
 

 

Firmamız; 1971 Yılında ABD’de kurulan, Çevre Güvenlik Sistemleri konusunda çalışan 

“Southwest Microwave” firmasının temsilciliğini yapmaktadır. Firma, Mikrodalga ile 

çalışan elektronik çevre koruma sistemleri konusunda dünya lideridir. Şuana kadar 100’ün 

üzerinde ülkede 70.000’den fazla sistemi kullanılmaktadır.  

1) INTREPID™ MicroPoint™ II 
 

– Mevcut telçit sistemi üzerinde montaj yapılarak kullanılmaktadır.  
 

– Sistem kurulduğunda telçit üzerine tırmanılmaya çalışldığında, telçit 
kesildiğinde, telçitin alt tarafı açılmak istendiğinde ve sert darbelerde alarm 
vermektedir.   
 

– Yasak bölgeye geçiş ataklarını 3 mt. hatayla tespit etmektedir.  
 

– Sistemler çöl sıcağında, kar ve buz altında çalışabilmektedir. 
 

 

                 

                   

                         



 

 

2) INTREPID™ MicroTrack™ II 
 

a. Çevre Güvenliği sağlanacak bölgenin etrafında, zemine 2 hat olarak özel 
verici dedektör kablo gömülmektedir. Üzerinden  insan veya hayvan 
geçtiğinde alarm vermektedir. Sistemin hassasiyeti ayarlanabilmektedir. 

  
b. Koruma sağlanan bölgeye 3 metre hata payıyla giriş yerini bildirmektedir.  

 
c. Sistemler çöl sıcağında, kar ve buz altında dahi çalışabilmektedir. 
 

                      

                                                   

 
3) INTREPID™ 330 Digital Microwave 

 

a. Maksimum 244 metre aralıklarla, zemine montajı yapılan mikro dalga 
vericileri arasında, mikro dalga ile hacimsel bir gizli güvenlik duvarı 
oluşturmaktadır. 

 
b. Bölgeye izinsiz giriş yapan hedef kendisi güvenlikli bölgeye girdiğini fark 

etmeden alarm sistemi kontrol odasında alarm vermektedir. Veya siren 
sistemine bağlanarak siren sistemi devreye girmektedir.  

 
c. Sistemin hassasiyeti ayarlanabilmektedir. İnsan girişine veya hayvan 

girişine göre çeşitli ayar seçenekleri vardır. 
 

d. İstendiğinde kamera sistemi ile beraber devreye alınarak, izinsiz giriş 
yapıldığında, giriş yapılan bölgeye kameralar otomatik olarak 
yönlenmektedir.  

 
e. Sistem uzaktan da izlenebilmektedir.  

 
f. Sistem seyyar olarak geçici noktalar çevresinde kurulabilmektedir.  

 
g. Limanlarda rıhtım kenarında, marinalarda, mendirek üzerinde, sahillerde 

ve plajlarda tel çit veya fiziksel bir engel yapılması imkanı olmayan yerler 
için ideal olarak kullanılmaktadır.  

 
h. Sistemler, elektrik enerjisi olmayan alanlarda güneş enerjisi ile 

beslenebilmektedir.  
i. Sistemler çöl sıcağında, kar ve buz altında dahi çalışabilmektedir. 



 

 

       

                    

 ** Havalimanı pist ve apron çevresinde                     * Stratejik Endüstriyel alanlar çevresinde 
veya apronda bulunan özel bir hava aracı 

Çevresinde kullanılabilmektedir. 

                                                      

                            

                                       * Limanlarda rıhtım çevresinde kullanım örneği 

              (Daha detaylı bilgiler için firmamızı arayabilirsiniz) 
                    0090 532 589 59 63   0090 312 439 75 10 
                                oktay@oktayyapi.com.tr 
                                   www.oktayyapi.com.tr   
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