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2Που βρισκόμαστε…

Εικόνα από τον Άρη…

Εικόνα από τωρινά συστήματα 
ασφαλείας ξενοδοχείων..



3Το Γιατί..

«…Τι θα κάνουμε με την ασφάλεια του 
Ξενοδοχείου??..» «…Μίλα με τον Μπάρμπα Γιάννη που βάζει τις 

πρίζες. Όλο και κάποιον γνωστό θα έχει...»
«…Μπάρμπα Γιάννη θέλω κάμερες…»«…Φυσικά! Κάτσε να τελειώσω τους ουδέτερους και θα φωνάξω 

ένα φιλαράκι να έρθει το απόγευμα, γιατί βάζει πατοσίφωνα το 
πρωί ...»



Consultants &  
Integrators
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5Ακούστε τον πελάτη σας…



Consultants &  
Integrators
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Ένα βήμα πριν την κρίση…



Consultants &  
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Non Inclusive security



Λύσεις από την 
Mobotix
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9Οι πελάτες μας



Consultants &  
Integrators
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Λύσεις με ανυπέρβλητη αξιοπιστία και αισθητική… 

200+ κάμερες



Hotel Kaisergarten
Deidesheim
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Hyatt Hotel Amsterdam 
The Netherlands 
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Wellnesshotel Mawell 
Resort Langenburg 
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Λίστα έργων
2016-2018



Ειδικές λύσεις από
την Mobotix
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Λύσεις εκτός
δικτύου

• Άθραυστο PV panel με υψηλή
αισθητική
• Μπορεί να δεχθεί μέχρι 4 
Mobotix κάμερες
• Χρειάζεται μόνο 4 βίδες για 
τοποθέτηση
• Επικοινωνία wireless



Λύσεις για κάθε 
ανάγκη

• Σταθμός Ανάγκης
• Αμφίδρομος ήχος
• Υψηλή ανάλυση εικόνας 6MP
• Δυνατότητα λειτουργίας Off the Grid
• Δυνατότητα επικοινωνία wireless



Λύσεις για πισίνες

• Υψηλή ανάλυση εικόνας 6MP
• Μοναδικά Video Analytics για αποτροπή πνιγμών
• Video Evidence για κάθε συμβάν εντός ή εκτός πισίνας









MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
67722 Langmeil
Germany

+49 6302 9816-0
info@ mobotix.com
www.mobotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG, MxDisplay and MxActivitySensor are
trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject
to change without notice • MOBOTIX do not assume any liability for technical or editorial errors or
omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG
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