
ASOCIACIÓN DE HOSTALARÍA

PROTECCIÓN AVANZADA
PARA O TEU NEGOCIO



PROTECCIÓN TOTAL

1. ANTIINTRUSIÓN, CCTV

2. DETECTOR DE BILLETES

3. CAIXA FORTE

4. EXTINTORES

5. EXTINCIÓN EN COCIÑAS

6. PLAN DE EMERXENCIA

7. CENTRAL RECEPTORA

8. CONTEO DE PERSOAS
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ANTIINTRUSIÓN

1.CCTV

Sistema de seguridade conectado á 
nosa CRA no que VEMOS a intrusión 
e descartamos falsas alarmas.

Manexa o sistema de seguridade 
dende o teu móbil.

Controla en todo momento os gastos 
en suministros, a temperatura do 
local e os cortes de luz que poidan 
producirse para previr perdas 
económicas graves.

Videovixilancia de todo o local sen 
puntos mortos, coa calidade e fluidez 
necesarios para controlar incluso 
movementos de caixa.

Atopa de xeito inmediato ás imaxes 
que precisas grazas ás ferramentas 
intelixentes de búsqueda.

Acceso ás imaxes dende os teus 
dispositivos.



2. DETECTOR DE BILLETES

3. CAIXAS FORTES

Detecta os billetes falsos de xeito 
automático, antes de introducilos 
na caixa rexistradora.

Almacenan datos en papel e 
en soportes informáticos.

Funcionan con sistemas 
de apertura mecánica e 
electrónica.

Son resistentes a inundacións, 
incendios ou humidade.

Dobre función: pode empregarse 
como contador de billetes.



4. EXTINTORES

SEGURIDADE CONTRA INCENDIOS

Deseño do sistema de seguridade 
axeitado segundo a avaliación de 
riscos do teu local.

Extintores ecolóxicos respectuosos 
co medio ambiente, non producen 
residuos co seu uso.

Servizo de revisión e recargas 
programadas para asegurar un 
mantemento completo.

Asesoramento técnico e legal para 
garantizar a túa seguridade a dos teus 
clientes e cumprir coa normativa.

Instalación e mantemento 
técnico do sistema para asegurar 
una protección continua

Sistemas de detección de 
incendios conectados á nosa 
CRA.



5. EXTINCIÓN EN COCIÑAS

6. PLANS DE EMERXENCIA

Sistemas de extinición 
específicos para cociñas 
industriais, consideradas 
zonas de alto risco.

Elaboramos plans de emerxencia, 
autoprotección e seguridade para que 
cumpras coa lexislación vixente.

Implantamos o plan e realizamos 
simulacros e formación para garantir a 
súa efectividade.

Contan cunha serie de 
difusores situados na parte 
superior das campanas.

Poden activarse de xeito 
automático e manual.

OUTROS SERVIZOS



7. CENTRAL RECEPTORA

Comunicación inmediata entre 
servizo técnico e operadores 
grazas á Central Receptora 
propia.

Sistemas antisabotaxe. A 
doble vía de comunicación 
protexe aos nosos sistemas 
dos cortes de liña ou os 
efectos de inhibidores.

Cando se produce a alarma
visualizamos o que sucede 
dentro do teu local para 
descartar inmediatamente 
falsas alarmas.



8. CONTEO DE PERSOAS

Delimitación dos accesos 
con conteo das persoas que 
acceden ao local e aviso de 
aforo completo automático.

Instalación de cartelería 
dixital con formato e contido 
personalizables. A pantalla 
permite ou non o acceso, 
segundo o aforo interior.

Instalación de sensor de 
visión artificial no acceso 
principal.


