
 

  چيست ؟ مركز هشدار الكترونيك پليس ( مها )
  

  

  

نا ، همانطور كه مستحضر هستيد ، آمار جرم و جنايت و سرقت به واسطه شرايط بد اقتصادي و وضعيت نابسامان دنيا با وجود تورم ها و ويروس كرو

، كمك شاياني به نيروهاي روز به روز در حال افزايش بوده و سيستم هاي الكترونيكي دزدگير و دوربين مدار بسته در صورت صحت عملكرد 

هاي بسياري مي گردد كه استفاده از سيستم هاي غير استاندارد موجب بروز خطاتي و پليس جهت كاهش و بررسي جرايم فوق ايفا ميكند . امني

ها ايجاد ماموريت كاذب براي پليس  و در نتيجه عدم پاسخگويي مناسب مي باشد. به همين منظور مركز مها با استفاده از ابزارهاي يكي از آن

  موقع به تفكيك سيگنال هاي فني و پليسي مي پردازد و خدمات جامعي به مشتركين ارائه مي نمايد.تشخيص به 

تا  تماس بگيريد چنانچه فروشگاه ، ويال و يا منزل شما فاقد دزدگير و دوربين با كيفيت مناسب ميباشد ، كافيست با همكاران ما در مجموعه لسكو

سيستم هاي امنيتي هوشمند پارادوكس صرفا بايد  .يت ترين تجهيزات راهنمايي نمايندخاب بهترين و با كيفامر انتبا مشاوره رايگان ، شما را در 

ان توسط افراد آموزش ديده و داراي گواهي نامه پيشرفته نصب و راه اندازي از اتحاديه صنف توليدكنندگان تجهيزات حفاظتي و الكترونيكي تهر

  باشند كه پرسنل مجموعه مهندسي لسكو اين شرايط را دارا هستند. 

استان مازندران، اين امكان را براي مشتركين  غرب سيستم مها درهمچنين نماينده  رادوكس ونده رسمي دزدگير پامجموعه لسكو به عنوان نماي

براي حفظ جان و مال خود برخوردار هوشمند خود فراهم كرده كه با پرداخت حق اشتراك ساليانه بسيار مناسب به پليس ، از خدمات امنيتي 

   گردند.

باشد و  استان مي ١١٠در مركز و يك مانيتورينگ در مركز پليس بسيار پيشرفته داراي يك مانيتورينگ ) مها  س (يالكترونيك پلمركز هشدار 

  ساعته به نظارت و پيگيري مشكالت فني و امنيتي دزدگيرهاي هوشمند تحت پوشش ميپردازد. ٢٤بصورت 

  اين سيستم از خدمات ذيل برخوردار گردند : كليه دارندگان دزدگيرهاي پارادوكس ميتوانند با اتصال به

 توسط تجهيزات مانيتورينگ ساعته صحت عملكرد سيستم دزدگير و بررسي مشكالت و خطاهاي بوجود آمده در سيستم ٢٤پايش  -١

 ين زمانآالرم هاي هشدار سيستم دزدگير در كمتر و راستي آزمايي بررسي - ٢

 جهت بررسي هشدار مربوطه اطالع رساني و اعزام سريع نزديكترين گشتي پليس -٣

 توسط سارقين و ساير خرابكاري هاي احتمالي چك شدن دائمي عدم قطعي برق و تلفن متصل به سيستم دزدگير -٤

 اعزام پليس، بدون هوشياري مجرمگروگانگيري و سرقت مسلحانه جهت اعالم وضعيت فوق اضطراري در شرايط  -٥

ده و هزينه اشتراك يك فرم اشتراك را پر كرموجود شما و به روز رساني ( در صورت نياز ) پس از بررسي تجهيزات جهت اتصال به اين سيستم ، 

 بهره مند خواهيد شد. ساعته و بدون تعطيلي ٢٤به صورت  واريز نموده و از خدمات اين مركزساله را 

       ٠١١٥٢٣٢٠٦٧٨ – ٠٩١١٤١٥٥٦٨٧:  در استان مازندران لسكودفتر مركزي تماس با 

  ٠١١٣٣٣٥٠٨٧٤فكس:  – ٣- ٠١١٣٣٣٥٠٨٧١ مركز هشدار الكترونيك ( مها ) : تماس با

  گروه مهندسي لسكو –با تشكر 


