Dél-alföldi

HASZNOS TANÁCSOK - hogy ne váljon trükkös tolvajok, szélhámosok, csalók áldozatává
• A kaput, bejárati ajtót akkor is tartsa zárva,
amikor otthon tartózkodik.
• Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásba főleg ha egyedül van.
• A közüzemek, például a víz- és gázművek,
áramszolgáltató, telefontársaság a rendkívüli
esetek kivételével előre értesítik a fogyasztókat
munkatársaik érkezéséről. Ők FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNNYAL, EGYENRUHÁVAL rendelkeznek,

Közlekedés - biztonság
A közlekedéssel kapcsolatban gyakran hallhatjuk, milyen fontos „látni és látszani”. Ez
nemcsak a gépjárművek, de a gyalogosok
és a kerékpárosok esetében is kiemelt szerepet kap. Baleseti elemzések igazolják,
hogy sok halálos kerékpáros baleset a bicikli kivilágítatlanságával függ össze. A gyalogosgázolásoknál is hasonló a helyzet, hiszen
ők például sötétedés után vagy korlátozott
látási viszonyok (sűrű köd, erős csapadékhullás stb.) esetén szinte beleolvadnak a
környezetbe. A fényvisszaverő mellény illetve kiegészítők, például karpánt, matrica
használata ezért is igen fontos. Ezek ugyan
nem helyettesítik a megfelelő világítást, de
növelik a láthatóságot, és ezzel a biztonságot. (A fényvisszaverő prizmát már 100
- 200 méterről észre lehet venni.)
A KRESZ alapján lakott területen kívül közúton éjszaka és korlátozott látási viszonyok

és általában céges autóval közlekednek. Ha
kétségei vannak, valóban az adott szolgáltatótól érkeztek-e a látogatók, ellenőrzés céljából
hívja fel telefonon a cég ügyfélszolgálatát. Ha
egyedül van, lehetőség szerint előre jelzett leolvasási, karbantartási időpont esetén is hívjon
át egy családtagot, szomszédot, megbízható
ismerőst magához.
• Házalókat, alkalmi árusokat nem javasolt az

ingatlanba beengedni, ha már bent vannak,
őket felügyelet nélkül hagyni. A velük való
üzletelés különösen kockázatos, hiszen sem a
megvásárolt áru, sem a megrendelt szolgáltatás minősége nem garantált. Ilyen esetben a
hibás terméket nem lehet kicseréltetni, visszaváltatni, vagy a hibát kijavíttatni. A megvételre
felkínált áru alacsony ára, vagy az Öntől megvásárolni kívánt tárgyért, termékért kínált magas

esetén mind a kerékpárosoknak, mind a
gyalogosoknak fényvisszaverő ruházatot
(mellényt) kell viselniük.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ
ismerete mellett hozzátartozik a gyakorlat,
valamint a járművek megfelelő felszerelése, műszaki állapota is. Elindulás előtt
ellenőrizni kell a kötelező felszereléseket.
Ezek: kormányberendezés, első és hátsó
fék, csengő, elöl fehér vagy kadmiumsárga
lámpa és fehér fényvisszaverő prizma, hátul
piros lámpa vagy villogó (ezt az öltözéken is
el lehet helyezni), és piros fényvisszaverő
prizma, illetve legalább az első keréken két
sárga küllőprizma.

A családon belüli erőszak nem magánügy!
- A családon belüli vagy hozzátartozók közötti erőszak az egymással szoros fizikai, érzelmi, anyagi, jogi kapcsolatban élő (vagy korábban ilyenben lévő) személyek között a
magánszférában megvalósuló erőszakos cselekmények gyűjtőneve. Leggyakoribb a párkapcsolati erőszak és a gyermekbántalmazás (ide tartozik az elhanyagolás is!), de ki kell
emelni az idősek, fogyatékkal élők bántalmazását is.
- A közhiedelemmel ellentétben nemcsak a fizikai bántalmazás vagy a szexuális erőszak
tartozik ide, de a szóbeli, a lelki-érzelmi, valamint a gazdasági-anyagi erőszak, az elszigetelés, és az elhanyagolás is.
- Jellemzői:
• erőszakos magatartás • célja: hatalom / ellenőrzés / befolyásolás
• ciklikus (a „mézeshetek” – feszültség felgyülemlése – erőszak időszakai ismétlődnek)
Gyakori, hogy a bántalmazás elkövetője megbánást mutat, bizonygatja: megváltozik,
segítséget kér, de ez rendszerint addig tart, míg célt nem ér (pl. a bántalmazott megbocsát, visszaköltözik, nem fordul
a hatósághoz).
• a bántalmazás gyakran egyre súlyosabbá válik (pl. szóbeli erőszaktól a testi sértésig).

Ha Ön is érintett:

Tájékozódjon! Ezt a rendőrségen, például az áldozatvédelmi referenseknél is megteheti. Kérjen segítséget! Civil szervezetek, telefonos segélyvonalak, rendőrség,
gyermek- és családvédelmi szolgálatok, intézmények, háziorvos, védőnő, iskolai
gyermekvédelmi felelős, pszichológus is segítséget nyújthat.

Bárkai Etelka (64 éves)
rokkantnyugdíjas Szegvár
külterület – Csongrád megye
Mindig is tanyán éltem, szeretem ezt
az életmódot. Tanyaszomszédaim
már nem élnek, a távolabb eső tanyákon lakó gazdálkodókat nem ismerem jól. Kevés az olyan szomszéd,
akivel segíteni tudnánk egymást, ezen
változtatni kellene. A tanyagondnoki
hálózat hasznos, mindenben lehet
rájuk számítani. A Szentesi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai

összeg gyanús lehet… Ajánlatos gyanakvással
fogadni a könnyű pénzszerzési lehetőséggel,
nagy nyereséggel kecsegtető ajánlatokat is.
• Amennyiben a hívatlan látogató gépjárművel
közlekedik, távozása után érdemes feljegyezni
annak rendszámát, színét, típusát. A gyanús
esetekről -akár megelőzési célból is- tájékoztassa a polgárőröket, rendőröket, esetleg a
tanyagondnokot.

A NaNE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület segélyvonala
bántalmazott nőknek és gyermekeknek: 06-80-505-101 - szerda kivételével minden este 18 és 22 óra között. Internet: www.nane.hu (a honlapon egyéb segítő
szervezetek adatai, tanácsok, kiadványok is elérhetők)
rendszeresen látogatnak bennünket,
tanyasiakat. Kapcsolatunk nagyon
jó, munkájukkal, hozzáállásukkal
meg vagyok elégedve. Már mobiltelefonon is el tudom érni őket. Korábban több esetben tudtam bűnügyi

BÁCS-KISKUN MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

információkkal segíteni őket, mert
ﬁgyeljük, kik fordulnak meg a tanyák
körül. Törtek már be hozzám ismeretlen elkövetők, akik, több személyes tárgyat vittek el. Az utóbbi években viszont már jobb a helyzet, nem

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLY

6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
Tel.: 06-76 513-300
E-mail: bacsmrfk@bacs.police.hu

Igazságügyi Osztály 6000 Kecskemét,
Irinyi u. 17. , Tel.: 06-76 502-944
E-mail: bacs@igazsagugy.gov.hu

BÉKÉS MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLY

jelentek meg a környéken sem házaló
kereskedők, sem faárusok. Védelmi
szempontból nagyon fontos, hogy legyen kutya a tanyán, a mobiltelefon
pedig már elengedhetetlen biztonsági tartozéknak számít.
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Igazságügyi Osztály 5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37.
Tel.: 06-56 510-203
E-mail: gyamhivatal@jnszmkh.hu

A kiadvány a
NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI
TANÁCS
támogatásával készült

PUSZTÁZÓ
A Jász-nagykun Szolnok, Csongrád, Bács-Kiskun- és Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályainak 2. kiadványa 2016.

Kedves Olvasó!
Ön a „Dél-alföldi Pusztázó” ingyenes
személy- és vagyonvédelmi lap bővített, 2. kiadását tarja a kezében. A Belügyminisztérium égisze alatt működő
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2015
őszén pályázati felhívást tett közzé,

melyre a Csongrád, Bács-Kiskun, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság „Kisebb települések – nagyobb biztonságban. Négy
megye összefogása a falvakban élőkért”
címmel pályázatot nyújtott be, ennek
eredményeként jöhetett létre ez a tájékoztató kiadvány.

Mit nyújt az új pályázat?
A Dél-alföldi Régió külterületi, tanyás
térségeire összpontosító három megyés megelőzési programba ezúttal
Jász-Nagykun-Szolnok megye is
bekapcsolódott. Az immár négy megye területén folytatott megelőzési
munkát az elszigetelt tanyák mellett
kiterjesztettük a tanyaközpontokra,
falvakra és kistelepülésekre is. Ennek
keretében a megyék 25-25 legkisebb
lélekszámú településének forgalmas
helyszíneire életnagyságú rendőrfigurákat telepítettük. Az itt kialakított
tárolókban hasznos tanácsokat tartalmazó szóróanyagokat helyeztünk el.
Ezek témájához egy-egy interjú, illetve
12 féle rádiós szpot (pl. terménylopás,

Tavaszi bűnmegelőzési tanácsok kerttulajdonosoknak

Köztudott, hogy az Alföldön nagyon sok
tanyás és üdülőterület, kiskertes külterületi településrész található. A tél elmúltával az üdülők, víkendházak, tanyák
benépesülnek, indul a mezőgazdasági
szezon. A tulajdonosok az ott tartott mezőgazdasági kisgépeket, szerszámokat,
szivattyúkat, termelőeszközöket, szemé-

A tanyát biztonságosabbnak tartom a városnál. Szerencsére hozzánk közel van a
forgalmas műút, baj esetén hamar elérhetnek minket a segélyvonalon hívottak.
Itt ritkán fordulnak elő bűnesetek. Egy alkalommal tüzelőt loptak tőlem, tavaly pedig gyümölcsöt a kertemből. A rendőrök
utazó bűnözőket emlegettek. Megelőzésként zárom a tároló-helyiségeket, és kutyák is őrzik a tanyát. Telefonon elérhetem
a családomat, de a vésztői és a szeghalmi polgárőrséggel is jó a kapcsolat, meg szoktuk velük beszélni a környék közbiztonsági helyzetét is.
A kapura kitettem a Szomszédok Egymásért Mozgalom matricáját, ez a
rendszer régóta működik a környékünkön, talán némiképp visszatarthatja a bűnözőket. Ígéretet kaptunk a rendőri járőrözés sűrűbbé tételére is.
A naponta járó postai kézbesítővel üzenni is tudunk, az önkormányzat
pedig 2016-ra tanyagondnokot ígért.

trükkös tolvajok, közlekedési balesetek,
áldozatsegítés) kapcsolódik, melyeket
a megyék legnagyobb lefedettséggel
rendelkező rádióadói sugározzák. Ennek célja, hogy a megelőzési felhívások
az elszigeteltebb helyeken élők, illetve
a helyváltoztatásban, mozgásban korlátozott személyek számára is hozzáférhetőek legyenek.
A program kidolgozásánál fontosnak
tartottuk a közbiztonság fenntartásában szerepet vállalók (tovább)képzését
is. Ezekre az alkalmakra meghívást
kapnak a Közbiztonsági Hírlánc tagjai
is (a rendőrség mellett a Hírlánc tagjai a helyi önkormányzatok illetékes
munkatársai, az egészségügyi-szociális

ellátórendszerben dolgozók, a polgárőr szervezetek, a falu- és tanyagondnokok, mező-, gát-, vad- és halőrök,
a vadász- és erdésztársaságok képviselői), hiszen ők azok, akik rendszeres
kapcsolatban vannak a külterületen
élő lakossággal. Mivel a kerékpárosok
közlekedésbiztonsági szempontból
veszélyeztetett csoportnak számíta-

nak, a pályázatnak köszönhetően a
jobb láthatóságot segítő (és a kerékpár
kötelező felszerelései közé tartozó) küllőprizmákat tudunk biztosítani az érintett közlekedők részére. Reményeink
szerint az egyéb közlekedésbiztonságibalesetmegelőzési programok mellett
ezzel is hozzájárulhatunk a kerékpáros
balesetek számának csökkentéséhez.

lyes dolgokat, műszaki cikkeket (TV, rádió, ruhanemű, élelmiszer…) általában
nem viszik haza, azok a következő látogatásig őrizetlenül maradnak. A bűnözők
is tisztában vannak ezzel, így számítani
lehet az alkalmi lopások (például az elöl
hagyott, illetve záratlan helyen tartott
anyagok, eszközök esetében), valamint
az ingatlanokba történő behatolási kísérletek, betöréses lopások számának
növekedésére. A megelőzés érdekében

alapvető tanács, hogy semmit ne hagyjunk elöl, amire még később szükségünk
lesz. Az ingatlanba való bejutás megakadályozása érdekében mindenekelőtt
az ajtókat, ablakokat kell megfelelő zárszerkezetekkel (akár többel, melyek közül
az egyik legyen biztonsági zár), illetve
biztonsági ráccsal ellátni. Szükség szerint
a pinceablaktól a külső padlásajtóig, a
szivattyúaknától a szerszámtárolóig mindent érdemes ily módon védeni. A létrát

sem szabad az udvaron hagyni, felkínálva
ezzel a padlásajtón vagy az emeleti ablakon keresztül való behatolás lehetőségét.
A mozgásérzékelős lámpák, riasztóberendezések felszerelése is növelheti a
biztonságot. Már egyre több üdülő- és
egyéb külterület közelében működik
vagyonvédelmi riasztórendszert üzemeltető vállalkozás. Ha nagyobb védelemre
van szükség, érdemes megvizsgálni ezeket a lehetőségeket is.

Kecskeméti Imre (54 éves)
kisgépszerelő Ballószög,
tanya - Bács-Kiskun megye

Arany János nyugdíjas
(82 éves) Tiszaföldvár
szélén – Jász-NagykunSzolnok megye
30 éve lakom itt a feleségemmel.
Betörés nem volt, de besurranó
tolvaj járt már nálunk. A főútvonal mellett lakunk, jól megközelíthető a hely. Veszély esetén
a rendőrség, mentők, tűzoltóság
gyorsan elérhet bennünket. A
polgárőrség és a rendőrség autós
járőrei sűrűn járják az utcákat.
A szomszédomnál így is többször
előfordult már lopás, mivel ő nem
a tanyáján él. Volt, hogy mi szóltunk a rendőröknek és a tulajdo-

Özv. Tóth Gyuláné (76 éves) nyugdíjas - Békés megye

nosnak, mert láttuk, hogy a házba idegenek mentek be. Ezért is
ﬁgyeljük folyamatosan a környezetünket. A megelőzés érdekében
még gyakoribb rendőri jelenlétet
és intézkedést szeretnénk a környéken.

A legközelebbi tanya 1 km-re van
tőlünk. A szomszédokkal a mobiltelefonnak köszönhetően rendszeres
kapcsolatban vagyunk. Az itteni lakosok odaﬁgyelnek egymásra, ami
biztonsági szempontból is fontos. A
dűlő itt vezet el előttünk, az emberek
megállnak, megbeszéljük a környék
dolgait. Az ismeretlenektől többen
meg szoktuk kérdezni, mi járatban
vannak, kit keresnek. A körzeti
megbízottak is sűrűn járnak erre,
velük és a polgárőrökkel is nagyon
jó a kapcsolat. Utóbbiak este, éjjel
is jönnek, szemfülesek, kiszúrják az

idegent. Ritka erre a bűncselekmény.
Persze előfordult pár lopás a környéken, az ősszel birkát, traktorból
akkumulátort vittel el, de összességében nyugalom és rend van errefelé.
Ha valamilyen sürgős eset adódna,
Kecskemétről 10-15 perc alatt ideér
mentő, tűzoltó, rendőr egyaránt.

1. KERÍTÉS
A telek területét térben elválasztó
építmény funkciója, hogy fizikai
akadályként megálljt parancsoljon
az illetékteleneknek és a vadon élő
állatoknak. Anyagát tekintve lehet
drótfonat, sövény, fa, fém, vagy kő
(beton). A kerítésbe épített, vagy arra rögzített szenzorkábelek képesek jelezni az illetéktelen
rongálást vagy akár az átmászást is.
2. INFRASOROMPÓ
A kültéri nagyobb hatótávolságú védelem egyik eleme az infrasorompó,
amely jellemzően két egységből
(egy adó és vevő részből) áll. Az
adó bocsátja ki az emberi szemmel
nem látható infravörös sugarakat, míg
a vele szemben elhelyezett vevő érzékeli
azokat. Amennyiben a két eszköz közti infrasugár
megszakad, a rendszer riasztást ad.
3. MOZGÁSÉRZÉKELŐS FÉNYVETŐ
A kültéri mozgásérzékelős fényvető
extrém időjárási körülmények között
is kiválóan használható (pl. záporeső,
fagy). A modernebbek érzékeléskor
bekapcsolnak és fénykép- vagy videofelvételt készítenek. A fényvetőt
beállíthatjuk, hogy milyen szürkületkor kapcsoljon be
és hány percig világítson. A lámpához hozzákapcsolt
csengő akár hangjelzést is adhat a fényhatás mellett.
4. KÜLTÉRI MOZGÁSÉRZÉKELŐ
A kültéri mozgásérzékelők a látóterükben fellépő
környezeti változást (pl. hőmérsékletváltozást - PIR
szenzor, vagy tényleges mozgást mikrohullámú szenzor) érzékelik.
Mozgás/változás esetén riasztást
generálnak. Ezekből célszerű kisállatvédelemmel ellátott (15-40
kg alatt nem riasztó) érzékelőket
választani, hogy kedvencünk vagy haszonállataink,
esetleg a vadnyulak ne generáljanak téves riasztást.
5. KÜLTÉRI KAMERA
A kültéri videokamera alkalmas lehet otthonok, telephelyek, kisebb
üzletekben zajló események, üzemcsarnokok, folyosók, nagyobb irodahelyiségek, raktárak megfigyelésére,
de szélesebb látószöggel akár a kapubejáró forgalmát is figyelemmel kísérhetjük.
6. VAGYONVÉDELMI SZÚNYOGHÁLÓ
A vagyonvédelmi szúnyogháló egy
olyan hagyományos szúnyogháló,
melynek szálai között elektromos
vezeték található. Ha ezt a fémszálat
elvágják, elszakítják vagy kifeszítik,
a szúnyogháló azonnal jelzést küld a
riasztóközpontnak.
7. AJTÓ / ABLAKRÁCS
A nyílászárókra (ajtóra, ablakra, padlásajtóra) felsze-

relt rácsok olyan erősített
fémszerkezetek, amelyek
az erőszakos behatolástól, pl. befeszítéstől
védenek. Célszerű helyiségenként egy-egy rácsot belülről nyithatóvá
tenni, hogy tűz esetén legyen menekülő útvonal.

14. AJTÓLÁNC, NYITÁSHATÁROLÓ
Egyszerűen felszerelhető az ajtólánc, amely az alapkategórián felül
megfelelő biztonságot is nyújt.
Használatával személyes kapcsolatot
tarthatunk a látogatóval, de nem kell lemondanunk a
védekezésről sem.

labb lévő központnak. A központ
a jel vételét követően ad riasztó
hangot. A rendszer előnye, hogy
egy vevőegységhez több mozgásérzékelőt helyezhetünk el, és
a jelátvitel szabad rálátás esetén akár
300m is lehet.

24. NYITÁSÉRZÉKELŐ
Két mágneses részből áll. Egyiket a
nyílászárók fix részére (ajtótok, ablakkeret) helyezik, a másikat pedig a
mozgó részre. Amikor a nyílászáró kinyílik, a nyitásérzékelő két része egymástól
eltávolodik, és bekövetkezik a riasztás.

8. BIZTONSÁGI AJTÓ
A biztonsági bejárati ajtót az acélrácson kívül hő- és hangszigetelés,
kétoldali vastag lemezfelület, valamint időjárás- és karcálló esztétikai borítás jellemzi. Fontos,
hogy az ajtó legalább kettő
zárszerkezettel, és több
ponton reteszelő acéltüskével rendelkezzen.
Az ajtószárny mellett legalább annyira fontos a
megfelelő biztonsági ajtókeret is, mely legtöbb esetben hőszigetelő gumicsíkkal van ellátva.

15. BEFESZÍTÉSGÁTLÓ
A legtöbb betörést a nyílászárók megrongálásával, betörésével vagy befeszítésével követik el. A befeszítésgátló
megakadályozza az ajtó belökését, befeszítését. Számos fajtája létezik, és akár
házilag is elkészíthető. Felszerelését a zsanérral szemben
lévő oldalra ajánljuk, akár két vagy több helyre is.

20. ÖNÁLLÓ RIASZTÓS
MOZGÁSÉRZÉKELŐ
A lakás előszobájába, garázs, kinti szerszámos, esetleg hátsó kamra falára felszerelhető riasztó elemmel működik, és a hozzá
adott távirányítóval lehet be- és kikapcsolni.
Mozgás érzékelésekor a beépített hangszóró
helyben hangos riasztó hangot ad ki.

25. MOZGÁSÉRZÉKELŐ
A legelterjedtebb érzékelőfajta,
mely a környezethez viszonyított
változás (hőkép, mikro-, esetleg
ultrahanghullámok) érzékelésekor
jelez. Háziállat tartásakor érdemes
kisállatvédelemmel ellátott érzékelőt
választani.

9. ZÁRSZERKEZET
A jobb minőségű, több ponton záródó zárszerkezetek
nagyobb biztonságot jelentenek. Előnyük a hagyományos
zárakkal szemben, hogy záráskor nem csupán egy reteszt
működtetünk, hanem többet, melyek akár az ajtó
küszöbében vagy felső részében is záródhatnak.
10. ZÁRBETÉT
A jó minőségű zárbetétek fúrással, maghúzással és manipulációs nyitással való támadás ellen
megbízható védelmet nyújtanak, egyben szerkezeti kialakításuk folytán ellenállnak a
zártörésnek.

16. ELEKTROMOS AJTÓÉK
A készüléket az ajtó alá kell helyezni, így
ha azt valaki megkísérli kinyitni, a fizikai
akadály mellett működésbe hozza az ajtóék érzékelőjét, ami hangos riasztásba
kezd.

6.

8. 12.
9. 10.

11. ÜVEGFÓLIA
A biztonsági üvegfólia átlátszó, eltérő szálirányultságú, nagy szakító- és
vágásszilárdságú, többrétegű műanyag
fólia, amelyet az üveg belső felületére
vizes ragasztásos technikával ragasztanak fel.
12. KAPUTELEFON
Kertes házak esetén a kaputelefon lehet az első védelmi
vonal. Beszélhetünk, a modernebbekkel eszközökkel pedig akár láthatjuk is a látogatót.
13. KITEKINTŐ
Csengetés után a széles látószögű kitekintőt célszerű
használni, hogy megtudjuk,
ki keres minket. Idősebbek,
rossz látással rendelkezők használhatják a digitális kijelzővel rendelkező típust, mely
este és rossz látási viszonyok között is nagyméretű
képet jelenít meg.

32. 30.
33.
25.

28.
13.

32. SEGÉLYHÍVÓ TELEFON
A hagyományos telefonként is működik, de a nyakba akasztható
vagy csuklóra helyezhető mini
készülék vészgombjának megnyomásakor a készülék riasztást
is küld a benne lévő SIM kártyán lévő telefonszámra. A modernebbek helymeghatározó adatokat,
vagy épp aktuális vérnyomásértéket is képesek továbbítani.

27.

3.
19.

31. MINI GSM REZGŐ / MOZGÁSÉRZÉKELŐ
Ez a gyufásdoboz méretű mini
riasztó mozgás esetén felhívja
a behelyezett SIM kártyán
lévő telefonszámokat. Hatósugara kb. 5 méter, és egy
feltöltéssel az akkumulátor
több napig is üzemel. Ára
kb. 7.000 – 10.000,- Ft között mozog. Kifejezetten alkalmas külterületen hagyott szivattyúk,
rotakapák védelmére. Hálózatra kötve szinte korlátlan ideig
működőképes.

29.

6.

2.

30. RIASZTÓRA KÖTHETŐ SEGÉLYHÍVÓ
A riasztóra köthető segélyhívón (csuklós, felkaros,
nyakba akasztható stb.)
lévő gomb megnyomásával segélykérést indíthatunk a
riasztóközponton keresztül.

26. ÜVEGTÖRÉS-ÉRZÉKELŐ
Az üvegtörés-érzékelők az épületek
üvegfelületének betörését (pl. optikai, akusztikus, vagy piezzo elven)
érzékelik, és riasztást küldenek a központ
felé.

24.

11.

elriaszthatja a betörőt. Ezeket a fény- és szirénahangot
kiadó jelzőberendezéseket célszerű olyan helyre szerelni,
ahol illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

16.

22.

21.

34.

5.

23.

15.

4.

20.
7.
18.

26.

31.

17.

17. KONTAKTSZŐNYEG
A kontaktszőnyeg két érintkező fémlemezből áll, melyek közé egy távolságtartó rugalmas betétet helyeztek
el. Szőnyeg vagy lábtörlő alá helyezve, ha
valaki rálép, a rugalmas anyag összenyomódik és az
érintkező fémlapok riasztást váltanak ki helyben vagy riasztóközpontban.
18. BELÉPÉSJELZŐ
Az ajtóra, ablakra (csavarral, vagy hátlapi ragasztóval) felhelyezhető belépésjelző elemmel működik. Az ajtó nyitásakor a
készülékben lévő mágnesek eltávolodnak,
ezért a beépített hangszóró hangos riasztást ad.
19. ELHALADÁS-ÉRZÉKELŐ
A kültérre is elhelyezhető érzékelő mozgást észleléskor nem
helyben ad ki riasztó hangot, hanem jelzést küld egy távo-

21. RIASZTÓKÖZPONT
A riasztóközpont feladata az egyes
vezetékes és vezeték nélküli érzékelők, kezelőegységek, hang- és
fényjelzők kontrollálása, valamint jelzés
esetén riasztás, vele együtt telefonhívások
indítása.

27. SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELŐ
Az érzékelő jelzést küld, ha a helyiségben a szén-monoxid koncentrációja meghaladja az egészségre veszélyes értéket. A modernebb típusok jelzik az enyhébb
koncentrációt is (szellőztetés javasolt). Riasztórendszerbe kötve hang- és távriasztást is adhat.

22. KEZELŐ EGYSÉG
Segítségével lehet ki- és bekapcsolni, programozni a riasztóközpontot, de a kijelzőjéről
tudjuk leolvasni a rendszer üzeneteit, riasztásait, és a hibaüzeneteket is.

28. FÜST- ÉS HŐÉRZÉKELŐ
A füst- és hőérzékelő lehetővé teszi
a tűz korai, kezdődő szakaszában
történő jelzését, ezzel a komolyabb
károk, és esetleges sérülések elkerülését.

23. TÁVIRÁNYÍTÓ
A riasztórendszert a kezelő egység gombjain kívül távirányítóval is be- és kikapcsolhatjuk. A kényelem azonban kockázattal
is jár, mivel így a kezelőegység nem kéri a
hatástalanításhoz szükséges PIN kódot.

Ajánlások otthonának védelméhez

29. HANG- ÉS FÉNYJELZŐ
Riasztás esetén a riasztóközpont az előre
beprogramozott telefonszámok hívása
mellett bekapcsolja a kültéri szirénát, ami

33. SZÉF / RÖGZÍTHETŐ PÉNZKAZETTA
Értékei nagyobb biztonságban
vannak a falba, vagy bútorzatba rögzíthető trezorban.
A MABISZ által kategorizált
széfekben lévő értékekre
nagyobb kártérítési összegű
biztosítást is köthetünk.
34. SEGÉLYHÍVÓ
Külterületi támadás esetén nagyon
hasznos a pánikriasztó. A készülék
hangos sípoló hangot, vagy női sikoly hangját adja ki, ha kirántjuk a
kapcsolózsinórt. A figyelemfelkeltő
riasztás a támadó elijesztésén túl,
olyan helyen lehet hatásos, ahol mások is meghallhatják a készülék hangját
és segítségünkre siethetnek. Amikor otthon tartózkodunk használhatjuk ajtólánc mintájára,
így ha valaki benyitna egyből
aktiválná a riasztót. Létezik olyan személyi riasztó is, amely érzékeli a
füstöt, és a rezgést is, így
bejárati ajtóra, táskára is
rögzíthető.

