikring af de flotte
dyr med det velfungerende

villy@ess-security.dk
www.ess-security.dk

fra ESS-Security - et firma med 10 års erfaring inden
for sikring af værdigenstande, personer og ejendom.

Laser–Hegn

• DE BEDSTE PRISER
• DEN BEDSTE SERVICE
• DEN BEDSTE GARANTI

Leveres monteret og testet ... billigere end De tror!

www.ESS-Security.dk

Mink !
•
•
•
•
•

Et utroligt flot dyr..
Eftertragtet på grund af sin flotte pels
Dyret er udsat for ydre påvirkninger…
Er oprindeligt et vilddyr
Derfor skal det beskyttes..

Minkfarme ligger ofte frit i
naturen..…
• Minkfarme er organiseret for effektivitet…
• Herved kan man også hurtigt få et overblik
• Men de er sårbare hvor de ligger.….

ESS – Laser Hegn. Effektivt!
•
•
•
•

Vi kan beskytte en minkfarm optimalt….
Dette gør vi med Laser lys…..
Som De ser på skitsen, kan vi dække totalt..
Laser-Hegnet er usynligt, men når det gennembrydes
tændes de store lamper oplyses alt...
og alarmen kan starte optagelse af video….

• Brydes strålen trækkes en alarm,
• Udøves hærværk, går alarmen…
• Alarmen fortæller , hvor bruddet sker..
• Du bestemmer, hvem modtager alarmen..
• Alarmen kan gå til vagtselskab…
- eller ejeren kan få en SMS…
- eller alarmen tænder lyset og optager...
• Alarmen kan starte en videooptager…
• Alt logges og kan kaldes og udskrives..
• Mulighederne er mange - ring til ESS Security på
tlf. 75 73 42 22 og fortæl os, hvilke behov De har...

•
•
•
•

Der går ofte mange Mink samlet...
Husene er ofte åbne, påvirkede af vejret.
Normalt ønsker dyret ro, som i naturen.
Vi beskytter med Laserhegn

