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V tomto katalógu nájdete  
aplikačné riešenia, ako možno 
našu technológiu uplatniť  
u vašich zákazníkov.

Spolupracujeme a dodávame technológie mestám a jeho organizáciám, bezpečnostným agentúram, domovom pre seniorov,  
nemocniciam, MHD a ďalším firmám.

Našim zákazníkom dodávame:

  technológie pre prevádzku monitorovacích centier (pulty centrálnej ochrany)

  zariadenia pre bezdrôtové prenosy dát: pre zabezpečenie objektov proti krádeži, pre privolanie pomoci osôb, pre zabezpečenie  
 proti požiaru, pre riadenie dodávok tepla, pre inteligentnú MHD, pre zariadenia verejného osvetlenia

  komunikátory pre zabezpečenie objektov

  GPS jednotky a trackery pre monitorovanie vozidiel, strojov a ďalších mobilných objektov

O nás

Naša spoločnosť sa viac ako 30 rokov zaoberá vývojom bez-
pečnostných technológií a prenosov dát. Dodávame na trh 
produkty a služby pre stráženie a monitorovanie stacionárnych 
aj mobilných objektov.
Sledujeme trendy vývoja a hľadáme vhodné riešenia, ktoré sú 
pre vás využiteľné.

Sami vyvíjame a vyrábame  
bezpečnostné zariadenia  
a aplikácie pre efektívne  
a jednoduché ovládanie.

Vlastný vývoj

Poskytujeme servis, školenie, 
 revízie a dodržiavame nad všetkým 

technický dohľad 24/7.

Technická podpora

Hľadáme riešenia,  
ktoré minimalizujú náklady  
na prevádzku technológií 

a ľudské zdroje.

Partnerstvo



Ako to funguje

Pre nami dodávané monitorovacie centrá ponúkame varianty  
riešenia bezpečnosti podľa typu objektu. A podľa charakteru  
hrozby dodávame vhodné zariadenia, ktoré komunikujú  
s monitorovacím centrom. Zaisťujeme bezpečný prenos dát  
a nepretržité fungovanie technológií.
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Kamerové systémy 1Box®

1Box® CLOUD

HelpLivi

GPS jednotky

Detektory/senzory

Tiesňové systémy

Zariadenia na objekte  Monitorovacie centrum

Technologické 
centrum NAM CLOUD 

NAM SYSTEM

CLOUD 
NAM SYSTEM



Bezpečná škola

 Riešenia, ktoré zamedzia hrozbám

Škola ako mäkký cieľ je veľmi zraniteľným objektom. Ponúkame 
riešenia, ktoré úroveň hrozieb (rizík) znížia. Pre zvýšenie bez-
pečnosti detí a personálu v školách by mala byť možnosť privo-
lať pomoc v krízových situáciách. Nutnosťou je aj zabezpečenie 
objektu proti škodám či haváriám.

Riešenie pomocou senzorov. Inštalácia bezdrôtového detektoru 
úniku vody v priestoroch, kde môže dôjsť k havárii či nehode. 
Detekcia požiaru pomocou autonómneho bezdrôtového požiar-
neho hlásiča s lokálnou signalizáciou a prenosom na PCO.

Možnosť okamžitého privolania pomoci v krízových  
situáciách. Inštalácia nástenných tiesňových tlačidiel  
s krytkou proti zneužitiu vo vybraných priestoroch školy.

Monitorovanie vonkajších a vnútorných priestorov zariadením 
AIBOX alebo kamerou PIXELPRO. S pomocou video detekcie 
strážia vybrané konkrétne zóny, kde môže dôjsť k narušeniu.

Škody na majetku Zdravotná indispozícia

Vandalizmus
V prípade kontaktu s konfliktnou osobou možnosť privolania 
pomoci tiesňovým tlačidlom. Podľa typu využitia je možné 
mať tlačidlo umiestnené skryto pod stolom alebo ho nosiť  
pri sebe.

Ohrozenie osôb
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Bezpečné  
obchodné centrá

 Riešenia, ktoré zamedzia hrozbám

Moderné obchodné centrá sú miestom s veľkou koncentráciou 
osôb a môžu sa stať terčom rôznych výtržníkov alebo nebez- 
pečných útočníkov. Zaistiť pokoj a poriadok v obchodných 
centrách je primárne úlohou súkromných bezpečnostných slu-
žieb. Máme riešenia, ktoré zaistia rýchle reakcie pri rizikových 
situáciách.

Možnosť privolania pomoci v krízových situáciách. Inštalácia 
nástenných tlačidiel s krytkou proti zneužitiu na vybraných 
miestach. Pre personál sú určené osobné tlačidlá alebo so 
skrytou montážou.

Monitorovaný priestor zariadením AIBOX alebo kamerou 
PIXELPRO s video detekciou. Detekcia otvorenia dverí  
pomocou bezdrôtového detektoru s magnetickým  
kontaktom vo vybraných priestoroch.

Monitorovanie vybraných priestorov pomocou zariadení 
AIBOX alebo kamerou PIXELPRO s video detekciou.

Inštalácia bezdrôtového detektoru úniku vody v priestoroch, 
kde môže dôjsť k havárii či nehode.

Ohrozenie osôb

Neoprávnený pohyb osôb

Škody na majetku

Poškodenie majetku
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Úrady

Obytné zóny

Obchodné centrá Mestská hromadná doprava

Stavby

Školy

Domovy sociálnych služieb

Súkromné objekty a firmy

SupermarketyParkoviská

Nemocnice

Pamiatky
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Privolanie pomoci  
kdekoľvek v budove a jej 

najbližšom okolí.

Prenosné osobné tlačidlá

Pre nosenie na ruke,  
privolanie pomoci  

kdekoľvek v budove a jej 
najbližšom okolí.

Prenosné tlačidlo/hodinky

Pre vonkajšie použitie,  
zobrazenie GPS polohy 

užívateľa, možnosť  
telefonického hovoru.

Prenosné GPS tlačidlo 

Bezdrôtové tiesňové tlačidlo 
pre pevnú montáž.

 Pevné tlačidlo

Bezdrôtový detektor  
reaguje na prítomnosť vody, 

má funkciu rozpoznania  
neoprávnenej manipulácie.

Detektor úniku vody

Bezdrôtový autonómny 
požiarny hlásič s prenosom 

správy na dispečing.

Požiarny detektor

Bezdrôtový magnetický  
dverový kontakt.

Detektor otvorenia dverí 

Bezdrôtový detektor pre 
detekciu dlhšej neprítomnosti 

klienta na lôžku.

Detektor opustenia lôžka

Bezpečnostné technológie, ktoré pomáhajú všade okolo nás



Úrady

Obytné zóny

Obchodné centrá Mestská hromadná doprava

Stavby

Školy

Domovy sociálnych služieb

Súkromné objekty a firmy

SupermarketyParkoviská

Nemocnice

Pamiatky
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 Bezdrôtové tiesňové  
tlačidlo pre inštaláciu  

pod stôl.

 Tlačidlo pre skrytú 
montáž

Bezdrôtové tiesňové tlačidlo 
s krytkou proti zneužitiu  

pre pevnú montáž.

Tiesňové tlačidlo

Zariadenie pre monitorova-
nie pohybu vozidiel s napo-
jením tiesňového tlačidla.

GPS jednotka NCL20

Deteguje pohyb, otrasy, 
náklon. Stráženie majetku, 

materiálu alebo strojov
a vozidiel.

GPS tracker TICK/NCL21

Zariadenie pre video analýzu 
založenej na AI  

(umelej inteligencii).

AIBOX

Kamery s integrovanou video 
analýzou založenou na AI 

(umelej inteligencii).

Kamery PIXELPRO

Bezdrôtový poplachový sys-
tém s video verifikáciou.

Videofied

Bezpečnostné technológie, ktoré pomáhajú všade okolo nás



Bezpečné stavby

Riešenia, ktoré zamedzia hrozbám

Stavby sú zložité na zabezpečenie, častým problémom býva 
nepripojenie do elektrickej siete a zmeny podmienok. Je však 
nevyhnutné tieto objekty chrániť a prispôsobiť im zabezpeče-
nie. Ponúkame mobilné riešenie ochrany a bezpečnosti, ktoré 
sú tie pravé pre dynamiku stavieb.

Stráženie miest, kde je zakázaný vstup zabezpečovacím  
zariadením AIBOX alebo kamerou PIXELPRO s video  
detekciou. Alebo zaistenie objektu systémom s video  
verifikáciou Videofied.

Zaistenie náradia, materiálu, strojov a techniky proti  
odcudzeniu. Viac variant zabezpečenia: GPS tracker TICK, 
monitorovacie zariadenie AIBOX alebo kamera PIXELPRO, 
systém s videoverifikáciou Videofied.

Monitorovanie strojov a techniky pomocou GPS jednotky 
NCL20 alebo NCL21. Zariadenie informuje o pohybe  
a prevádzke strojov, aby napríklad zbytočne nestáli  
na voľnobeh.

Detegovanie prítomnosti ochranných prilieb pomocou  
zariadenia AIBOX alebo kamery PIXELPRO s video  
detekciou.

Nepovolený vstup

Krádeže

Prestoje strojov a techniky

Porušovanie bezpečnosti
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Bezpečné  
nemocnice

Riešenia, ktoré zamedzia hrozbám

Nemocnice sú rozsiahle areály s vysokou koncentráciou osôb  
a nepretržitou prevádzkou. Vstup do objektu nie je kontrolo-
vaný, čo zvyšuje riziko ohrozenia osôb aj majetku. Ponúkame 
riešenie pre zaistenie bezpečnosti technológiami napojenými 
na pult centrálnej ochrany.

V prípade kontaktu s konfliktnou osobou možnosť privolania 
pomoci tiesňovým tlačidlom. Podľa typu využitia je možné 
mať tlačidlo umiestnené skryto pod stolom alebo ho nosiť  
pri sebe.

Inštalácia bezdrôtového detektoru úniku vody v priestoroch, 
kde môže dôjsť k havárii či nehode.

Monitorovanie vybraných priestorov zariadením AIBOX  
alebo kamerou PIXELPRO s video detekciou. Detekcia  
otvorenia dverí pomocou bezdrôtového detektoru  
s magnetickým kontaktom.

Zaistenie majetku proti krádeži vo vnútorných a vo vonkajších 
priestoroch pomocou viacerých variant zabezpečenia: moni-
torovacia technológia AIBOX alebo kamera PIXELPRO, GPS 
tracker TICK, systém s videoverifikáciou Videofied.

Ohrozenie personálu

Škody na majetku

Voľný pohyb osôb

Krádeže 
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Bezpečné domovy  
s opatrovateľskou 
službou 

Riešenia, ktoré zamedzia hrozbám

V domoch s opatrovateľskou službou žije celá rada osôb s rôz-
nymi diagnózami a s individuálnymi potrebami. Klienti sú zra-
niteľní ohľadom na vek, zdravotný stav a mobilitu. Bezpečnosť 
a ochranu je potrebné riešiť podľa konkrétnych podmienok. 
Ponúkame kompletný tiesňový systém HelpLivi domovom na 
mieru.

Privolanie pomoci osobnými tiesňovými tlačidlami pre  
stále nosenie. Umiestnenie tiesňových tlačidiel na izbách  
i verejných miestach.

Detekcia opustenia lôžka bezdrôtovým detektorom  
pre monitorovanie dlhšej neprítomnosti klienta v posteli.  
Detekcia otvorenia dverí/okien na izbe klienta.

Monitorovanie opustenia domova kamerou s funkciou  
rozpoznania tváre (domov so zvláštnym režimom).

Zdravotná indispozícia

Nedostatočná ochrana klientov

Nežiaduci odchod klientov

Riešenie pomocou senzorov. Inštalácia bezdrôtového detekto-
ru úniku vody v priestoroch, kde môže dôjsť k havárii. Detekcia 
požiaru pomocou autonómneho bezdrôtového požiarneho 
hlásiča s lokálnou signalizáciou a prenosom na PCO.

Škody na majetku
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Bezpečné  
pamiatky

Riešenia, ktoré zamedzia hrozbám

Pamiatky sú objektom, kde narastá riziko poškodenia a odcu- 
dzenia majetku. Častým problémom býva nepripojenie do  
elektrickej siete a zložité podmienky pre inštaláciu zariadenia. 
Riešenie je treba prispôsobiť týmto podmienkam.

Riešenie pomocou senzorov. Inštalácia bezdrôtového detekto-
ru úniku vody v priestoroch, kde môže dôjsť k havárii. Detekcia 
požiaru pomocou autonómneho bezdrôtového požiarneho 
hlásiča s lokálnou signalizáciou a prenosom na PCO.

Škody na majetku
Zaistenie náradia, materiálu, strojov a techniky proti  
odcudzeniu. Viac variant zabezpečenia: GPS tracker TICK, 
monitorovacie zariadenie AIBOX alebo kamera PIXELPRO, 
systém s videoverifikáciou Videofied.

Vandalizmus

V prípade kontaktu s konfliktnou osobou možnosť privolania 
pomoci vo vnútri aj vonku tiesňovým tlačidlom pre osobné 
nosenie.

Ohrozenie osôb
Stráženie miest, kde je zakázaný vstup pomocou zariadenia 
AIBOX alebo kamerou PIXELPRO s video detekciou,  
systémom s videoverifikáciou Videofied.

Neoprávnený vstup
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NAM system – výrobca
monitorovacích technológií
Vyvíjať softvér a hardvér sme začali už v roku 1990 a patríme medzi
najstabilnejšie spoločnosti na trhu v Českej aj Slovenskej republike.  
Dodávame technológie pre bezpečnostné monitorovacie centrá a systémy  
pre monitorovanie mobilných objektov – vozidiel, strojov, majetku a osôb.

Chcete sa  
dozvedieť viac?

Pozrite sa na:

www.1box.sk

NAM Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 179
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: (+421) 48 611 22 66, 
E-mail: info@nam.sk
www.nam.sk

MONITOROVANIE VOZIDIEL

Prehľad o jazdách vozidiel, kto, kedy, odkiaľ a kam ide. 
Identifikácia vodiča vo vozidle pomocou NFC čipu.
Automatická tvorba knihy jázd. Prehľad o užívaní vozidla: 
dlho trvajúci voľnobeh, rýchla jazda, agresívne zrýchle-
nie a brzdenie. Okamžité informácie o krádeži vozidla, 
nehode na parkovisku, havárii vozidla a jej priebehu.
Celková evidencia a správa cestovných príkazov  
(tuzemských aj zahraničných).

Ďalšie riešenie, ktoré vám môžeme ponúknuť:


