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גם כאשר הציוד הכבד שלך נשאר ללא השגחה בשטח או כשהסחורה היקרה שלך מאוחסנת 
במחסן מבודד, אתה יכול להיות רגוע ושקט - הרכוש שלך אף פעם לא נשאר לבד.

איתוראן מציעה לך פתרון מתקדם, בעזרתו ניתן לצמצם משמעותית את הסיכון לאבדן רכוש 
בעל שווי גבוה ולבזבוז ימי עבודה יקרים.

עין פקוחה על הרכוש שלך
דרך  חקלאי;  מציוד  החל   - ורכוש  ציוד  של  גניבות  לסיכול  איכותיים  פתרונות  מספקת    SECURITYאיתוראן מערכת 
גנרטורים, מנועי מזגנים, קולטים סולאריים ומחשבים; ועד לסחורות יקרות, כמו תכשיטים, בשמים, תיקים, סיגריות ועוד. 
מערכת המיגון מקושרת באופן עצמאי למרכז הבקרה הארצי של איתוראן, הפועל 24/7, ומתריעה בזמן אמת על תנודות 

בציוד והובלתו באופן לא מתוכנן.

עם קבלת הקריאה, מרכז הבקרה פועל בנוהל אירוע ועל פי סדר פעולות קבוע, הכולל יצירת קשר מיידית עם הלקוח ובעת 
הצורך הזנקת כוח האכיפה של איתוראן למקום. כוח האכיפה של איתוראן מונה 60 אוכפים רכובים )כולל רכבי שטח(, שפועלים 

בהתאם לצורך בשיתוף כוחות הביטחון והמשטרה. כל זאת, תוך מעקב רציף אחר מיקום הציוד או הסחורה שנגנבו.

שילוב כל אלו, מאפשר לשים יד על הרכוש היקר לך - לפני שיעבור לידיים אחרות.

הגנה על הציוד והרכוש שלך זו המומחיות שלנו
SECURITYאיתוראן



 פתרון איתוראןSECURITY מבוסס על מערכות
מיגון ואיתור מתקדמות מבית איתוראן
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המערכת מבוססת על יחידת CIA של איתוראן בטכנולוגיית GPS/GPRS, המשלבת יכולות 
עיבוד, תקשורת מהירה, העברת נתונים ומיקום. המערכת כוללת מספר גלאים מתקדמים 

המזהים ומתריעים בעת תנועה או תזוזה של הציוד.

במצבים אלו, שולחת המערכת התרעה מיידית למרכז הבקרה הארצי של איתוראן בשל 
חשש לגניבה, אשר מתחיל בנוהל אירוע ומפעיל את כוח האכיפה. לאורך סיכול הגניבה, 

המערכות מדווחות באופן אוטומטי ובזמן אמת על המיקום העדכני של הרכוש הממוגן.

מערכת איתור וסיכול גניבות אוטונומית, זעירה, חכמה וקומפקטית, המותאמת להתקנה 
קלה ומהירה במגוון רחב של סחורות.

המערכת פועלת בעזרת טכנולוגיית RF ואינה דורשת חיבור למערכת החשמל או לכל 
מערכת אחרת. המערכת אטומה למים ובעלת סוללה חזקה, המאפשרת פעולה במצב 
צורך  מכיוון שאין  או תחזוקה.  צורך בהחלפה  ללא  רצופות,  המתנה במשך חמש שנים 
בחיבור המערכת לאספקת חשמל חיצונית, ניתן להתקין ולהסליק אותה במגוון מקומות, 

ובכך לשפר את יכולת השרידות במקרה גניבה.

באופן שוטף, המערכת ממתינה במצב רדום. במקרה של גניבה, כל שעליך לעשות הוא 
לבצע שיחת טלפון למרכז הבקרה הארצי של איתוראן, הפועל 24 שעות ביממה, 7 ימים 
מיקומה  ותאפשר לאתר את  תופעל מרחוק  האיתור  יחידת  למוקד,  פנייה  בשבוע. בעת 

המדויק של הסחורה שנגנבה - גם כאשר היא נמצאת בתנועה.
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