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V tomto katalogu naleznete  
aplikační řešení, jak lze naše 
technologie uplatnit u vašich  
zákazníků.

Spolupracujeme a dodáváme technologie městům a jeho organizacím, bezpečnostním agenturám, domovům pro seniory,  
nemocnicím, MHD a dalším firmám.

Našim zákazníkům dodáváme:

  technologie pro provoz monitorovacích center (pulty centrální ochrany)

  zařízení pro bezdrátové přenosy dat: pro zabezpečení objektů proti krádeži, pro přivolání pomoci osob, pro zabezpečení  
 proti požáru, pro řízení dodávek tepla, pro inteligentní MHD, pro řízení veřejného osvětlení

  komunikátory pro zabezpečení objektů

  GPS jednotky a trackery pro monitorování vozidel, strojů a dalších mobilních objektů

O nás

Naše společnost se více jak 30 let zabývá vývojem bezpeč-
nostních technologií a přenosy dat. Dodáváme na trh produk-
ty a služby pro střežení a monitorování stacionárních i mobil-
ních objektů.  
Sledujeme trendy vývoje a hledáme vhodná řešení, která jsou 
pro vás využitelná.

Sami vyvíjíme a vyrábíme  
bezpečnostní zařízení a aplikace  
pro efektivní a snadné ovládání.

Vlastní vývoj

Poskytujeme servis, školení,  
revize a držíme nad vším  
technický dohled 24/7.

Technická podpora

Hledáme řešení, která minimalizují 
náklady na provoz technologií  

a lidské zdroje. 

Partnerství



Jak to funguje

Pro námi dodávaná monitorovací centra nabízíme varianty  
řešení bezpečnosti podle typu objektu. A podle charakteru 
hrozby dodáváme vhodná zařízení, která komunikují s monito-
rovacím centrem. Zajišťujeme bezpečný přenos dat a nepřetr-
žité fungování technologií.
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Bezpečná škola

Řešení, která zamezí hrozbám

Škola jako měkký cíl je velmi zranitelným objektem. Nabízíme 
řešení, která úroveň hrozeb (rizik) sníží. Pro zvýšení bezpečnosti 
dětí a personálu ve školách by měla být možnost přivolat po-
moc v krizových situacích. Nutností je také zabezpečení objek-
tu proti škodám či haváriím. 

Řešení pomocí čidel. Instalace bezdrátového detektoru úniku 
vody v prostorách, kde může dojít k havárii či nehodě.  
Detekce požáru pomocí autonomního, bezdrátového požárního 
hlásiče s lokální signalizací a přenosem na PCO.

Možnost okamžité přivolání pomoci v krizových situacích. 
Instalace nástěnných tísňových tlačítek s krytkou proti 
zneužití ve vybraných prostorách školy.

Monitorování venkovních a vnitřních prostor zařízením AIBOX 
nebo kamerou PIXELPRO. S pomocí video detekce střeží 
vybrané konkrétní zóny, kde může dojít k narušení.

Škody na majetku Zdravotní indispozice

Vandalismus
V případě kontaktu s konfliktní osobou možnost přivolání 
pomoci tísňovým tlačítkem. Podle typu využití lze mít tlačítko 
skrytě umístěné pod stolem, nebo nosit u sebe.

Ohrožení osob
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Bezpečná
obchodní centra

Řešení, která zamezí hrozbám

Moderní obchodní centra jsou místem s velkou koncentrací 
osob a mohou se stát terčem různých výtržníků nebo nebez-
pečných útočníků. Zajistit klid a pořádek v obchodních cent-
rech je primárně úkolem soukromých bezpečnostních služeb. 
Máme řešení, která zajistí rychlé reakce při rizikových situacích.

Možnost přivolání pomoci v krizových situacích. Instalace 
nástěnných tlačítek s krytkou proti zneužití na vybraných 
místech. Pro personál jsou určena osobní tlačítka nebo se 
skrytou montáží. 

Monitorování prostor zařízením AIBOX nebo kamerou  
PIXELPRO s video detekcí. Detekce otevření dveří pomocí 
bezdrátového detektoru s magnetickým kontaktem  
ve vybraných prostorách.

Monitorování vybraných prostor pomocí zařízení AIBOX  
nebo kamerou PIXELPRO s video detekcí.

Instalace bezdrátového detektoru úniku vody v prostorách, 
kde může dojít k havárii či nehodě.

Ohrožení osob

Neoprávněný pohyb osob

Škody na majetku

Poškození majetku
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Úřady

Obytné zóny

Obchodní centrum Městská hromadná doprava

Stavba

Škola

Domov seniorů

Soukromé objekty a firmy

SupermarketParkoviště

Nemocnice

Památky

Přivolání pomoci  
kdekoli v budově a jejím 

nejbližším okolí.

Bezdrátový detektor  
zaplavení s ochranou proti 
neoprávněné manipulaci.

Přenosná osobní 
tlačítka

Detektor úniku vody

Pro nošení na ruce,  
přivolání pomoci kdekoli  

v budově a jejím  
nejbližším okolí.

Přenosné tlačítko/hodinky

Pro venkovní použití,  
zobrazení GPS polohy  

uživatele, možnost
telefonického hovoru.

Přenosné GPS tlačítko

Bezdrátové tísňové tlačítko 
pro pevnou montáž.

Bezdrátový autonomní  
požární hlásič s přenosem 

zprávy na dispečink.

Pevné tlačítko

Detektor požáru

Bezdrátový magnetický  
dveřní kontakt.

Detektor otevření dveří

Bezdrátový detektor pro 
detekci delší nepřítomnosti 

klienta na lůžku.

Detektor opuštění lůžka

Bezpečnostní technologie, které pomáhají
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Úřady

Obytné zóny

Obchodní centrum Městská hromadná doprava

Stavba

Škola

Domov seniorů

Soukromé objekty a firmy

SupermarketParkoviště

Nemocnice

Památky

Bezdrátové tísňové tlačítko 
pro instalaci pod stůl. 

Tlačítko pro skrytou  
montáž

Bezpečnostní technologie, které pomáhají

Zařízení pro video  
analýzu založené na AI  

(umělé inteligenci). 

AIBOX

Kamery s integrovanou video 
analýzou založenou na AI 

(umělé inteligenci).

Kamery PIXELPRO

Bezdrátový poplachový
systém s videoverifikací.

Videofied

Bezdrátové tísňové tlačítko 
s krytkou proti zneužití  
pro pevnou montáž.

Tísňové tlačítko

Zařízení pro monitorování 
pohybu vozidel s napojením 

tísňového tlačítka.

GPS jednotka NCL20

Detekuje pohyb, otřesy, 
náklon. Střežení majetku, 

materiálu nebo strojů  
a vozidel.

GPS tracker TICK/NCL21
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Bezpečné stavby

Řešení, která zamezí hrozbám

Stavby jsou složité na zabezpečení, častým problémem bývá 
napájení a změny podmínek. Je však nezbytné tyto objek-
ty chránit a přizpůsobit jim zabezpečení. Nabízíme mobilní  
řešení ochrany a bezpečnosti, která jsou ta pravá pro dynamiku  
staveb.

Hlídání míst, kde je zakázán vstup zabezpečovacím zařízením 
AIBOX nebo kamerou PIXELPRO s video detekcí.  
Nebo zajištění objektu systémem s videoverifikací Videofied.

Zajištění nářadí, materiálu, strojů a techniky proti odcizení. 
Více variant zabezpečení: GPS tracker TICK, monitorovací 
zařízení AIBOX nebo kamera PIXELPRO, systém  
s videoverifikací Videofied.

Monitorování strojů a techniky pomocí GPS jednotky NCL20 
nebo NCL21. Zařízení informuje o pohybu a provozu strojů, 
aby například zbytečně nestály na volnoběh.

Detekování přítomnosti ochranných přileb pomocí zařízení 
AIBOX nebo kamery PIXELPRO s video detekcí.

Nepovolený vstup

Krádeže

Prostoje strojů a techniky

Porušování bezpečnosti 
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Bezpečné  
nemocnice

Řešení, která zamezí hrozbám

Nemocnice jsou rozsáhlé areály s vysokou koncentrací osob  
a nepřetržitým provozem. Vstup do objektu není kontrolován, 
což zvyšuje riziko ohrožení osob i majetku. Nabízíme řešení pro 
zajištění bezpečnosti technologiemi napojenými na pult cent-
rální ochrany.

V případě kontaktu s konfliktní osobou možnost přivolání 
pomoci tísňovým tlačítkem. Podle typu využití lze mít tlačítko 
skrytě umístěné pod stolem, nebo nosit u sebe. 

Instalace bezdrátového detektoru úniku vody v prostorách, 
kde může dojít k havárii či nehodě.

Monitorování vybraných prostor zařízením AIBOX nebo 
kamerou PIXELPRO s video detekcí. Detekce otevření dveří 
pomocí bezdrátového detektoru s magnetickým kontaktem.

Zajištění majetku proti krádeži uvnitř a ve venkovních  
prostorech pomocí více variant zabezpečení: monitorovací 
technologie AIBOX nebo kamera PIXELPRO, GPS tracker 
TICK, systém s videoverifikací Videofied.

Ohrožení personálu

Škody na majetku

Volný pohyb osob

Krádeže 
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Bezpečné  
pečovatelské domy

Řešení, která zamezí hrozbám

V pečovatelských domech žije celá řada osob s různými dia-
gnózami a s individuálními potřebami. Klienti jsou zranitelní  
s ohledem na věk, zdravotní stav a mobilitu. Bezpečnost  
a ochranu je třeba řešit podle konkrétních podmínek. Nabízíme 
kompletní tísňový systém HelpLivi domovům na míru. 

Přivolání pomoci osobními tísňovými tlačítky pro stálé nošení. 
Umístění tísňových tlačítek na pokojích i veřejných místech.

Detekce opuštění lůžka bezdrátovým detektorem  
pro monitorování delší nepřítomnosti klienta v posteli.  
Detekce otevření dveří/oken na pokoji klienta.

Monitorování opuštění domova kamerou s funkcí rozpoznání 
obličeje (domov se zvláštním režimem).

Zdravotní indispozice

Nedostatečná ochrana klientů

Nežádoucí odchod klientů

Řešení pomocí čidel. Instalace bezdrátového detektoru úniku 
vody v prostorách, kde může dojít k havárii. Detekce požáru 
pomocí autonomního, bezdrátového požární hlásiče s lokální 
signalizací a přenosem na PCO.

Škody na majetku
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Bezpečné  
památky

Řešení, která zamezí hrozbám

Památky jsou objektem, kde narůstá riziko poškození a odci-
zení majetku. Častým problémem bývá nezavedené napájení  
a složité podmínky pro instalaci zařízení. Řešení je třeba přizpů-
sobit těmto podmínkám. 

Řešení pomocí čidel. Instalace bezdrátového detektoru úniku 
vody v prostorách, kde může dojít k havárii. Detekce požáru 
pomocí autonomního, bezdrátového požární hlásiče s lokální 
signalizací a přenosem na PCO.

Škody na majetku
Zajištění nářadí, materiálu, strojů a techniky proti odcizení. 
Více variant zabezpečení: GPS tracker TICK, monitorovací 
zařízení AIBOX nebo kamera PIXELPRO, systém  
s videoverifikací Videofied.

Vandalismus

V případě kontaktu s konfliktní osobou možnost přivolání 
pomoci uvnitř i venku tísňovým tlačítkem pro osobní nošení.

Ohrožení osob
Hlídání míst, kde je zakázán vstup pomocí zařízení AIBOX 
nebo kamerou PIXELPRO s video detekcí, systémem  
s videoverifikací Videofied. 

Neoprávněný vstup
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NAM system – český výrobce  
monitorovacích technologií
Vyvíjet software a hardware jsme začali už v roce 1990 a řadíme se mezi  
nejstabilnější společnosti na trhu v České republice i na Slovensku.  
Dodáváme technologie pro bezpečnostní monitorovací centra a systémy  
pro monitorování mobilních objektů – vozidel, strojů, majetku a osob.

Chcete se  
dozvědet více?

Podívejte se na:

www.1box.cz

NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Tel.: (+420) 596 531 140
e-mail: info@nam.cz
www.nam.cz

MONITOROVÁNÍ VOZIDEL

Přehled o jízdách vozidel, kdo, kdy, odkud a kam jede. 
Identifikace řidiče ve vozidle pomocí NFC čipu.  
Automatická tvorba knihy jízd. Přehled o užívání vozidla: 
dlouhotrvající volnoběh, rychlá jízda, agresivní zrychlení  
a brzdění. Okamžité informace o krádeži vozidla,  
nehodě na parkovišti, havárii vozidla a jejím průběhu.  
Celková evidence a správa cestovních příkazů  
(tuzemských i zahraničních).

Další řešení, která vám můžeme nabídnout:


