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BEMUTATKOZUNK 
 

A MONTEL Informatika Kft. Biztonságtechnika 
üzletága az  

 elektronikus tűzvédelem,  
 a zártláncú és IP videó megfigyelő rendszerek, 
 valamint a biztonságtechnika egyéb területei-

nek 
megoldás szállítója. Kész megoldásokat kínálunk iroda-
házak, ipari és logisztikai létesítmények, szállodák, 
közintézmények és egyéb kereskedelmi egységek tűz-
és vagyonvédelmének, gyengeáramú informatikai há-
lózatainak megvalósítására. 
 

Megrendelőink igényeire mindig teljes körű, magas 
színvonalú megoldást nyújtunk, figyelemmel a jelen 
költségvetési lehetőségekre, de a hosszabb távú 
célokra is. Hisszük, hogy a minőségi munkával meg-
szerzett bizalom az egyedüli garanciája a köztünk 
lévő kapcsolat megtartásának és fejlesztésének. 
Folyamatos belső képzésekkel biztosítjuk dolgozóink 
magas szintű szakmai hozzáértését. 
 
Cégünk Biztonságtecnika divíziója nagynevű és be-
vált termékeket előállító beszállítókkal működik 

együtt. Többek között  

 az ESSER by Honeywell,  
 az Intellio,  
 a Seawing,  

 és a TexeCom  
cégekkel működünk együtt.  
  
Minden esetben általunk is tesztelt, a gyakorlatban már bevált megoldásokat alkalma-
zunk a Megrendelői elvárásoknak megfelelően. Mindezek mellett nagy hangsúlyt fekte-
tünk az innovatív megoldásokra és igyekszünk azokat integrálni a meglévő környezet-
be.  
 
Nem szokványos feladat esetén a standard módon használt rendszerelemekből - eset-
leg azok szükséges módosításával - új megoldásokat építünk, szem előtt tartva az 
elektronika törvényeit úgy, hogy a Megrendelő által meghatározott feladat megvalósít-
ható legyen. 
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Mindennemű biztonságtechnikával kapcsolatos feladat megoldására garanciát jelent az 
elmúlt 15 évben telepített számos referencia munkánk és a cégünk szürkeállományá-
ban felhalmozott szakmai tapasztalat és a kiváló mérnök és technikus gárda, akik évek 
óta együtt, elkötelezetten dolgoznak cégünkért és ügyfeleinkért. 
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MEGOLDÁSAINK  
A Biztonságtechnika üzletágunk négy fő rendszermegoldást tud 
szállítani, melyek a megrendelői igények szerint skálázható illetve 
integrálhatóak egymással és egyéb gyengeáramú rendszerekkel. 

A tűzjelző rendszerek esetében első-

sorban az ESSER rendszertechnikáját alkal-
mazzuk. Az ESSER mindig is az innováció és a 
magas műszaki tartalom és elkötelezettje volt. 
Cégünk kezdetektől fogva az ESSER magyar-
országi tudásközpontjának számít, közvetlen 
személyes kapcsolatunk van a gyártóval, 
rendszeres továbbképzésekkel és a telepítés-
kori tapasztalatok rendszerezésével hónapról 
hónapra növeljük kompetenciánkat. 
 
Az ESSER átfogó, egységes és szabadon kon-
figurálható megoldást nyújt a legkisebb né-
hány tíz érzékelős tűzjelző rendszerektől a 
több tízezer érzékelős tűzjelző hálózatokig. 
 
 

A videó megfigyelő rendszerek ese-

tében cégünk azonnal 
felismerte a technológiai 
paradigmaváltást és el-
sők között telepítettünk 
IP alapú videó megfigyelő rendszereket. Erre 
a célra nem távol-keleti gyártók kommersz 
ter-

mékeit választottuk, hanem a magyar fejlesz-
tésű, elosztott intelligenciával rendelkező 
INTELLIO berendezéseket. Az INTELLIO tel-
jesen új koncepciója alapján a videó jel kiér-
tékelése nem egy központi szerveren törté-
nik, hanem egyből a kamerában. Az így elért 
átviteli sávszélesség csökkenés és a redun-
dáns működés növeli a rendszer megbízható-
ságát és sokkalta költséghatékonyabb meg-
oldást ad. Számtalan hazai és nemzetközi 
referencia bizonyítja az INTELLIO IP alapú 
videó technika létjogosultságát. 
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Az IP alapú videó megfigyelő rendszerek megjelenésével az analóg kamerákból és digi-
tális jelfeldolgozó és rögzítő berendezésekből kialakított zártláncú videó (CCTV) rend-
szereket még nem kell temetni. Gondosan válogatott építőelemekből kialakított rend-
szerrel költséghatékony és megfelelő paraméterekkel rendelkező megoldást lehet ki-
alakítani. Ezekre a feladatokra a magyar piacon fellelhető összes gyártmányt tudjuk 
szállítani. 
 
 

A beléptető rendszerek esetén elsősorban a szintén magyar, több 

ezer hazai referenciával rendelkező SEAWING termékeit alkalmazzuk több, 
mint tíz éve. A SEAWING bizonyította, hogy a nemzetközi szabványok és 
elvárások szerint kialakított, hazai gyártású berendezések felveszik a ver-
senyt a külföldi gyártók termékeivel. Sőt azon túl, hogy a külföldi rendsze-

reknél kedvezőbb árfekvésűek, a hazai gyártás és fejlesztés lehetőséget ad egyedi 
megoldások gyors kialakítására is. További előny, hogy a magyar szabályozásoknak 
megfelelő munkaidő nyilvántartó modul is csatlakoztatható a rendszerhez. 
 

 

A behatolásjelző rendszerek 

esetében valamennyi bevált és a ha-
zai piacon jelentős részesesedést ki-
harcolt termékeket telepítjük, karban-
tartjuk. A teljesség igénye nélkül a 
következő márkák rendszereit alkal-
mazzuk.  TEXECOM;  JABLOTRON;  
GE-Security (ARITECH);  DSC;  PA-
RADOX;  CROW;  BENTEL;  INIM. 

 


