
ישראל

מרכז הבנייה הישראלי

ביתו של
אדם מבצרו

החיים בבית מוגן 
מקנים תחושת בטחון

קווים לדמותו "ביתו של האדם הוא מבצרו" 
שנו חכמים. הצורך הבסיסי ביותר לאדם אחרי 
מים ומזון הינו הצורך בהגנה ובתחושת ביטחון. 
מערכות מיגון ושרותי מוקד מספקים צורך זה. 

תכנון והתקנה נכונים משדרגים את רמת החיים 
ואת תחושת הביטחון לאין שעור. חברת מוקד 

אמון משווקת מערכת הקלטה דיגיטלית מבוססת 
IP, מוצר חדשני המבוסס על  אינטגרציה בין 

מערכת האזעקה לבין מערכת הטלוויזיה במעגל 
סגור. שירות "מוקד צופה" מאפשר למוקדן לצפות 

במתרחש בבית בעת קבלת התראה ממערכת 
האזעקה באמצעות מצלמות האבטחה. 

שדרוג חלל הבית החיים המודרניים 
מאלצים אותנו לשהות זמן ממושך מחוץ לבית 

ועולה הצורך לעקוב אחר הנעשה בבית מרחוק 
בכל עת. מערכת הקלטה דיגיטלית מבוססת 

IP ומצלמות אבטחה המשתלבות היטב בעיצוב 
חלל הבית, מגיעות במגוון צבעים וגדלים ואף 

ניתנות להסוואה. מערכות אלו מאפשרות בעזרת 
רשת האינטרנט לעקוב ולהתעדכן במתרחש 

בבית, מכל מחשב מרוחק ומכשירי סלולר דור 3 
ומעלה. 

סופר טרנד בשנים האחרונות חלה פריצת 
דרך בקצב העברת קבצי וידאו דרך רשת 

האינטרנט והסלולר.  מערכת הקלטה דיגיטלית 
 IVS (Intelligence המבוססת על טכנולוגיית

Video Surveillance), המשווקת על ידי מוקד 
 IPHONE אמון מאפשרת לקבל ישירות למכשיר

תמונת וידאו בזמן אמת בעת זיהוי תנועה בבית. 
בנוסף, מצלמה בטכנולוגיית IVS המותקנת 

בכניסה לבית שולחת תמונת תקריב בכל כניסה 
לבית. 

חשוב לזכור תכנון והתקנה של מערכות 
מיגון דורש ניסיון רב ומיומנות מקצועית חסרת 

פשרות. חשוב לציין כי נדרשת עבודת תכנון והכנה 
מדוקדקת עוד בשלב תכנון הבית ומערכות החשמל 

בכדי ליצור את התשתית המתאימה להתקנה 
העתידית בשלבי עבודות הגמר בבית. בכדי ליהנות 

מיתרונות מערכת המיגון ו"לישון בשקט" יש להקפיד 
על איכות הציוד והתקנה וחשוב יותר מכול – רמת 

השרות.  לכן, חשוב לבחור בחברה בעלת מוניטין רב 
שנים ומערך שירות טכני יעיל, זמין ואמין.

Info
www.emun.co.il 

כתובת משרדים ראשיים – העצמאות 54 יהוד

1-800-37-38-38

תעודת זהות חברת מוקד אמון, המובילה 
בתחומה מאז 1981, מתמחה בתכנון והתקנת 
מערכות מיגון, תקשורת, אינטרקום ומצלמות 
אבטחה בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בבתי 

מגורים ועסקים. בנוסף, החברה מבצעת 
אינטגרציה מלאה בין מערכות המיגון למערכות 
"בית חכם" בבתי יוקרה.  למוקד אמון מגוון רחב 

של טכנולוגיות מיגון ומייצגת את מיטב יצרני 
טכנולוגיות המיגון בארץ ובעולם.  

מוקד אמון מפעילה, 24 שעות ביממה, שרותי 
סיור ומוקד משוכלל ופועלת עפ"י תקן האיכות 

 .ISO-9001 הבינלאומי המחמיר
הסיירים במוקד אמון נבחרים בקפידה מקרב 

יוצאי מערכת הביטחון, בוגרי קורסים פיקודיים 
בצה"ל ויחידות השדה. המוקדנים עוברים מיון 

קפדני והכשרה מקצועית. 
"שרות ללא הפסקה"- אנשי האגף הטכני הם 

מהמקצוענים בתחומם וערוכים לתת פתרון 
מהיר לכל תקלה. 

ממליצים 
odedlavy@odedlavy.com, 050-5288824 -עודד לביא, אדריכל

nival1@bezeqint.net, 050-5538191 -ניבה לייכטר, אדריכלית
catz.avner@gmail.com 050-5255700 -אבנר כץ, אדריכל
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