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Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçilik Konutu, infoMET Teknoloji tarafından korunacak.
(İstanbul, 24.09.2009) ‐ Ankara’da inşa edilen Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçilik konutu entegre güvenlik sistemleri
infoMET Teknoloji tarafından tesis ediliyor.
Proje kapsamında son teknoloji ürünü olan Schneider Electric Kartlı TAC Kartlı Geçiş ve Pelco CCTV sistemleri kullanılıyor.
Geniş bir alana yayılan Büyükelçilik Konutunun çevre güvenliğinin sağlanması için 19 adet yüksek çözünürlüklü ve kızılötesi
aydınlatma destekli Pelco D/N kameralar ve 3 adet 35x optik yakınlaştırma özelliğine sahip Pelco Spectra IV serisi hareketli
kameralar kullanıyor. Pelco CCTV ürünleri dünyada birçok stratejik projede ve Türkiye’de özellikle MOBESE sistemlerinde
yaygın olarak kullanıyor olması ile projede arzu edilen en yüksek seviyedeki güvenliği garanti ediyor.
Proje kapsamında art niyetleri girişleri ve sabotaj tehditlerini önlemek amacıyla tesis edilen mikrodalga hareket
dedektörleri, manyetik kontaklar ve kritik bölgelere yapılacak girişler TAC serisi kartlı geçiş sistemi ekipmanları ile kontrol
ediliyor. Kartlı geçiş sisteminde meydan gelen tüm hareketler ve alarmlar, tesis edilen entegre yapı sayesinde güvenlik
merkezinde tek bir ekran üzerinden kolaylık takip edilebilmekte ve olası tehditlere karşı daha hızlı reaksiyon verme
imkanını sağlamaktadır.
infoMET İş Geliştirme Müdürü Egemen KILIÇ, Schneider Electric ürünlerinin Türkiye ve dünyada birçok yüksek güvenlik
gerektiren stratejik projede kullanılması dolayısıyla projede Suudi Yetkililer tarafından tercih edildiğini ve projenin bir Türk
firması tarafından gerçekleştiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
infoMET Teknoloji Hakkında
infoMET’in uzmanlık alanları, alarm sistemleri, CCTV kamera sistemleri, IP kamera sistemleri, kartlı geçiş sistemleri,
biyometrik parmak izi ve göz irisi okuma sistemleri, profesyonel sistem entegrasyonları ve tüm bunlardan oluşan anahtar
teslim çözümlerdir.
infoMET, Panasonic İris Tanıma ve IP kamera sistemleri konusunda Tekofaks firmasının, CCTV çözümlerinde Samsung
firmasının, Entegre Bina Yönetim Sistemleri çözümlerinde Vimar, Schneider Electric ve GE Security firmalarının yetkili
çözüm ortaklarındandır. infoMET birçok marka ürünün temininde, projelendirmesinde ve devreye almasında bilgi
birikimine sahiptir.
infoMET çözümleri İstanbul Metrosu, Sayıştay Başkanlığı, Türkiye’de F ve L Tipi cezaevleri, Deniz Kuvvetleri ve İstanbul
Valiliği gibi yüksek güvenlik gerektiren devlet uygulamalarında aktif olarak çalışmaktadır. Bununla birlikte güvenlik ile
estetiğinin beraber önem kazandığı Rixos Grand Ankara, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Binası, Tekin Acar Kozmetik Genel
Müdürlüğü, American Life Sigorta Genel Müdürlüğü Binası gibi bir çok uygulamalarda başarı ile kullanılmaktadır.
infoMET, uluslar arası kalite yönetim sistemi belgelendirme kuruluşu olan SGS tarafından “Elektronik Güvenlik Sistemleri
ve Bina Otomasyon Sistemlerinin Projelendirilmesi, montaj ve servis faaliyetleri” konularında ISO9001:2000 kalite yönetim
sistemi belgesine sahiptir.
infoMET Teknoloji hakkında daha detaylı bilgilere www. infomet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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