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S ENGINEERING AND TRADING Co., LTD.
We offer the best product for you.

WWW.CCTVSETTHAI.COM

ทาง บริษัท เอส เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เทรดดิง้ จํากัด เป็ นตัวแทน
จัดจําหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตัง้ อุปกรณ์ทเี่ กีย
่ วกับระบบรักษา
ั โดยทางเรามีสน
ิ ค ้าและ
ความปลอดภัย ภายในอาคารและทีพ
่ ักอาศย
บริการแบ่งออกดังนี้
-

ระบบกล ้องวงจรปิ ด CCTV (Closed Circuit Television)
ระบบควบคุมการเข ้า-ออกของประตู (Access Control)
ั ญาณกันขโมย (Alarm)
ระบบสญ
ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
ป้ ายไฟฉุกเฉิน (Emergency Exit sign)
ป้ ายเรืองแสงและป้ ายเตือน (Safety Symbols)
และระบบอืน
่ ๆทีเ่ กืย
่ วข ้องกับการรักษาความปลอดภัย

ื่ สต
ั ย์
เรามุง่ มัน
่ ในงานบริการด ้วยความจริงใจ ความซอ
ด ้วยหลักการบริการทีค
่ ํานึงถึงคุณประโยชน์ ความคุ ้มค่า ของ
ี
ทางลูกค ้า เป็ นหลัก โดยทีมงาน ทีใ่ ห ้การบริการแบบมืออาชพ
สามารถให ้คําแนะนํ า และตอบโจทย์ ความต ้องการของลูกค ้า
ิ ค ้า ทุกชน
ิ้ ก่อนทีจ
ได ้อย่างเหมาะสม เราคัดสรรสน
่ ะนํ าเสนอกับทาง
ลูกค ้า เรามีความมั่นใจในความสามารถ ของทีมงานทีจ
่ ะทําให ้ลูกค ้า
เกิดความพึงพอใจในการบริการมากทีส
่ ด
ุ
สถานทีต
่ งของบริ
ั้
ษ ัท
S ENGINEERING AND TRADING Co., LTD.
บริษ ัท เอส เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เทรดดิง้ จําก ัด

เลขที่ 62 ซอยสุวน
ิ ทวงศ ์ 18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุร ี กรุงเทพฯ 10510

ี ภาษีอากร 010 554 0061 186 (สําน ักงานใหญ่)
เลขประจําต ัวผูเ้ สย

ั
โทรศพท์
02 919 4409
โทรสาร 02 919 4565
WWW.CCTVSETTHAI.COM

ิ ค ้าและการบริการ
สน
1. ระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV (Closed Circuit Television)
1.1 Analog Cameras ทําหน ้าทีใ่ นการรับภาพทีป
่ รากฏอยู่ และ
ั ญาณจากนัน
ั ญาณดังกล่าวไปใน
ทําการแปลงเป็ นสญ
้ ทําการสง่ สญ
จุดทีต
่ ้องการในลักษณะ point to point
1.2 IP Camera (Internet Protocol Camera)
คือกล ้อง CCTV ทีร่ วมความสามารถของคอมพิวเตอร์และตัวกล ้อง
เข ้าด ้วยกัน จะเก็บภาพสถานการณ์ทเี่ กิดขึน
้ และสง่ ผ่านไปบน ระบบ
้
เครือข่าย IP และอนุญาตให ้ผู ้ใชสามารถมองเห็
นเหตุการณ์ จาก
ระยะไกล และสามารถจัดเก็บภาพเหตุการณ์นัน
้ รวมถึงการควบคุม
หรือเซตกล ้องผ่านทางระบบ IP ได ้

2.ระบบสแกนลายนิว้ มือ (Finger scan system)
การทีล
่ ายนิว้ มือของเรานัน
้ ไม่เหมือนกัน สามารถบ่งบอกความ
เป็ นเอกลักษณ์ของบุคคลแต่ละคนได ้

ด ้วยเหตุนเี้ องเราจึงสามารถนํ าประโยชน์จาก ลายนิว้ มือมือนี้
มาประยุกต์ใช ้ ในการลงบันทึกเวลาการ เข ้า-ออก ของพนักงานได ้
รวมถึงการควบคุมการ เปิ ด-ปิ ด ของประตูได ้อีกด ้วย
-เครือ
่ งควบคุมการเข ้า-ออกของประตู (Access Control)

ั
3.ระบบสญญาณก
ันขโมย (Alarm)
ั และสาํ นักงาน ทัง้ แบบไร ้สาย
ระบบกันขโมยภายในทีอ
่ ยูอ
่ าศย
ั ท์ มีแบตเตอร์รส
และเดินสาย สามารถแจ ้งเตือนผ่านโทรศพ
ี่ ํารองใน
ตัวสามารถทํางานได ้ขณะไฟดับ ควบคุมสงั่ งานผ่าน คียแ
์ พด หน ้า
เครือ
่ ง หรือ โทรเข ้ามาสงั่ เปิ ด-ปิ ดระบบได ้ทันที
ั ญาณกันขโมยแบบมีสาย Wired
-ระบบสญ

ั ญาณกันขโมยแบบไร ้สาย Wireless
-ระบบสญ

4.ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างฉุกเฉิน ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency
Light System) ทําหน ้าทีใ่ ห ้แสงสว่างฉุกเฉินเมือ
่ แหล่งจ่ายไฟฟ้ า
ปกติล ้มเหลว รวมถึงการให ้แสงสว่างเพือ
่ การหนีภย
ั (Escape
Lighting) และการให ้แสงสว่างสํารอง (Standby Lighting) โคมไฟ
ป้ ายทางออก (Exit Sign Luminaries) การให ้แสงสว่างฉุกเฉิน
สามารถเลือกสภาวะการทํางานทัง้ ชนิดคงแสง (Maintained Mode)
และชนิดไม่คงแสง (Non-maintained Mode) โดยมีอป
ุ กรณ์สําหรับ
่ แบตเตอรี,่ หลอดไฟฟ้ า,
การให ้แสงสว่างฉุกเฉินในการทํางาน เชน
ชุดควบคุม, อุปกรณ์ทดสอบ และอุปกรณ์แสดงสภาวะ เป็ นต ้น

5.ป้ายไฟฉุกเฉิน (Emergency Exit sign)
ป้ ายไฟฉุกเฉิน (Emergency Exit sign)ในปั จจุบน
ั ได ้มีการ
พัฒนาเทคโนโลยี ต่างๆเพิม
่ มากขึน
้ กว่าในอดีต ทัง้ ระบบการ
ทดสอบตัวเองของเครือ
่ ง (Auto-test system) ซงึ่ จะชว่ ยให ้
แบตเตอรีจ
่ า่ ยไฟออกมาในเวลาทีเ่ ครือ
่ งได ้ตัง้ ไว ้ และการมีรโี มตใน
การใชส้ งั่ การทํางานของเครือ
่ งในระยะไกลชว่ ยให ้ประหยัดเวลาใน
การตรวจสอบลงไปได ้มาก นอกจากนีย
้ ังได ้นํ าหลอดไฟ LED
้
น
่ อีกด ้วย LED มีจด
ุ เด่นทีส
่ ําคัญดังนี้
มาใชในบางรุ
้
- มีอายุการใชงานยาวนานกว่
าเดิม
์ วามสอ
่ งสว่างมากกว่า
- กินพลังงานตํา่ แต่ให ้ฟลักซค
้ งงานเพียงแค่ 10-20 % ของหลอดไฟแบบเผาไสแบบเดิ
้
- ใชพลั
ม

ป้ายเรืองแสง

6.ป้ายเรืองแสง,ป้ายความปลอดภ ัย,ป้ายพ ับสามเหลีย
่ ม
้
ป้ ายเรืองแสงเหมาะสมกับงานใชภายในอาคาร
อุโมงค์ รถไฟ เรือ
หรือ เครือ
่ งบิน หากมีเหตุฉุกเฉิน กรณีทรี่ ะบบไฟฟ้ าแสงสว่างหลัก
ดับหรือหยุดการทํางาน ผู ้ทีอ
่ ยูภ
่ ายในอาคารสามารถสงั เกตเห็น
ั ลักษณ์และสามารถปฏิบต
ข ้อความ หรือสญ
ั ต
ิ ามข ้อความดังกล่าว
ิ ได ้ เหมาะอย่างยิง่ สําหรับ
เพือ
่ ความปลอดภัยต่อตนเอง และทรัพย์สน
ั ญาณแจ ้งเหตุเพลิงไหม ้
ป้ ายทางออก ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง สญ
สายฉีดนํ้ าดับเพลิง เป็ นต ้น
- ป้ ายเซฟตีแ
้ บบพับสามเหลืย
่ มติดผนัง
- ป้ ายเตือนด ้านความปลอดภัย
- ป้ ายบังคับ, ป้ ายห ้าม

ลูกค้าทีใ่ ห้ความไว้วางใจก ับทางเรา

ั สําน ักงาน โรงงาน ฯลฯ
- อพาร์ทเม้นท์ บ้านพ ักอาศย
S ENGINEERING AND TRADING Co., TD.
TEL: 02 919 4409
FAX: 02 919 4565
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