HYRJE
E themeluar në vitin 2003 me vizion të qartë për të mbërritur
këtu ku dhe është sot, “Professional Alarm” padyshim është
lider nga lëmitë që kjo i ushtron dhe dukshëm larg
konkurrencës së saj.
Me punën, angazhimin dhe risitë që ka sjellur dhe sjellë në tregun Kosovar ka bërë që
“Professional Alarm” të jetë një emër i pakontestueshëm kur është fjala për sisteme
elektronike të sigurisë.
E çertifikuar me ISO 9001-2008 nga TÜV Austria,
“Professional Alarm” është një nga kompanitë më të specializuara dhe më me përvojë në
rajon me një listë shumë të gjatë referencash e cila ju garanton klientëve të saj për cilësinë
e planifikimit dhe kryerjes së punëve që i ndërmerr. “Professional Alarm” investon në
mënyrë të vazhdueshme në stafin e saj për ta trajnuar atë dhe çertifikuar direkt nga
prodhuesit të cilët edhe i përfaqëson.

“Professional Alarm” është ndërmarrje profesionale që mirret me
projektimin, furnizimin, instalimin dhe mirëmbajtjën e sistemeve të
ndryshme të sigurisë dhe ju ofron zgjidhje nga më të thjeshtat e deri tek
ato më kompleksive të mundshme si:
Sisteme me kamera IP (Digjitale) dhe HD
Analog kamera;
Sisteme për alarmim ndaj thyrejes/vjedhjes;
Kontroll i qasjes dhe menaxhimi i orarit të
punes;
Sisteme alarmimi për detektim zjarri,
tymi,temperature, gasi dhe uji;
Sisteme automatike për shuarje zjarri me
gas dhe Aerosol;
Paisje përë radiokomunikim;
Gjurmues veturash me GPS;
Sisteme detektimi kundër vjedhjes së
artikujve;
Videofoni dhe Interfoni për shtëpi dhe
banesa;
Sisteme për menaxhimin e Hoteleve ( brava,
softveri etj..);
Sisteme për menaxhimin e pacientëvethirrja e motrave;

Professional Alarm
Zgjedhja më e mirë për sigurinë tuaj.

PËRMBAJTJA

Sisteme për WAN/LAN, telefoni dhe rrjet me
fije optike ;
Shtëpi intelegjente ( Home Automation).

04 - 07
Sisteme të kamerave
08 - 09
Sisteme alarmimi kundër thyerje/vjedhjes
10 - 11
Sisteme detektimi kundër vjedhjes së artikujve
12 - 13
Kontrolli i qasjës, videofoni dhe interfoni
14 - 15
Alarmim zjarri dhe shuarje automatike
16 - 17
Shtëpi intelegjente, tripod, bollards dhe barrierat
18 - 19
Aksesorët

4K

Hikvision, është prodhues
i kamerave që njëherit është edhe
prodhuesi më i madh në botë për
sisteme videovëzhgimi.
Kualiteti i lartë, llojllojshmëria e madhe e produkteve dhe ofrimi i zgjidhjeve deri
tek ato më të ndërlikuara e karakterizojnë këtë prodhues dhe e veçojnë dukshëm
nga të tjerët.
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www.hikvision.com
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Mobotix, është prodhues Gjerman që
njëherit në botën e sigurisë së
videovëzhgimit njihet edhe si pioner
në teknologjinë e kamerave të rrjetit
apo IP kamerave.
Mobotix ofron një sistem të decentralizuar të monitorimit të kamerave me ç’rast
redukton dukshëm ngarkesën në rrjet dhe mundëson një menaxhim shumë më
profesional.
Mobotix karakterizohet gjithashtu edhe me dizajne shumë të veçanta të
kamerave, por edhe me kualitetin superior që ofron.
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Jablotron, është prodhues europian i
sistemeve për alarmim ndaj
thyerje-vjedhjes. Ofron një seri të
gjerë produktesh dhe zgjidhje për çdo
kërkesë të mundshme.

PËRDHESA
KATI I PARË
GARAZHA

Duke ofruar të gjitha produktet e saj me shkallën e II-të të sigurisë dhe të
çertifikuara me çertifikimin më të lartë INCERT e bënë këtë prodhues
jashtëzakonishtë të sigurtë për çdo klient.
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www.jablotron.com
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Amersec, ofron një gamë të
gjerë zgjidhjesh së produkteve
kundër vjedhjes së artikujve.
Këto produkte gjejnë një zbatim
të gjerë kudo nëpër butiqe të
vogla apo të mëdha.
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www.amersec.com
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INTELLIGENT SECURITY

Kontrolli i qasjës dhe orari i punës
Professional Alarm, ju ofron zgjidhje të shumta për të kontrolluar
dhe menaxhuar qasjën e personelit si dhe menaxhimin e orarit të
punës.
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www.roger.pl

|

www.anviz.com

Commax, është prodhues me përvojë 50-të vjeçare
të prodhimit të videofonëve me një kualitet shumë të
lartë
Përpos që ju mundëson komunikimin me mysafirët tuaj ua zbukuron edhe
shtëpinë me dizajnet e veçanta që sjell. E instalon njëherë për tërë jetën.

www.commax.com
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Siguria nëpërmes teknologjisë, për më shumë se
100 vite Minimax, ky brend Gjerman është një
nga kompanitë kryesore në mbrojtjen nga zjarri.
Kudo, në industrinë e përpunimit të drurit, në
termocentralet, kuzhina industriale, dhomat e
serverëve dhe anije, në turbinat me erë, në
shtypshkronja, nëpër Galeri artesh, në arkiva–
gjithëkund ku zjarri mund të kërcnon. Minimax ju
del në mbrojtje: njerëzve, makinave, ndërtesave
dhe mjedisit ku jetojmë.

www.minimax.de

Sistemet për detektim tymi dhe zjarri shpëtojnë jetë,
prandaj mos u kurse dhe mos u vono t’i vendosësh
ato.
Këtu veçojmë siodmos prodhuesin Advanced nga Britania e madhe që me
produktet e saj shumë kualitative ju bënë të ndiheni të sigurtë në
investimet që keni bërë në patundshmëritë tuaja.
Investo kundër zjarrit për të bërë gjumin rehat.

Ndjehu shumë i sigurtë në fuqinë e shuarjes së
Minimax. Teknikë gjermane…

DSPA, është prodhues Holandez i gjeneratorëve
me aerosol, të cilat përdoren për shuarje të
zjarrit.
Paisjet veprojnë në mënyrë automatike duke u
aktivizuar nga sistemi detektues apo edhe
vetëvetiu me ngritjen e temperaturës në
hapësirën mbrojtëse.
Mund të përdoren gjithandej ku zjarri kërcënon si
në: Arkiva, dhoma të serverëve, trafostacione etj.
www.dspa.nl
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www.advancedco.com

|

www.unipos-bg.com
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SHTËPIA INTELIGJENTE
Nëse dëshironi të keni shtëpi intelegjente, “Loxone” ju
ofron zgjidhje të pakufizuara.
Me Loxone Smart Home gjithçka në shtëpinë tuaj është në mënyrë të centralizuar e menaxhueshme duke filluar
nga: ndriçimi, sistemi për alarmim vjedhje, detektim zjarri, uji e gasi, sistemi për videovëzhgim, hapje/mbyllje të
roletave, menaxhimin e klimës dhe nxemjës, muzikës në çdo dhomë veçeveç, menaxhimin e temperaturës dhe
kualitetit të ajrit, ujitjën e luleve dhe gjelbërimit të oborrit dhe shumë funksione tjera interesante.
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Tripod janë paisje që
kufizojnë qasjen e
lirë të personave në
objektet ku ato
instalohen,
mund
të menaxhohen
nëpermes të
kojntrollit të qasjes
apo edhe nga
distanca.

Shtyllat automatike
apo “Bollards” janë
paisje që shërbejnë për
të menaxhuar
kufizimin e
hyrje/daljeve të
veturave.

Barrierat
Laurat (Barrierat) janë zgjidhje ideale për të menaxhuar hapësirat
e parkingjeve publike apo private, si dhe hyrje/daljet në hapësirat e
bizneseve të ndryshme.
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KABLLOT

FURNIZUES TENSIONI - RRYME

BRAVA MAGNETIKE DHE ELEKTRIKE

BUTONA TË QASJËS

Kabllo për kamera, alarm, alarm zjarri,
rrjet (LAN), fije optike

Adaptera, furnizues me siguresa 4, 9, 18
kanale

Brava sigurie të menaxhueshme, elektrobrava
dhe brava elektromagnetike, hidraulik dere dhe
pjesë përcjellëse.

Pulla të ndryshme si aksesorë për kontrollin e
qasjes dhe panik pulla për sisteme alarmimi.

BATERI

UPS / INVERTOR

IT ORMANA

SVIQA

Bateri për sisteme alarmimi, UPS dhe
invertorë.

Invertorë të rrymës me 12V dhe 24V të fuqive
të ndryshme si dhe UPS online/offline

Ormana të dimenzioneve të ndryshme për IT
paisje si dhe aksesorë tjerë përcjellëse: rrota,
ventilatorë, degëzues tensioni (rryme),
mbajtësa, kanale organizuese etj…

Paisje rrjeti si: sviqa, patch panela, konektorë,
paisje për splice të fijeve optike etj

19

PRISHTINË
Rr. Enver Maloku 108, 10 000
Prishtinë, Kosovë

T:
F:
M:
M:

+381 38 538 000
+381 38 227 415
+377 45 738 000
+386 49 538 000

info@professionalalarm.eu
www.professionalalarm.eu

FUSHË KOSOVË
Rr. Nëna Terezë 183, 12 000
Fushë Kosovë, Kosovë

T: +381 38 538 000
F: +381 38 227 415
M: +377 45 800 508

asllan@professionalalarm.eu
www.professionalalarm.eu

T: +381 38 538 000
F: +381 38 227 415
M: +377 45 707 711

edvin@professionalalarm.eu
www.professionalalarm.eu

PRIZREN
Rr.Tirana pn, (objekti fat group)
20 000, Prizren, Kosovë

