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Системи контролю і управління доступом
Автоматизовані системи контролю доступу і
управління доступом (СКД / СКУД) - це сукупність
програмно-технічних засобів і організаційних
заходів на об'єкті призначених для забезпечення
санкціонованого входу / виходу людей і в'їзду /
виїзду транспортних засобів на охоронювані зони і
об'єкти. Система контролю доступу дозволяє
фіксувати і обробляти інформацію по кожному
проходженні через елемент обмеження доступу, а
також
захистити
приміщення
від
несанкціонованого проникнення, здійснювати
облік робочого часу співробітників, підвищуючи
трудову
дисципліну.
Доступ
можливо
організовувати за допомогою безконтактних карт,
коду, відбитка пальця, образу особи, смартфона
або в комбінації цих методів. Наші фахівці
допоможуть вирішити будь-яке завдання заради
безпеки вашого майна.
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Пожежна безпека
Вберегти своє майно, свій бізнес, виробництво від
пожежі можна тільки одним способом забезпеченням комплексної пожежної безпеки.
Починаючи роботу «під ключ», на ранній стадії
проекту ми
підбираємо найбільш ефективні рішення, що
дозволяють вам скорочувати витрати і оптимізувати
ресурси на забезпечення протипожежного захисту
об'єкта за рахунок підбору оптимальних технологій і
типів обладнання для кожного об'єкта. Виконання
робіт по протипожежному захисту на об'єктах будьякого ступеня ризику компанія здійснює на основі
ліцензії Державної Служби України з надзвичайних
ситуацій (Серія АЕ №291689).
Фахівцями нашої компанії розроблено комплекс,
що включає в виробничу, технологічну і сервісну
діяльність усе від розробки проектно-нормативної
документації до професійного монтажу та
обслуговування протипожежного захисту об'єкта.
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Охоронна сигналізація

Охоронна сигналізація - це сучасний і надійний
спосіб захисту рухомого і нерухомого майна від
злодіїв. Сьогодні неможливо уявити сучасне
підприємство, бізнес-центри, супермаркети
житлові будинки або банки без системи
охоронної сигналізації. І, мабуть, не залишилося
людей, яким потрібно доводити її необхідність.
Компанія «ОБЕРІГ-К» займається проектуванням
охоронних систем для охорони квартир і
заміських будинків з постановкою на ПЦС (пульт
централізованого спостереження), а також для
охорони об'єктів різного призначення, в тому
числі офісів, держустанов і промислових
підприємств.

Структуровані кабельні
мережі
Відеонагляд
Система пожежної
безпеки
Домофонія
Система контроля
доступу
Система контроля
доступу
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Відеоспостереження

Що стосується систем спостереження, то
співпраця
з
різними
постачальниками
обладнання дозволяє нам при проектуванні
відеоспостереження створювати в кожному
випадку найбільш оптимальний за ціною і
якістю проект відеоспостереження, починаючи
з установки відеодомофонів і простих систем на
кілька камер і закінчуючи інтелектуальними
системами
стеження
з
використанням
спеціалізованого програмного забезпечення.
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Структуровані кабельні мережі
Структурована кабельна мережа (СКС) - основа
інформаційної
інфраструктури
будь-якого
підприємства, що дозволяє звести в єдину
систему безліч інформаційних сервісів різного
призначення: ЛВС, телефонні мережі, системи
безпеки, відеоспостереження і т.д. Саме тому
так
велика
роль
СКС
при
побудові
корпоративної інформаційної системи: від того,
наскільки грамотно побудовані локальні
мережі, залежать надійність і безпеку різних
операцій, без яких неможлива діяльність
сучасного підприємства.
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Про нас
Компанія "ОБЕРІГ-К" заснована в 2005 році і є
однією з найбільш перспективних компаній й з тих,
що динамічно розвиваються, яка займається
вирішенням питань безпеки об'єктів. У нас великий
досвід в області пристрої охоронно-пожежної
сигналізації, пожежогасіння та слабкострумових
систем. Компанія "ОБЕРІГ-К" бере участь в
підрядних (конкурсних) торгах. Ми зацікавлені у
співпраці з генеральними підрядниками і готові до
виконання будь-яких обсягів робіт.
Ми гарантуємо високу якість обладнання, що
монтується, дилерські ціни і оптимальну швидкість
виконання замовлення. Виконання робіт по
протипожежному захисту на об'єктах будь-якого
ступеня ризику компанія здійснює на основі ліцензії
Державної Служби України з надзвичайних ситуацій
(Серія АЕ №291689).

Наші переваги:
• Індивідуальний
підхід
до
кожного
замовника і його об'єкту;
• Повний комплекс послуг:
• Консультація;
• Підбір обладнання;
• Проектування;
• Монтаж;
• Підключення;
• Обслуговування;
• Економія часу. Знання ринку і можливість
безпосередньо
спілкуватися
з
постачальниками дозволяє нам скоротити
терміни пошуку і поставки обладнання.
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Про нас
Системи безпеки, які ми проектуємо,
встановлюємо та обслуговуємо:
• Інтегровані системи безпеки;
• Системи протипожежного захисту:
• пожежна сигналізація;
• автоматичне пожежогасіння (водяне, пінне,
газове, порошкове, аерозольне);
• димовидалення, керування
вогнезатримуючими клапанами;
• диспетчеризації систем пожежного захисту.
• Системи відеоспостереження;
• Системи контролю управління доступом;
• Системи охоронної сигналізації;
• Структуровані кабельні мережі;
• Системи раннього виявлення надзвичайних
ситуацій;
• Система блискавкозахисту;
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Виконані проекти
ЖК Palladium,
м.Бровари –
встановлення систем
контролю доступу,
відеоспостереження,
багатоквартирної
домофонії.

Бритіш Американ
Тобакко Україна (B.A.T. –
Прилуки) – модернізація
та встановлення нових
систем, впровадження
інноваційних
розробок,
обслуговування систем
безпеки.

Медичний центр
«Добробут» - по всій
мережі медичного центру
системи: димовидалення,
відеоспостереження,
охоронно пожежної сигналізації,
контролю доступу.
Лікарня «Добробут» (6-ти
поверхова будівля, 8250 м2) –
системи:
димовидалення та підпору
повітря, відеоспостереження,
охоронно
- пожежної сигналізації,
контролю доступу та
керування ліфтами,
доступом пацієнтів.
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Виконані проекти
ПАТ «Київенерго» – системи охорони
периметру ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, системи
контролю доступу та
відеоспостереження на КПП
ТеплоЕнерго, система
відеоспостереження на території та
котлотурбінного цеху ТЕЦ-6. Охоронна
сигналізація на трансформаторних
підстанціях у кількості 147 одиниць в м.
Києві. Районні підстанції у кількості 5
одиниць – охоронна сигналізація.
НСК
«Олімпійський» –
встановлення
сегрегації
секторів.

Мережа АЗС
«Glusco» системи
протипожежного
захисту.

Мережа АЗС «WOG» системи
протипожежного
захисту.
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Виконані проекти
ПАТ «Оболонь»
територія та
приміщення заводу –
модернізація та
обслуговування
систем охорони
периметру та
відеоспостереження.

ТОВ «Грін Сайт Менеджмент»:
Бізнес-парк Gloria та БЦ Grand
Step – модернізація та
встановлення нових систем,
обслуговування
систем безпеки.

Страхова компанія «Перша» встановлення систем безпеки,
обслуговування систем безпеки.

Торговий комплекс
«ТАМ ТАМ», Луцьк –
пожежна
сигналізація,
пожежогасіння,
оповіщення.
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Виконані проекти
ПАТ «Позняки-Жил-Буд» будинок
Л. Українки 7/9, 2 секції по
22 поверхи – системи
автоматики, пожежної
сигналізації та
оповіщення про пожежу.

Автосалон Тойота
(ТОВ «Автосаміт
ЛТД») –
обслуговування
систем безпеки.

Найбільший в Україні
комп’ютерно –
ігровий центр ТОВ
«Кібер Спорт Арена» обслуговування
систем безпеки.

Офісна будівля «Київміськбуд»
(14 поверхів) – системи:
відеоспостереження, охоронно
- пожежної сигналізації,
контролю
доступу.
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Виконані проекти
Клініка «Ісіда» ( ТОВ «Ісіда – IVF») – обслуговування систем
безпеки.

ТОВ «КВАДР» («Президент готель»), комплекс із 3 будівель,
відповідно у кожній 10, 5, 3 поверхів – модернізація систем
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу,
пожежних гідрантів, водяного пожежогасіння, димовидалення,
охоронної сигналізації. Розробка та встановлення шафи
керування
системами пожежогасіння, димовидалення, підпору повітря,
пожежних гідрантів.
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Виконані проекти
Представництво «Легранд
Україна» – обслуговування
систем
безпеки.

ТОВ «Світ інструменту Україна» офісно-складські
приміщення
(площа 3000 м2) – системи відеоспостереження та
контролю
доступу, охоронна сигналізація.

Аптечна мережа «Нова
аптека» – обслуговування
систем
безпеки.

Торговельнорозважальний
комплекс «Точка»
(площа 2800
м2) – система
відеоспостереження.
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Виконані проекти
Київська міська
державна
адміністрація система відео
спостереження та
переговорні пристрої.

Телеканал «ATR» системи контролю
доступу,
відеоспостереження.

Телеканал «Business»
(офісні, студійні
приміщення, знімальні
павільйони) – системи:
відеоспостереження,
охоронної
сигналізації, контролю
доступу, газового
пожежогасіння.
Вищий
Адміністративний
Суд України обслуговування
систем безпеки.
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Виконані проекти
Євробазар (територія
4,4 га) – система
відеоспостереження
за периметром і
внутрішньою
територією.

Елітний заміський
дачний готель
«Глебівка»
(територія 5,5 га) –
телефонізація
комплексу, проведення
кабельного
телебачення,
встановлення систем
безпеки,
включаючи
відеоспостереження.

Дитячий гіпермаркет
«Пелікан» (площа 1500
м2) – система
відеоспостереження з
передачею відео потоків
на регіональний
сервер, пожежна та
охоронна сигналізація.
Забудовник ZIM Capital
Group: ЖК SkyLand, ЖК
ParkLand, ЖК
EuroPark –
встановлення та
обслуговування систем
безпеки,
систем
протипожежного
захисту.

Дякуємо
за увагу!
ТОВ «ОБЕРІГ-К»
oberig-k.com.ua
oberig-k@ukr.net
(044) 332-49-87, (050) 462-04-60
ОБЕРІГ-К, Україна, м. Київ, вул. Марії
Капніст (Желябова), 8/4, 03680

