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SHUFFLE SOS
Megelőzés • Helymeghatározás • Támogatás • Segítség
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SHUFFLE SOS Inteligens integrált 
védelmi  megoldás 
közterületekre

városlakók számára

a városok számára

• Nagyobb biztonságérzet

• Közvetlen kapcsolat a szolgálatokkal

• Megfelelő és gyors segítség kritikus 

helyzetekben

• Strapabíró, integrált és esztétikus megoldás

• Okos, költséghatékony módja a világítási 

infrastruktúra kihasználásának

• Távoli vezérlés helyi incidenseknél

• Optimalizálja a segélyszolgálatok helyszíni 

beavatkozását

Előnyök

A város 
őrangyala
Mi teremt biztonságérzetet egy városban? Hogy képes egy fénypont 
biztosítani az embereket? Hogy könnyítheti meg a vészhelyzetek 
elhárítását? Miként akadályozhatja meg, hogy a veszélyes 
helyzetek katasztrófába torkolljanak? Hogyan védheti meg az 
infrastruktúra az embereket, és menthet életeket?

A Shuffle SOS tökéletes megoldást kínál ezekre az igényekre. Az intelligens, 
többfunkciós Shuffle oszlop előre konfigurált változatát azért tervezték, 
hogy segítse az embereket és a segélyszolgálatok munkáját kritikus 
helyzetekben.

Az emberek egyetlen gombnyomással kapcsolatba léphetnek a 
segélyszolgálatokkal, ha balesetet látnak, vagy annak áldozatává válnak.

Egy VoIP távbeszélőn keresztül az emberek bejelenthetik a problémát, és 
megfelelő segítséget kaphatnak. A beépített kamerák segítik a központot a 
megfelelő lépések megtételében, hála a valós idejű videóközvetítésnek.

A távolról is indítható stroboszkóp és a sziréna biztosítja, hogy a vészjelzés a 
környéken tartózkodó emberek számára is látható és hallható legyen, illetve az 
érkező segítséget is elvezetik a baleset pontos helyszínére.

A SHUFFLE SOS mellett senki sem fogja magát egyedül érezni a városban. 
Az emberek a lehető legrövidebb időn belül megkaphatják a segítséget. A 
segélyszolgálatok megfelelően tudnak reagálni, és nagy területet tudnak lefedni, 
optimalizálva erőforrásaikat
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360° világítás

stroboszkóppal (és IoT
kompatibilitással)

Körkörös kamera 180 camera Light ring 

Vészhelyzeti sziréna Pánikgomb

• Utcavilágítás / hangulatvilágítás 
(opcionális hátsó világítás 
szabályzás)

• Meleg vagy semleges fehér LED-ek
• Opcionális opálos búra a nagyobb 

vizuális kényelemért
• Stroboszkóp nyújt vizuális 

támogatást vészhelyzet esetén
• A stroboszkóp aktiválható távolról 

vagy helyben
• NEMA foglalat IoT vezérlőhöz

• Jelzés és vizuális segítség
• Piros LED-ek
• Alacsony energiafogyasztás

SHUFFLE SOS

• Páratlan hangminőség 
opcionális videóval

• Vandálbiztos SIP és IP 
távbeszélő az oszlopba 
integrálva

• Aktív háttérzajszűrés
• Automatikus 

hangerőszabályzás

• A közeli lakosok figyelmeztetése 
vagy riasztása

• VoIP támogatás
• Távolról aktiválható
• Integrálható globális 

riasztórendszerbe

• Teljes integráció a SHUFFLE 
oszlopokba

• 360°-os látómező
• Vandálbiztos kialakítás a 

hardver védelme érdekében
• Könnyű telepítés 

szabadalmaztatott 
rögzítőrendszerrel

• Kompatibilis a Genetec 
videókezelő rendszerrel (ONVIF 
kommunikációs szabvány)

• Professzionális térfigyelő 
kamera

• Párásodás ellen optimalizálva
• Full HD felbontás
• Kép optimalizálás (hátsó 

világítás, kontraszt, magas 
fényerő)

• Kompatibilis a Genetec 
videókezelő rendszerével (ONVIF 
kommunikációs szabvány)

Skálázható 
megoldás

A SHUFFLE
Security
háromféle
változatban
kapható, hogy
minden igényt
kielégítsen.
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Egy nagy nyílt terekkel rendelkező idősotthonban a 
SHUFFLE SOS elhelyezhető a stratégiailag fontos 
helyekre, hogy világítást és segítséget biztosítson, 
amikor szükség van rá.

Ha a lakók úgy érzik, nem tudnak egyedül 
visszasétálni az épülethez, vagy hirtelen rosszul 
lesznek, egy gombnyomással kapcsolatba léphetnek 
a személyzettel, és segítséget kérhetnek.

A stroboszkóp villogásával odavezeti a segítséget a 
helyszínre.

Amikor egy város egy kerület felújításába fog, tudja, 
hogy a biztonság az egyik fő szempont az emberek 
számára, ha a területnek korábban rossz híre volt.

A SHUFFLE SOS biztosítja, hogy a lakók és a látogatók 
azonnal segítséget kérhessenek és kaphassanak a 
távbeszélő gomb megnyomásával, ha bajba kerülnek 
(támadás, rablás...).

A segélyszolgálat valós idejű kameraképeket kap a 
környezetről, hogy fel tudja mérni a helyzetet, és 
megfelelő segítséget tudjon nyújtani.

A stroboszkópot és a szirénát is aktiválhatják, hogy 
elijesszék a támadót.

A szülők legszörnyűbb rémálma, amikor egy jókedvű 
vidámparki látogatás során hirtelen szem elől 

tévesztik gyermeküket.

A SHUFFLE SOS segítségével azonnal jelenthetik 
a gyermek eltűnését a biztonsági szolgálatnak, és 

személyleírást adhatnak róla, hogy könnyebben 
megtalálják a valós idejű kameraképeken.

A stroboszkóp biztonságos helyre vezetheti a 
gyermeket.

a segítséghez az időseket?

egy kerület felújításához?

elveszett gyermekek 
megtalálásában egy 

vidámparkban?

Hogyan juttatja a
SHUFFLE SOS (Basic)

Hogyan járul hozzá a
SHUFFLE SOS (Active)

SHUFFLE SOS

Hogyan segít a
SHUFFLE SOS (Core) Válassza 

az önnek 
ideális
SHUFFLE 
megoldást

3 felhasználási mód
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