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  Beta Control s.r.o.  
 
 1994 - Vznik společnosti 
 1995 - Opravy a modernizace výtahů 
 1998 - Dálková komunikace výtahů 
 2002 - Kompletní modernizační balíčky 
 2005 - Zahájení vývoje systému BD 
 2006 - Dodávky nových výtahů  
 2008 - První instalace systémů BD 
 2010 - Nový řídící systém výtahu NVTA-CAN 
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  Beta Control s.r.o.  
 
Cerifikáty 
 
 ISO 9001 – Systém řízení kvality a jakosti 
 ISO 14001 – Enviromentální systém řízení podniku 
 OHSAS 18001 – Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 



Bezpečný dům nabízí: 
1. Přístupový systém 

2. Systém domovních telefonů + zvonkové tablo 

3. Kamerový systém 

4. Funkci VIP Výtah 

5. Detekci požáru v domě 

6. Zabezpečení bytových i nebytových prostor a osob 

7. Nové sklepní kóje 
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Přístupový systém  

 Náhrada klasických klíčů 

 Evidence přístupu do domu 

 Vzdálená správa databáze 
elektronických klíčů 

 Vazba přístupového systému na 
výtah 
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Přístupový systém  
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Přístupový systém  
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Přístupový systém  
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Systém domovních telefonů 
  Digitální telefony s možností nastavení 

hlasitosti 

  Zvonkové tablo je v provedení antivandal 

 Stávající kabeláž je možné po proměření 
ponechat, nebo ji dle požadavků 
investora instalovat nově 

 Možnost instalace videotelefonů  
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Kamerový systém 

 Kamery do vnitřního i venkovního prostředí 

 Kameru lze umístit také do výtahové kabiny 

 Záznamové zařízení může být instalováno ve 
vyhrazené místnosti se stálým dohledem, ve 
výtahové strojovně nebo v bytě správce objektu 

 Záznam i živý náhled je možné v případě 
připojení zařízení k internetové síti sledovat  
jakémkoli připojeném PC či notebooku 

  
www.betacontrol.cz 



Funkce VIP Výtah 

 Přidělení práv jednotlivým 
uživatelům 

 Možnost rozdělení nákladů na 
provoz výtahu 

 Vzdálená správa databáze 
elektronických klíčů 

  



Zabezpečení bytových i nebytových 
prostor a osob 

 Jednoduchá a rychlá obsluha 
přiložením čipu 

 Počet a druh bezdrátových čidel 
vždy individuálně dle přání 
zákazníka 

 Možnost připojení na PCO 

  



Základní koncová zařízení (KZ) 

Kouřové čidlo Prostorové 
čidlo 

Dveřní kontakt Life Monitor 



Nové sklepní kóje 

 Ocelová konstrukce + trapézový plech 

 Možnost uskladnění dražších věcí 

 Elektronické zabezpečení s vazbou na PCO nebo mobil 
majitele 

 Možnost vytvoření zásuvky s měřičem spotřeby elektrické 
energie a nového osvětlení 
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Nové sklepní kóje 
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Hlavní výhody systému: 
 Uživatelská přívětivost 

  - ovládání všech systémů jedním čipem 

 Modulárnost 

  - stavebnicový systém, který lze různě kombinovat a 
 doplňovat  

 Nenáročná a rychlá instalace 

  - kouřová i pohybová čidla jsou propojena bezdrátově 
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Hlavní výhody systému: 
 Vzdálená kontrola  

 - dohled nad systémem přes PC 

 - pravidelná automatická kontrola funkčnosti všech prvků 

 - informace o jednotlivých stavech pomocí SMS 

 - lze napojit také na non-stop dohled PCO 
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Referenční instalace systému BD: 
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Koniklecova 5, Brno 
Projekt MVČR / Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení 

1. 2 nové výtahy (1 evakuační) 

2. Požární hlásný systém 

3. Kamerový systém 

4. Přístupový systém 

5. VIP Výtah 
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Koniklecova 5, Brno 

 Koniklecova 5, 634 00, Brno - Nový 
Lískovec 

 Objekt postaven v roce 1994 

 13 podlaží, 156 bytů, 2 výtahy 

 Dostavba – spolufinancování 13 MČ 

 30% - dočasná ubytovna pro matky s 
dětmi 
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Koniklecova 5, Brno 
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Na zahradách 19,20,21, Břeclav 
Projekt MÚ Břeclav 

1. Kamerový systém 

2. Přístupový systém 

3. Systém domovních zvonků 

4. Výměna dveřních portálů 
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Před realizací 
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Ing. Jiří Janich 
Obchodní referent 
Tel.: +420 733 598 425      
E-mail: jiri.janich@betacontrol.cz 
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Děkuji za pozornost! 


