НОМЕНКЛАТУРА
/моля отбележете/

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ и ОБОРУДВАНЕ
Откриване на нарушител
Откриване на нарушител от разстояние
CCTV – Класически системи за видео наблюдение
CCTV - IP системи за видео наблюдение
CCTV – камери със специално предназначение
Пожароизвестителни и пожарогасителни системи
Газоизвестителни системи
Дистанционна сигнално-охранителна техника
Наблюдение на моторни превозни средства с GPS
Микропроцесорни системи за наблюдение на достъпа
Класическо оборудване за контрол на достъпа
(интерфони, видеофони, електрически / механични
ключалки)
Контрол на работното време
Система за охранители
Детектори за кражба на стоки
Устойчиви инсталации за ранно откриване на огън и газ
Аварийно осветление
Непрекъсваемо осветление
Непрекъсваеми захранващи устойства - UPS
Обществени аудио системи и високоговорители
Системи за регистрация
Meханична защита
Електрохимична защита на ценности
Окабеляване и аксесоари за системи за сигурност
Специални уреди и инструменти
Други
ЦЯЛОСТНИ СГРАДНИ РЕШЕНИЯ и КОНЦЕПТУАЛНИ
ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ, КРИТИЧНА
ИНФРАСТРУКТУРА, ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ
Интегрирани системи за сигурност, наблюдение
и управление на всички важни функции на бизнес 		
сградите
Интегрирани системи за сигурност, наблюдение и
управление за всички важни функции на жилищните
сгради
Мрежово пасивно оборудване за 				
телекомуникационни и компютърни инсталации за
съвременната сграда
Активни контролери, телекомуникации, компютърни
мрежови устройства за съвременната сграда
Oптично активно и пасивно оборудване
Акустични и оптични сигнални устройства
Взривобезопасни продукти за потенциално
експлозивна атмофера
Осветителни тела за обществени и индустриални
сгради
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Въоръжена физическа охрана
Защитни дрехи за охранители
Защитни обувки за охранители
Физическа охрана на обект
Охранителни услуги (СОТ/СОД)
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Дихателна защита
Защита на слуха
Защита на главата
Защитни очила и щитове
Работни и защитни обувки и ботуши
Защитни, работни ръкавици
Височинна екипировка
Работни облекла и специални защитни облекла
Защитни изделия за еднократна употреба
Платнища, аксесоари и други
ИНКАСО и ТРАНСПОРТ НА ЦЕННОСТИ
Превозни средства и аксесоари за транспорт на
пари в брой и ценности (CIT)
Транспортни услуги за пари в брой и ценности

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ЦПОПКФО
ЕООД
София 1058, ул. Искър 9
Tel./ Факс: (+359 2) 811 74 28, 989 72 40
E-mail: fairs13@bcci.bg
www.center.bcci.bg

ИТ услуги за кеш мениджмънт
Услуга за поддържане на ATM
Eлектрохимична защита на ценности при транспорт
ИТ система за кеш мениджмънт
УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА ОТ
КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР (КЦ)
Управление от Контролния Център (КЦ), обезпечаващ
сигурността на стационарни обекти
Управление от КЦ, обезпечаващ сигурността на
подвижни обекти
Управление от КЦ чрез патрулни екипи за намеса
ОБЩЕСТВЕНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ и ТРАФИК
КОНТРОЛ
Оборудване за полицейски части
Системи за техническа поддръжка
Специално охранително оборудване
Оборудване за обществения транспорт
Интегрирани системи за железопътна сигурност
Интегрирани системи за сигурност на летищата
Оборудване за контрол на багаж и хора
Паркинг системи
Специални превозни средства за охрана на транспорта
Знаци за безопасност
Автоматизация на дома за възрастни хора и хора с
увреждания
Комуникационна техника
Аварийни осветителни тела и Централни Аварийни
системи
ИТ СИГУРНОСТ и УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ (sBIT)
Смарт карти
ATM – Кеш машини /терминали за плащане/
Технологии за идентификация / биометрия
Банково оборудване
NFC / RFID Технологии, безконтактни технологии
Оборудване за производство на карти
Картови компоненти
Картови четци
Картова персонализация
Антивирусен софтуер
Интернет сигурност
Aнтиспам програми
Криптиране
Възстановяване след бедствия и аварии
Сигурност на безжичния интернет
E-mail - IM Сигурност
Системи за засичане на влизане с взлом
ИT Следователи
Управление на сигурността
Обучения по сигурност
Виртуални Частни Мрежи (VPN)
Биометрия
Установяване на съответствие
Токен устройства
Филтриране
Органи по сертифициране
Консултации по ИТ сигурност
Складова сигурност
(SW/HW) кодирана ИТ платформа & разработка за
МСП
(SW/HW) кодирана ИТ платформа & разработка за
корпоративни бизнес ползватели
Специализирани (SW/HW) защитени ИТ платформа &
разработка
платформа & решение за съхранение на данни (SW/
HW)
Системи за управление на документи
Разработки за електронни продажби
Разработки за електронно правителство
Кодирани радио комуникации
Сигурност на информацията за мобилни комуникации
БАНКИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ АСОЦИАЦИИ

Интер Експо Център ЕООД
София 1784, бул. Цариградско шосе 147
Тел.: (+359 2) 9655 274; Факс: (+359 2) 9655 230
e-mail: safety-security@iec.bg
http://www.iec.bg

