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O FIRMIE

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA

JSP SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ działa na rynku od 2002 roku i od tej

JSP SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ jest firmą projektująca, instalują-

pory firma zainstalowała wiele systemów: alarmowych, telewizji prze-

cą i konserwującą systemy zabezpieczeń takich jak:

mysłowej, wykrywania i sygnalizacji pożaru, nagłośnienia, okablowania
strukturalnego, central telefonicznych, kontroli dostępu na terenie całej

X TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZDALNEGO POD-

Polski, a w szczególności na terenie Mazowsza. Systemy te działają po-

GLĄDU PRZEZ INTERNET KAMERY STACJONARNE I OBROTOWE

cząwszy od domów jednorodzinnych, szkół, biur, firm transportowych po
galerie handlowe i hipermarkety. Firma zapewnia kompleksową obsługę

X ALARMY WEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ NA TERENACH PRZYLE-

inwestycji od projektu, dostawy sprzętu, instalacji systemu po konserwa-

GAJĄCYCH – INTELIGENTNY DOM

cję w czasie gwarancji i jej zakończeniu.
Podążając za nowościami rynkowymi z zakresu zabezpieczeń firma JSP

X SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE I DSO ORAZ PRZEPUSTY

uczestniczy w szkoleniach i posiada liczne certyfikaty z już odbytych szko-

OGNIOODPORNE HILTI

leń przeprowadzanych przez takie firmy jak Bosch, Samsung, Satel, Hilti
itp. Będąc wiarygodnym partnerem z branży zabezpieczeń firma posiada

X domofony i videodomofony

licencję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – MSWiA.
W swojej gamie firma posiada zarówno podstawowe ekonomiczne rozwią-

X nagłośnienia od sklepów po hale sportowe

zania składające się z małych central alarmowych, analogowych kamer
i rejestratorów czy konwencjonalnych czujników pożarowych po zaawan-

X sieci telefoniczne oraz centrale telefoniczne wewnątrz budynków

sowane rozwiązania: kilkustrefowe centrale alarmowe, czujniki dualne,
czujniki zewnętrzne, bariery podczerwieni, zalania wody, gazu, czadu, au-

X okablowania strukturalnego (sieci komputerowych) i UPS

tomatykę budynku – sterowanie obwodami elektrycznymi przez systemy
kamer obrotowych, IP czy HD-SDI w systemach telewizji przemysłowej

X sprzęt komputerowy drukarki, komputery, szafy serwerowe rack

po adresowalne systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru. Firma instaluje
systemy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.
W razie jakichkolwiek pytań JSP zaprasza do bezpośredniego kontaktu
drogą telefoniczna lub mailową: jsp@jsp.com.pl
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X kontrola dostępu (SKD) oraz rejestracja czasu pracy (RCP)

w w w.jsp.com.pl
jspsystemy.ibiss.pl
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