
ЛИДЕРИ ОТ 1971
В РЕШЕНИЯТА ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА
Опитът има значение. През 1971г. Southwest Microwave въвежда първият в света комерсиален би-статичен микровълнов 
сензор. Днес, с 70 000 системи в над 80 страни, Southwest Microwave са спечелили позицията на глобален лидер в проекти-
рането и производството на интегрирани високонадеждни периметрови системи за електронна охрана.

Доказаните в полеви условия технологии предлагат уникална защита срещу непозволен достъп, като са световноизвест-
ни с надеждната, точна и незабавна детекция на проникванията в периметъра в сурови условия на околната среда.

Изключителните продукти се допълват от услугите от световно ниво към клиентите ни, подплатени със широки възмож-
ности за техническо обслужване. Чрез предоставянето на доказани технологии и всеобхватни услуги с добавена стойност, 
Southwest Microwave предлага солидна основа за дългосрочни интегрирани решения в периметрова охрана.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА СВЕТОВНО НИВО
Експертите ни по конфигуриране и поддръжка на системите в Групата по Техническо Обслужване 
могат изцяло да покрият вашите нужди – от проектиране до внедряване системите, и още повече.

Southwest Microwave охранява много обекти от най-висок клас на защита по 
света, в най-разнообразни пазарни ниши и може да предостави високо-про-
изводително решение, отговарящо на изискванията на вашата инфраструк-
тура, за защита на имуществото и персонала
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ДОКАЗАНА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА
ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ СИГУРНОСТТА 

ПЛАНИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ
Вашите проекти ще бъдат ревизирани от Опитни Ръководители на проекти, като въз основа параметри-
те на обекта ще бъде обособена система, която ще отговори на бюджетните ви нужди и охранителни 
цели. Ние можем да доставим готови за ползване решения за охрана или да проектираме система, която 
да се съчетава с вашия съществуващ комплекс за охрана.

МОНТАЖ И ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Нашата глобална мрежа от сертифицирани системни инсталатори може да покрие всичките ви изисква-
ния. Предлагаме инспектиране от висококвалифицирани служители за полево обслужване на вече 
инсталирани системи, за гарантиране производителността им.

ОБУЧЕНИЕ И СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА
Придружаваме всяка доставена система с интензивно обучение за продукта – като гаранция, че вашето 
оборудване ще бъде монтирано и обслужвано според изискванията на производителя. В случай на 
необходимост от последваща техническа поддръжка, опитните ни сервизни инженери са на ваше 
разположение за да ви подпомагат при поддържането на системата в работоспособен вид.

ВОДЕЩА В ИНДУСТРИЯТА ГАРАНЦИОННА ПРОГРАМА
Ние сме сериозно ангажирани към работата на сензорите. За да подсилим надеждността на нашите 
системи и да разширим тяхното съотношение стойност-инвестиция, ви предлагаме пет години гаранция 
върху пълната серия продукти за периметрова охрана.

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ/ВОЕННИ ОБЕКТИ

Опазване на Държавната сигурност
Посолства и Консулства
Финансови и Административни сгради
Бази и Силови подразделения
Складове за Оръжия и Оборудване
Летища и Авио-линии
Командни и Контролни центрове

МИСИЯ
Да бъдат осигурени водещи в индустрията ресурси за дизайн, уникални технологични възможности и най-добрите в 
класа си инструменти за поддръжка на клиентите ни, за осигуряване на дългосрочни решения периметрова охрана, за 
защита на персонал, инфраструктура и имущество на глобална ни база от клиенти.

СИСТЕМИ В НАД СТРАНИ7 0 0 0 0 8 0

ГАРАНЦИЯ

година5

СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЯ С КАБЕЛ ПО ОГРАДА

СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЯ СЪС ЗАРОВЕН КАБЕЛ

СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
НА АЛАРМИТЕ

МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ

ПОДВИЖНИ МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ

ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ И СЕНЗОРИ
С ДВОЙНА ТЕХНОЛОГИЯ

Решенията за периметрова охрана от  Southwest Microwave се осигуряват от 
упълномощени партньори по света. За да откриете представител във вашият район, 
посетете мрежата на адрес:

WWW.SOUTHWESTMICROWAVE.COM
СЪОРЪЖЕНИЯ

Електроенергийни обекти
Водни станции
Ядрени централи
Станции за природен газ
Хидроцентрали
Слънчеви и ветро станции
Комуникационни мрежи

ИНДУСТРИЯ

Химически заводи
Нефтени и газови обекти
Фармацевтични обекти
Корпоративни офиси
Центрове за данни
Мини и рафинерии
Складове и разпределителни станции

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Затвори с лек режим
Затвори с тежък режим 
Юношески изправителни центрове
Центрове за неотклонение
Психиатрични учреждения
Болници
Специализирани сгради

ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Летища
Пристанища
Мостове и тунели
Масов транспорт
Железопътни съоръжения
Гаражи
Транспортни терминали

ЗАЩИТА НА ВИСОКОПОСТАВЕНИ ЛИЦА

Имения и имущества
Затворени общества
Правителствени резиденции
Ваканционни селища
Луксозни хотели
Защита при специални събития
Сановнически посещения И
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АНАД ОЧАКВАНИЯТА
Опитен екип. Решения за детекция с разнообразен обхват. Система с 
най-добрата в класа си производителност. Водеща в индустрията си 
техническа поддръжка. Southwest Microwave ще отговори на нужди-
те ви и ще надхвърли очакванията ви.

КОРПОРАТИВЕН ОФИС:
Southwest Microwave, Inc.
Security Systems Division
9055 South McKemy Street
Tempe, Arizona 85284 USA

Телефон: +1 (480) 783-0201
Факс: +1 (480) 783-0401

ОФИС В ЕВРОПА:
Southwest Microwave Ltd.
Suite 3, Deer Park Business Centre
Woollas Hill, Eckington
Worcestershire WR10 3DN UK

Телефон: +44 (0) 1386 75 15 11
Факс: +44 (0) 1386 75 07 05
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ОБУЧЕНИЕ И СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА
Придружаваме всяка доставена система с интензивно обучение за продукта – като гаранция, че вашето 
оборудване ще бъде монтирано и обслужвано според изискванията на производителя. В случай на 
необходимост от последваща техническа поддръжка, опитните ни сервизни инженери са на ваше 
разположение за да ви подпомагат при поддържането на системата в работоспособен вид.

ВОДЕЩА В ИНДУСТРИЯТА ГАРАНЦИОННА ПРОГРАМА
Ние сме сериозно ангажирани към работата на сензорите. За да подсилим надеждността на нашите 
системи и да разширим тяхното съотношение стойност-инвестиция, ви предлагаме пет години гаранция 
върху пълната серия продукти за периметрова охрана.

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ/ВОЕННИ ОБЕКТИ

Опазване на Държавната сигурност
Посолства и Консулства
Финансови и Административни сгради
Бази и Силови подразделения
Складове за Оръжия и Оборудване
Летища и Авио-линии
Командни и Контролни центрове

МИСИЯ
Да бъдат осигурени водещи в индустрията ресурси за дизайн, уникални технологични възможности и най-добрите в 
класа си инструменти за поддръжка на клиентите ни, за осигуряване на дългосрочни решения периметрова охрана, за 
защита на персонал, инфраструктура и имущество на глобална ни база от клиенти.

СИСТЕМИ В НАД СТРАНИ7 0 0 0 0 8 0

ГАРАНЦИЯ

година5

СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЯ С КАБЕЛ ПО ОГРАДА

СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЯ СЪС ЗАРОВЕН КАБЕЛ

СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
НА АЛАРМИТЕ

МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ

ПОДВИЖНИ МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ

ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ И СЕНЗОРИ
С ДВОЙНА ТЕХНОЛОГИЯ

Решенията за периметрова охрана от  Southwest Microwave се осигуряват от 
упълномощени партньори по света. За да откриете представител във вашият район, 
посетете мрежата на адрес:

WWW.SOUTHWESTMICROWAVE.COM
СЪОРЪЖЕНИЯ

Електроенергийни обекти
Водни станции
Ядрени централи
Станции за природен газ
Хидроцентрали
Слънчеви и ветро станции
Комуникационни мрежи

ИНДУСТРИЯ

Химически заводи
Нефтени и газови обекти
Фармацевтични обекти
Корпоративни офиси
Центрове за данни
Мини и рафинерии
Складове и разпределителни станции

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Затвори с лек режим
Затвори с тежък режим 
Юношески изправителни центрове
Центрове за неотклонение
Психиатрични учреждения
Болници
Специализирани сгради

ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Летища
Пристанища
Мостове и тунели
Масов транспорт
Железопътни съоръжения
Гаражи
Транспортни терминали

ЗАЩИТА НА ВИСОКОПОСТАВЕНИ ЛИЦА

Имения и имущества
Затворени общества
Правителствени резиденции
Ваканционни селища
Луксозни хотели
Защита при специални събития
Сановнически посещения И
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АНАД ОЧАКВАНИЯТА
Опитен екип. Решения за детекция с разнообразен обхват. Система с 
най-добрата в класа си производителност. Водеща в индустрията си 
техническа поддръжка. Southwest Microwave ще отговори на нужди-
те ви и ще надхвърли очакванията ви.

КОРПОРАТИВЕН ОФИС:
Southwest Microwave, Inc.
Security Systems Division
9055 South McKemy Street
Tempe, Arizona 85284 USA

Телефон: +1 (480) 783-0201
Факс: +1 (480) 783-0401

ОФИС В ЕВРОПА:
Southwest Microwave Ltd.
Suite 3, Deer Park Business Centre
Woollas Hill, Eckington
Worcestershire WR10 3DN UK

Телефон: +44 (0) 1386 75 15 11
Факс: +44 (0) 1386 75 07 05



РЕШЕНИЯ ЗА ДЕТЕКЦИЯ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ
Southwest Microwave произвежда най-пълната в света серия от продукти и 
системи за периметрова охрана, предназначени за инсталация във външни 
условия, за предотвратяване на неразрешен достъп до охранявани площи и 
за намаляване на риска от вандализъм, кражби или вреди върху възлови 
обекти от критичната инфраструктура, имущество или хора.

Всеобхватни и разнообразни системи – за инсталация по оградите, заровени под земята, с цифрови 
микровълнови комплекти, базирани на единна комуникационна платформа – позволяват охраната на 
всяка една част от периметъра чрез оптималната сензорна технология за конкретната позиция.

СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ ПО ОГРАДИТЕ
Революционни интелигентни сензори, за инсталация по оградите, които могат да определят с точност до 3m 
мястото на срез или опити за катерене, и да елиминират алармите предизвикани от околната среда.

СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ СЪС ЗАРОВЕНИ КАБЕЛИ
Обемни интелигентни сензори следващи терена, определящи мястото на нарушение с точност 3 m, за приложе-
ния, където скритата защита и естетиката на обекта са от значение.

СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА АЛАРМИТЕ
Водещи софтуерни решения за контрол системите за сигурност, предназначени да наблюдават, визуализират и 
управляват цялостната периметрова охрана.

МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ
Обемни микровълнови комплекти за къс и дълъг диапазон на детекция при охрана на открити пространства, 
порти и подходи, покриви и стени.

ПОДВИЖНИ МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ
Бързо разполагане на сензори за къс или далечен обхват за защита на VIP личности, мобилни имущества или 
други приложения с изисквания за висока степен на сигурността.

ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ И СЕНЗОРИ С ДВОЙНА ТЕХНОЛОГИЯ 
Усъвършенствани, самостоятелни, високопроизводителни сензори за външен монтаж с къс и среден диапазон 
на детекция.

Новото поколение MicroPoint™ за детекция по оградите се характеризира с 
общ, комуникационен протокол с отворена архитектура за мрежова 
комуникация с всички INTREPID™ технологии от ново поколение.

Уникалната технология за откриване на срязване/катерене, характеризираща се 
с точно определяне мястото на нарушение, устойчивост срещу фалшиви аларми, 
еднородна чувствителност на детекция и софтуерно програмируеми зони.

Решение за изправителни учреждения, характеризиращо се с опростени 
административни инструменти и оборудване за тежки приложения с 
максимална устойчивост срещу саботаж.

Решение с повишена издръжливост за оградни приложения с 
бодлива тел.

Новото поколение MicroTrack детекция със заровен кабел, характеризиращо 
се с общ, комуникационен протокол с отворена архитектура за мрежова 
комуникация с всички INTREPID™ технологии от ново поколение.

Уникална технология за откриване чрез заровен кабел, характеризираща се с 
точно определяне на мястото на нарушение, устойчивост на фалшиви аларми, 
еднородна чувствителност на детекция и софтуерно програмируеми зони.

ЦИФРОВ МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ
MODEL 300B МИКРОВЪЛНОВ 
КОМПЛЕКТ ЗА ПРОМЕНЛИВ ОБХВАТ

MODEL 310B МИКРОВЪЛНОВ 
КОМПЛЕКТ ЗА ДАЛЕЧЕН ОБХВАТ

MODEL 316 МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ 
ЗА ДАЛЕЧЕН ОБХВАТ

                            СИСТЕМНИ 
КОНТРОЛЕРИ ОТ ЕДИННА 
ПЛАТФОРМА

Мащабируеми решения за управле-
ние на периметровата охрана с 
отворена архитектура, ползващи 
мрежова комуникация на INTREPID™ 
системи от ново поколение, 
предлагайки гъвкавост на системите 
за покриване на разнообразни 
изисквания на обектите.

PERIMETER SECURITY MANAGER

Най-доброто за интеграция и 
употреба на устройствата, с 
централизирано управление на 
периметровата охрана за един или 
множество разсредоточени обекти.

316 RDS ПОДВИЖЕН МИКРОВЪЛНОВ 
КОМПЛЕКТ

K-Band детекция до 244 м. – CE 
сертификат. Тясна широчина на 
излъчване за опериране с далечни 
обхвати и в тесни коридори.

385 RDS ПОДВИЖЕН МИКРОВЪЛНОВ 
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛ

K-Band детекция до 122 м. Плавно 
регулируем диапазон на засичане, 
предотвратяващ детекция на цели 
извън периметъра.

                            MAP MONITOR / 
ADVANCED MAP MONITOR

Графичен потребителски интерфейс с 
интегрирация на аларми, събития и 
управление на устройствата, 
включително. възможност за 
детайлни отчети.

PREMIUM PERIMETER MONITOR

Опростена, но осигуряваща пълните 
характеристики включително. 
графичен интерфейс, система за 
управление за изправителни 
центрове.

MODEL 415 ПАСИВЕН ИНФРАЧЕРВЕН 
СЕНЗОР ЗА ОХРАНА

Обхват 107 м.Цифрова обработка на 
сигнала, разчитане с адаптивен праг, 
анализ за формата на сигнала. 
Надеждност на работа при разноо-
бразни условия. 

MODEL 460B АКТИВЕН 
ИНФРАЧЕРВЕН СЕНЗОР ЗА ОХРАНА

6-лъчев активен инфрачервен сензор 
за външен монтаж със зона на 
детекция до 100 м, за портали, тесни 
коридори или специфични естетични 
приложения.

MS15 / MS16 СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 
С ДВОЙНА ТЕХНОЛОГИЯ

Проектиран за открива 
изправени/ходещи или бягащи цели. 
MS16 предлага подобрена способност 
за откриване на пълзящи цели.

MODEL 310B-33456
МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ УСТОЙЧИВ 
НА ЕКСПЛОЗИЯ.

K-Band детекция до 100 м. Надеждно 
откриване на нарушения в присъст-
вие на запалими или лесногорими 
материали.

MODEL 320SL 
ДВОЙНО-СИНХРОНИЗИРАН 
МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ

X и K-Band детекция до 183 м.
Конфигурация от окомплектовани 
сензори за максимална сигурност за 
приложения с висок риск.

MODEL 380
МИКРОВЪЛНОВ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛ

K-Band детекция до 61 м.
Плавно регулируем диапазон на 
засичане, предотвратяващ детекция 
на цели извън периметъра.

MODEL 385
МИКРОВЪЛНОВ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛ

K-Band детекция до 122 м.
Плавно регулируем диапазон на 
засичане, предотвратяващ детекция 
на цели извън периметъра.

ЕДИННА ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА

СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ 
ОТГОВАРЯЩИ НА УДОБСТВОТО ОТ ЕДИННАТА КОМУНИКАЦИЯ

НАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ КАЧЕСТВОТО
Нашата цел за 100% надеждност на устройствата е подкрепена от производствена база от 
световно ниво, изградената репутация от поддържането на най-високи стандарти на качество 
за целия ни диапазон продукти. Всяка Southwest Microwave система е резултат на съчетание 
от новаторски дизайн, качествени компоненти и ISO удостоверени процеси на производство.

Southwest Microwave също така води индустрията чрез инициативи за изпитания за 
работоспособност, поддържайки тестови полета за изпитания на детекторите при високи и 
ниски температури в Аризона, САЩ, Онтарио, Канада и Уорчестършир, Великобритания.

K-Band детекция до 244 м. Комуникацията 
от тип отворена архитектура осигурява 
мрежова връзка с всички INTREPID™ 
технологии от ново поколение.

X-Band откриване до 183 м. Модул за 
къс диапазон - за защита на портали. 
Модул за удължен диапазон - за пълна 
периметрова защита.

K-Band детекция до 457 м. Тясна 
широчина на излъчването за 
опериране на далечни разстояния и 
много тесни коридори.

K-Band детекция до 244 м. Тясна 
широчина на излъчването за 
опериране на далечни разстояния и в 
тесни коридори.

Система за детекция чрез заровен кабел

Цифров микровълнов комплект

Система за детекция чрез кабел по оградата

MODEL 455B АКТИВЕН 
ИНФРАЧЕРВЕН СЕНЗОР ЗА ОХРАНА

4-лъчев активен инфрачервен сензор 
за външен монтаж, със зона на 
детекция до 50 м, предназначен за 
охрана на портали или на стени.



РЕШЕНИЯ ЗА ДЕТЕКЦИЯ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ
Southwest Microwave произвежда най-пълната в света серия от продукти и 
системи за периметрова охрана, предназначени за инсталация във външни 
условия, за предотвратяване на неразрешен достъп до охранявани площи и 
за намаляване на риска от вандализъм, кражби или вреди върху възлови 
обекти от критичната инфраструктура, имущество или хора.

Всеобхватни и разнообразни системи – за инсталация по оградите, заровени под земята, с цифрови 
микровълнови комплекти, базирани на единна комуникационна платформа – позволяват охраната на 
всяка една част от периметъра чрез оптималната сензорна технология за конкретната позиция.

СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ ПО ОГРАДИТЕ
Революционни интелигентни сензори, за инсталация по оградите, които могат да определят с точност до 3m 
мястото на срез или опити за катерене, и да елиминират алармите предизвикани от околната среда.

СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ СЪС ЗАРОВЕНИ КАБЕЛИ
Обемни интелигентни сензори следващи терена, определящи мястото на нарушение с точност 3 m, за приложе-
ния, където скритата защита и естетиката на обекта са от значение.

СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА АЛАРМИТЕ
Водещи софтуерни решения за контрол системите за сигурност, предназначени да наблюдават, визуализират и 
управляват цялостната периметрова охрана.

МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ
Обемни микровълнови комплекти за къс и дълъг диапазон на детекция при охрана на открити пространства, 
порти и подходи, покриви и стени.

ПОДВИЖНИ МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ
Бързо разполагане на сензори за къс или далечен обхват за защита на VIP личности, мобилни имущества или 
други приложения с изисквания за висока степен на сигурността.

ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ И СЕНЗОРИ С ДВОЙНА ТЕХНОЛОГИЯ 
Усъвършенствани, самостоятелни, високопроизводителни сензори за външен монтаж с къс и среден диапазон 
на детекция.

Новото поколение MicroPoint™ за детекция по оградите се характеризира с 
общ, комуникационен протокол с отворена архитектура за мрежова 
комуникация с всички INTREPID™ технологии от ново поколение.

Уникалната технология за откриване на срязване/катерене, характеризираща се 
с точно определяне мястото на нарушение, устойчивост срещу фалшиви аларми, 
еднородна чувствителност на детекция и софтуерно програмируеми зони.

Решение за изправителни учреждения, характеризиращо се с опростени 
административни инструменти и оборудване за тежки приложения с 
максимална устойчивост срещу саботаж.

Решение с повишена издръжливост за оградни приложения с 
бодлива тел.

Новото поколение MicroTrack детекция със заровен кабел, характеризиращо 
се с общ, комуникационен протокол с отворена архитектура за мрежова 
комуникация с всички INTREPID™ технологии от ново поколение.

Уникална технология за откриване чрез заровен кабел, характеризираща се с 
точно определяне на мястото на нарушение, устойчивост на фалшиви аларми, 
еднородна чувствителност на детекция и софтуерно програмируеми зони.

ЦИФРОВ МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ
MODEL 300B МИКРОВЪЛНОВ 
КОМПЛЕКТ ЗА ПРОМЕНЛИВ ОБХВАТ

MODEL 310B МИКРОВЪЛНОВ 
КОМПЛЕКТ ЗА ДАЛЕЧЕН ОБХВАТ

MODEL 316 МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ 
ЗА ДАЛЕЧЕН ОБХВАТ

                            СИСТЕМНИ 
КОНТРОЛЕРИ ОТ ЕДИННА 
ПЛАТФОРМА

Мащабируеми решения за управле-
ние на периметровата охрана с 
отворена архитектура, ползващи 
мрежова комуникация на INTREPID™ 
системи от ново поколение, 
предлагайки гъвкавост на системите 
за покриване на разнообразни 
изисквания на обектите.

PERIMETER SECURITY MANAGER

Най-доброто за интеграция и 
употреба на устройствата, с 
централизирано управление на 
периметровата охрана за един или 
множество разсредоточени обекти.

316 RDS ПОДВИЖЕН МИКРОВЪЛНОВ 
КОМПЛЕКТ

K-Band детекция до 244 м. – CE 
сертификат. Тясна широчина на 
излъчване за опериране с далечни 
обхвати и в тесни коридори.

385 RDS ПОДВИЖЕН МИКРОВЪЛНОВ 
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛ

K-Band детекция до 122 м. Плавно 
регулируем диапазон на засичане, 
предотвратяващ детекция на цели 
извън периметъра.

                            MAP MONITOR / 
ADVANCED MAP MONITOR

Графичен потребителски интерфейс с 
интегрирация на аларми, събития и 
управление на устройствата, 
включително. възможност за 
детайлни отчети.

PREMIUM PERIMETER MONITOR

Опростена, но осигуряваща пълните 
характеристики включително. 
графичен интерфейс, система за 
управление за изправителни 
центрове.

MODEL 415 ПАСИВЕН ИНФРАЧЕРВЕН 
СЕНЗОР ЗА ОХРАНА

Обхват 107 м.Цифрова обработка на 
сигнала, разчитане с адаптивен праг, 
анализ за формата на сигнала. 
Надеждност на работа при разноо-
бразни условия. 

MODEL 460B АКТИВЕН 
ИНФРАЧЕРВЕН СЕНЗОР ЗА ОХРАНА

6-лъчев активен инфрачервен сензор 
за външен монтаж със зона на 
детекция до 100 м, за портали, тесни 
коридори или специфични естетични 
приложения.

MS15 / MS16 СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 
С ДВОЙНА ТЕХНОЛОГИЯ

Проектиран за открива 
изправени/ходещи или бягащи цели. 
MS16 предлага подобрена способност 
за откриване на пълзящи цели.

MODEL 310B-33456
МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ УСТОЙЧИВ 
НА ЕКСПЛОЗИЯ.

K-Band детекция до 100 м. Надеждно 
откриване на нарушения в присъст-
вие на запалими или лесногорими 
материали.

MODEL 320SL 
ДВОЙНО-СИНХРОНИЗИРАН 
МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ

X и K-Band детекция до 183 м.
Конфигурация от окомплектовани 
сензори за максимална сигурност за 
приложения с висок риск.

MODEL 380
МИКРОВЪЛНОВ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛ

K-Band детекция до 61 м.
Плавно регулируем диапазон на 
засичане, предотвратяващ детекция 
на цели извън периметъра.

MODEL 385
МИКРОВЪЛНОВ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛ

K-Band детекция до 122 м.
Плавно регулируем диапазон на 
засичане, предотвратяващ детекция 
на цели извън периметъра.

ЕДИННА ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА

СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ 
ОТГОВАРЯЩИ НА УДОБСТВОТО ОТ ЕДИННАТА КОМУНИКАЦИЯ

НАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ КАЧЕСТВОТО
Нашата цел за 100% надеждност на устройствата е подкрепена от производствена база от 
световно ниво, изградената репутация от поддържането на най-високи стандарти на качество 
за целия ни диапазон продукти. Всяка Southwest Microwave система е резултат на съчетание 
от новаторски дизайн, качествени компоненти и ISO удостоверени процеси на производство.

Southwest Microwave също така води индустрията чрез инициативи за изпитания за 
работоспособност, поддържайки тестови полета за изпитания на детекторите при високи и 
ниски температури в Аризона, САЩ, Онтарио, Канада и Уорчестършир, Великобритания.

K-Band детекция до 244 м. Комуникацията 
от тип отворена архитектура осигурява 
мрежова връзка с всички INTREPID™ 
технологии от ново поколение.

X-Band откриване до 183 м. Модул за 
къс диапазон - за защита на портали. 
Модул за удължен диапазон - за пълна 
периметрова защита.

K-Band детекция до 457 м. Тясна 
широчина на излъчването за 
опериране на далечни разстояния и 
много тесни коридори.

K-Band детекция до 244 м. Тясна 
широчина на излъчването за 
опериране на далечни разстояния и в 
тесни коридори.

Система за детекция чрез заровен кабел

Цифров микровълнов комплект

Система за детекция чрез кабел по оградата

MODEL 455B АКТИВЕН 
ИНФРАЧЕРВЕН СЕНЗОР ЗА ОХРАНА

4-лъчев активен инфрачервен сензор 
за външен монтаж, със зона на 
детекция до 50 м, предназначен за 
охрана на портали или на стени.



РЕШЕНИЯ ЗА ДЕТЕКЦИЯ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ
Southwest Microwave произвежда най-пълната в света серия от продукти и 
системи за периметрова охрана, предназначени за инсталация във външни 
условия, за предотвратяване на неразрешен достъп до охранявани площи и 
за намаляване на риска от вандализъм, кражби или вреди върху възлови 
обекти от критичната инфраструктура, имущество или хора.

Всеобхватни и разнообразни системи – за инсталация по оградите, заровени под земята, с цифрови 
микровълнови комплекти, базирани на единна комуникационна платформа – позволяват охраната на 
всяка една част от периметъра чрез оптималната сензорна технология за конкретната позиция.

СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ ПО ОГРАДИТЕ
Революционни интелигентни сензори, за инсталация по оградите, които могат да определят с точност до 3m 
мястото на срез или опити за катерене, и да елиминират алармите предизвикани от околната среда.

СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ СЪС ЗАРОВЕНИ КАБЕЛИ
Обемни интелигентни сензори следващи терена, определящи мястото на нарушение с точност 3 m, за приложе-
ния, където скритата защита и естетиката на обекта са от значение.

СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА АЛАРМИТЕ
Водещи софтуерни решения за контрол системите за сигурност, предназначени да наблюдават, визуализират и 
управляват цялостната периметрова охрана.

МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ
Обемни микровълнови комплекти за къс и дълъг диапазон на детекция при охрана на открити пространства, 
порти и подходи, покриви и стени.

ПОДВИЖНИ МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ
Бързо разполагане на сензори за къс или далечен обхват за защита на VIP личности, мобилни имущества или 
други приложения с изисквания за висока степен на сигурността.

ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ И СЕНЗОРИ С ДВОЙНА ТЕХНОЛОГИЯ 
Усъвършенствани, самостоятелни, високопроизводителни сензори за външен монтаж с къс и среден диапазон 
на детекция.

Новото поколение MicroPoint™ за детекция по оградите се характеризира с 
общ, комуникационен протокол с отворена архитектура за мрежова 
комуникация с всички INTREPID™ технологии от ново поколение.

Уникалната технология за откриване на срязване/катерене, характеризираща се 
с точно определяне мястото на нарушение, устойчивост срещу фалшиви аларми, 
еднородна чувствителност на детекция и софтуерно програмируеми зони.

Решение за изправителни учреждения, характеризиращо се с опростени 
административни инструменти и оборудване за тежки приложения с 
максимална устойчивост срещу саботаж.

Решение с повишена издръжливост за оградни приложения с 
бодлива тел.

Новото поколение MicroTrack детекция със заровен кабел, характеризиращо 
се с общ, комуникационен протокол с отворена архитектура за мрежова 
комуникация с всички INTREPID™ технологии от ново поколение.

Уникална технология за откриване чрез заровен кабел, характеризираща се с 
точно определяне на мястото на нарушение, устойчивост на фалшиви аларми, 
еднородна чувствителност на детекция и софтуерно програмируеми зони.

ЦИФРОВ МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ
MODEL 300B МИКРОВЪЛНОВ 
КОМПЛЕКТ ЗА ПРОМЕНЛИВ ОБХВАТ

MODEL 310B МИКРОВЪЛНОВ 
КОМПЛЕКТ ЗА ДАЛЕЧЕН ОБХВАТ

MODEL 316 МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ 
ЗА ДАЛЕЧЕН ОБХВАТ

                            СИСТЕМНИ 
КОНТРОЛЕРИ ОТ ЕДИННА 
ПЛАТФОРМА

Мащабируеми решения за управле-
ние на периметровата охрана с 
отворена архитектура, ползващи 
мрежова комуникация на INTREPID™ 
системи от ново поколение, 
предлагайки гъвкавост на системите 
за покриване на разнообразни 
изисквания на обектите.

PERIMETER SECURITY MANAGER

Най-доброто за интеграция и 
употреба на устройствата, с 
централизирано управление на 
периметровата охрана за един или 
множество разсредоточени обекти.

316 RDS ПОДВИЖЕН МИКРОВЪЛНОВ 
КОМПЛЕКТ

K-Band детекция до 244 м. – CE 
сертификат. Тясна широчина на 
излъчване за опериране с далечни 
обхвати и в тесни коридори.

385 RDS ПОДВИЖЕН МИКРОВЪЛНОВ 
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛ

K-Band детекция до 122 м. Плавно 
регулируем диапазон на засичане, 
предотвратяващ детекция на цели 
извън периметъра.

                            MAP MONITOR / 
ADVANCED MAP MONITOR

Графичен потребителски интерфейс с 
интегрирация на аларми, събития и 
управление на устройствата, 
включително. възможност за 
детайлни отчети.

PREMIUM PERIMETER MONITOR

Опростена, но осигуряваща пълните 
характеристики включително. 
графичен интерфейс, система за 
управление за изправителни 
центрове.

MODEL 415 ПАСИВЕН ИНФРАЧЕРВЕН 
СЕНЗОР ЗА ОХРАНА

Обхват 107 м.Цифрова обработка на 
сигнала, разчитане с адаптивен праг, 
анализ за формата на сигнала. 
Надеждност на работа при разноо-
бразни условия. 

MODEL 460B АКТИВЕН 
ИНФРАЧЕРВЕН СЕНЗОР ЗА ОХРАНА

6-лъчев активен инфрачервен сензор 
за външен монтаж със зона на 
детекция до 100 м, за портали, тесни 
коридори или специфични естетични 
приложения.

MS15 / MS16 СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 
С ДВОЙНА ТЕХНОЛОГИЯ

Проектиран за открива 
изправени/ходещи или бягащи цели. 
MS16 предлага подобрена способност 
за откриване на пълзящи цели.

MODEL 310B-33456
МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ УСТОЙЧИВ 
НА ЕКСПЛОЗИЯ.

K-Band детекция до 100 м. Надеждно 
откриване на нарушения в присъст-
вие на запалими или лесногорими 
материали.

MODEL 320SL 
ДВОЙНО-СИНХРОНИЗИРАН 
МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ

X и K-Band детекция до 183 м.
Конфигурация от окомплектовани 
сензори за максимална сигурност за 
приложения с висок риск.

MODEL 380
МИКРОВЪЛНОВ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛ

K-Band детекция до 61 м.
Плавно регулируем диапазон на 
засичане, предотвратяващ детекция 
на цели извън периметъра.

MODEL 385
МИКРОВЪЛНОВ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛ

K-Band детекция до 122 м.
Плавно регулируем диапазон на 
засичане, предотвратяващ детекция 
на цели извън периметъра.

ЕДИННА ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА

СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ 
ОТГОВАРЯЩИ НА УДОБСТВОТО ОТ ЕДИННАТА КОМУНИКАЦИЯ

НАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ КАЧЕСТВОТО
Нашата цел за 100% надеждност на устройствата е подкрепена от производствена база от 
световно ниво, изградената репутация от поддържането на най-високи стандарти на качество 
за целия ни диапазон продукти. Всяка Southwest Microwave система е резултат на съчетание 
от новаторски дизайн, качествени компоненти и ISO удостоверени процеси на производство.

Southwest Microwave също така води индустрията чрез инициативи за изпитания за 
работоспособност, поддържайки тестови полета за изпитания на детекторите при високи и 
ниски температури в Аризона, САЩ, Онтарио, Канада и Уорчестършир, Великобритания.

K-Band детекция до 244 м. Комуникацията 
от тип отворена архитектура осигурява 
мрежова връзка с всички INTREPID™ 
технологии от ново поколение.

X-Band откриване до 183 м. Модул за 
къс диапазон - за защита на портали. 
Модул за удължен диапазон - за пълна 
периметрова защита.

K-Band детекция до 457 м. Тясна 
широчина на излъчването за 
опериране на далечни разстояния и 
много тесни коридори.

K-Band детекция до 244 м. Тясна 
широчина на излъчването за 
опериране на далечни разстояния и в 
тесни коридори.

Система за детекция чрез заровен кабел

Цифров микровълнов комплект

Система за детекция чрез кабел по оградата

MODEL 455B АКТИВЕН 
ИНФРАЧЕРВЕН СЕНЗОР ЗА ОХРАНА

4-лъчев активен инфрачервен сензор 
за външен монтаж, със зона на 
детекция до 50 м, предназначен за 
охрана на портали или на стени.



РЕШЕНИЯ ЗА ДЕТЕКЦИЯ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ
Southwest Microwave произвежда най-пълната в света серия от продукти и 
системи за периметрова охрана, предназначени за инсталация във външни 
условия, за предотвратяване на неразрешен достъп до охранявани площи и 
за намаляване на риска от вандализъм, кражби или вреди върху възлови 
обекти от критичната инфраструктура, имущество или хора.

Всеобхватни и разнообразни системи – за инсталация по оградите, заровени под земята, с цифрови 
микровълнови комплекти, базирани на единна комуникационна платформа – позволяват охраната на 
всяка една част от периметъра чрез оптималната сензорна технология за конкретната позиция.

СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ ПО ОГРАДИТЕ
Революционни интелигентни сензори, за инсталация по оградите, които могат да определят с точност до 3m 
мястото на срез или опити за катерене, и да елиминират алармите предизвикани от околната среда.

СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ СЪС ЗАРОВЕНИ КАБЕЛИ
Обемни интелигентни сензори следващи терена, определящи мястото на нарушение с точност 3 m, за приложе-
ния, където скритата защита и естетиката на обекта са от значение.

СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА АЛАРМИТЕ
Водещи софтуерни решения за контрол системите за сигурност, предназначени да наблюдават, визуализират и 
управляват цялостната периметрова охрана.

МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ
Обемни микровълнови комплекти за къс и дълъг диапазон на детекция при охрана на открити пространства, 
порти и подходи, покриви и стени.

ПОДВИЖНИ МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ
Бързо разполагане на сензори за къс или далечен обхват за защита на VIP личности, мобилни имущества или 
други приложения с изисквания за висока степен на сигурността.

ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ И СЕНЗОРИ С ДВОЙНА ТЕХНОЛОГИЯ 
Усъвършенствани, самостоятелни, високопроизводителни сензори за външен монтаж с къс и среден диапазон 
на детекция.

Новото поколение MicroPoint™ за детекция по оградите се характеризира с 
общ, комуникационен протокол с отворена архитектура за мрежова 
комуникация с всички INTREPID™ технологии от ново поколение.

Уникалната технология за откриване на срязване/катерене, характеризираща се 
с точно определяне мястото на нарушение, устойчивост срещу фалшиви аларми, 
еднородна чувствителност на детекция и софтуерно програмируеми зони.

Решение за изправителни учреждения, характеризиращо се с опростени 
административни инструменти и оборудване за тежки приложения с 
максимална устойчивост срещу саботаж.

Решение с повишена издръжливост за оградни приложения с 
бодлива тел.

Новото поколение MicroTrack детекция със заровен кабел, характеризиращо 
се с общ, комуникационен протокол с отворена архитектура за мрежова 
комуникация с всички INTREPID™ технологии от ново поколение.

Уникална технология за откриване чрез заровен кабел, характеризираща се с 
точно определяне на мястото на нарушение, устойчивост на фалшиви аларми, 
еднородна чувствителност на детекция и софтуерно програмируеми зони.

ЦИФРОВ МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ
MODEL 300B МИКРОВЪЛНОВ 
КОМПЛЕКТ ЗА ПРОМЕНЛИВ ОБХВАТ

MODEL 310B МИКРОВЪЛНОВ 
КОМПЛЕКТ ЗА ДАЛЕЧЕН ОБХВАТ

MODEL 316 МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ 
ЗА ДАЛЕЧЕН ОБХВАТ

                            СИСТЕМНИ 
КОНТРОЛЕРИ ОТ ЕДИННА 
ПЛАТФОРМА

Мащабируеми решения за управле-
ние на периметровата охрана с 
отворена архитектура, ползващи 
мрежова комуникация на INTREPID™ 
системи от ново поколение, 
предлагайки гъвкавост на системите 
за покриване на разнообразни 
изисквания на обектите.

PERIMETER SECURITY MANAGER

Най-доброто за интеграция и 
употреба на устройствата, с 
централизирано управление на 
периметровата охрана за един или 
множество разсредоточени обекти.

316 RDS ПОДВИЖЕН МИКРОВЪЛНОВ 
КОМПЛЕКТ

K-Band детекция до 244 м. – CE 
сертификат. Тясна широчина на 
излъчване за опериране с далечни 
обхвати и в тесни коридори.

385 RDS ПОДВИЖЕН МИКРОВЪЛНОВ 
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛ

K-Band детекция до 122 м. Плавно 
регулируем диапазон на засичане, 
предотвратяващ детекция на цели 
извън периметъра.

                            MAP MONITOR / 
ADVANCED MAP MONITOR

Графичен потребителски интерфейс с 
интегрирация на аларми, събития и 
управление на устройствата, 
включително. възможност за 
детайлни отчети.

PREMIUM PERIMETER MONITOR

Опростена, но осигуряваща пълните 
характеристики включително. 
графичен интерфейс, система за 
управление за изправителни 
центрове.

MODEL 415 ПАСИВЕН ИНФРАЧЕРВЕН 
СЕНЗОР ЗА ОХРАНА

Обхват 107 м.Цифрова обработка на 
сигнала, разчитане с адаптивен праг, 
анализ за формата на сигнала. 
Надеждност на работа при разноо-
бразни условия. 

MODEL 460B АКТИВЕН 
ИНФРАЧЕРВЕН СЕНЗОР ЗА ОХРАНА

6-лъчев активен инфрачервен сензор 
за външен монтаж със зона на 
детекция до 100 м, за портали, тесни 
коридори или специфични естетични 
приложения.

MS15 / MS16 СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 
С ДВОЙНА ТЕХНОЛОГИЯ

Проектиран за открива 
изправени/ходещи или бягащи цели. 
MS16 предлага подобрена способност 
за откриване на пълзящи цели.

MODEL 310B-33456
МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ УСТОЙЧИВ 
НА ЕКСПЛОЗИЯ.

K-Band детекция до 100 м. Надеждно 
откриване на нарушения в присъст-
вие на запалими или лесногорими 
материали.

MODEL 320SL 
ДВОЙНО-СИНХРОНИЗИРАН 
МИКРОВЪЛНОВ КОМПЛЕКТ

X и K-Band детекция до 183 м.
Конфигурация от окомплектовани 
сензори за максимална сигурност за 
приложения с висок риск.

MODEL 380
МИКРОВЪЛНОВ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛ

K-Band детекция до 61 м.
Плавно регулируем диапазон на 
засичане, предотвратяващ детекция 
на цели извън периметъра.

MODEL 385
МИКРОВЪЛНОВ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛ

K-Band детекция до 122 м.
Плавно регулируем диапазон на 
засичане, предотвратяващ детекция 
на цели извън периметъра.

ЕДИННА ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА

СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ 
ОТГОВАРЯЩИ НА УДОБСТВОТО ОТ ЕДИННАТА КОМУНИКАЦИЯ

НАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ КАЧЕСТВОТО
Нашата цел за 100% надеждност на устройствата е подкрепена от производствена база от 
световно ниво, изградената репутация от поддържането на най-високи стандарти на качество 
за целия ни диапазон продукти. Всяка Southwest Microwave система е резултат на съчетание 
от новаторски дизайн, качествени компоненти и ISO удостоверени процеси на производство.

Southwest Microwave също така води индустрията чрез инициативи за изпитания за 
работоспособност, поддържайки тестови полета за изпитания на детекторите при високи и 
ниски температури в Аризона, САЩ, Онтарио, Канада и Уорчестършир, Великобритания.

K-Band детекция до 244 м. Комуникацията 
от тип отворена архитектура осигурява 
мрежова връзка с всички INTREPID™ 
технологии от ново поколение.

X-Band откриване до 183 м. Модул за 
къс диапазон - за защита на портали. 
Модул за удължен диапазон - за пълна 
периметрова защита.

K-Band детекция до 457 м. Тясна 
широчина на излъчването за 
опериране на далечни разстояния и 
много тесни коридори.

K-Band детекция до 244 м. Тясна 
широчина на излъчването за 
опериране на далечни разстояния и в 
тесни коридори.

Система за детекция чрез заровен кабел

Цифров микровълнов комплект

Система за детекция чрез кабел по оградата

MODEL 455B АКТИВЕН 
ИНФРАЧЕРВЕН СЕНЗОР ЗА ОХРАНА

4-лъчев активен инфрачервен сензор 
за външен монтаж, със зона на 
детекция до 50 м, предназначен за 
охрана на портали или на стени.



ЛИДЕРИ ОТ 1971
В РЕШЕНИЯТА ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА
Опитът има значение. През 1971г. Southwest Microwave въвежда първият в света комерсиален би-статичен микровълнов 
сензор. Днес, с 70 000 системи в над 80 страни, Southwest Microwave са спечелили позицията на глобален лидер в проекти-
рането и производството на интегрирани високонадеждни периметрови системи за електронна охрана.

Доказаните в полеви условия технологии предлагат уникална защита срещу непозволен достъп, като са световноизвест-
ни с надеждната, точна и незабавна детекция на проникванията в периметъра в сурови условия на околната среда.

Изключителните продукти се допълват от услугите от световно ниво към клиентите ни, подплатени със широки възмож-
ности за техническо обслужване. Чрез предоставянето на доказани технологии и всеобхватни услуги с добавена стойност, 
Southwest Microwave предлага солидна основа за дългосрочни интегрирани решения в периметрова охрана.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА СВЕТОВНО НИВО
Експертите ни по конфигуриране и поддръжка на системите в Групата по Техническо Обслужване 
могат изцяло да покрият вашите нужди – от проектиране до внедряване системите, и още повече.

Southwest Microwave охранява много обекти от най-висок клас на защита по 
света, в най-разнообразни пазарни ниши и може да предостави високо-про-
изводително решение, отговарящо на изискванията на вашата инфраструк-
тура, за защита на имуществото и персонала
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ДОКАЗАНА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА
ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ СИГУРНОСТТА 

ПЛАНИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ
Вашите проекти ще бъдат ревизирани от Опитни Ръководители на проекти, като въз основа параметри-
те на обекта ще бъде обособена система, която ще отговори на бюджетните ви нужди и охранителни 
цели. Ние можем да доставим готови за ползване решения за охрана или да проектираме система, която 
да се съчетава с вашия съществуващ комплекс за охрана.

МОНТАЖ И ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Нашата глобална мрежа от сертифицирани системни инсталатори може да покрие всичките ви изисква-
ния. Предлагаме инспектиране от висококвалифицирани служители за полево обслужване на вече 
инсталирани системи, за гарантиране производителността им.

ОБУЧЕНИЕ И СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА
Придружаваме всяка доставена система с интензивно обучение за продукта – като гаранция, че вашето 
оборудване ще бъде монтирано и обслужвано според изискванията на производителя. В случай на 
необходимост от последваща техническа поддръжка, опитните ни сервизни инженери са на ваше 
разположение за да ви подпомагат при поддържането на системата в работоспособен вид.

ВОДЕЩА В ИНДУСТРИЯТА ГАРАНЦИОННА ПРОГРАМА
Ние сме сериозно ангажирани към работата на сензорите. За да подсилим надеждността на нашите 
системи и да разширим тяхното съотношение стойност-инвестиция, ви предлагаме пет години гаранция 
върху пълната серия продукти за периметрова охрана.

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ/ВОЕННИ ОБЕКТИ

Опазване на Държавната сигурност
Посолства и Консулства
Финансови и Административни сгради
Бази и Силови подразделения
Складове за Оръжия и Оборудване
Летища и Авио-линии
Командни и Контролни центрове

МИСИЯ
Да бъдат осигурени водещи в индустрията ресурси за дизайн, уникални технологични възможности и най-добрите в 
класа си инструменти за поддръжка на клиентите ни, за осигуряване на дългосрочни решения периметрова охрана, за 
защита на персонал, инфраструктура и имущество на глобална ни база от клиенти.

СИСТЕМИ В НАД СТРАНИ7 0 0 0 0 8 0

ГАРАНЦИЯ
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СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЯ С КАБЕЛ ПО ОГРАДА

СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЯ СЪС ЗАРОВЕН КАБЕЛ

СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
НА АЛАРМИТЕ

МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ

ПОДВИЖНИ МИКРОВЪЛНОВИ СЕНЗОРИ

ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ И СЕНЗОРИ
С ДВОЙНА ТЕХНОЛОГИЯ

Решенията за периметрова охрана от  Southwest Microwave се осигуряват от 
упълномощени партньори по света. За да откриете представител във вашият район, 
посетете мрежата на адрес:

WWW.SOUTHWESTMICROWAVE.COM
СЪОРЪЖЕНИЯ

Електроенергийни обекти
Водни станции
Ядрени централи
Станции за природен газ
Хидроцентрали
Слънчеви и ветро станции
Комуникационни мрежи

ИНДУСТРИЯ

Химически заводи
Нефтени и газови обекти
Фармацевтични обекти
Корпоративни офиси
Центрове за данни
Мини и рафинерии
Складове и разпределителни станции

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Затвори с лек режим
Затвори с тежък режим 
Юношески изправителни центрове
Центрове за неотклонение
Психиатрични учреждения
Болници
Специализирани сгради

ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Летища
Пристанища
Мостове и тунели
Масов транспорт
Железопътни съоръжения
Гаражи
Транспортни терминали

ЗАЩИТА НА ВИСОКОПОСТАВЕНИ ЛИЦА

Имения и имущества
Затворени общества
Правителствени резиденции
Ваканционни селища
Луксозни хотели
Защита при специални събития
Сановнически посещения И
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АНАД ОЧАКВАНИЯТА
Опитен екип. Решения за детекция с разнообразен обхват. Система с 
най-добрата в класа си производителност. Водеща в индустрията си 
техническа поддръжка. Southwest Microwave ще отговори на нужди-
те ви и ще надхвърли очакванията ви.

КОРПОРАТИВЕН ОФИС:
Southwest Microwave, Inc.
Security Systems Division
9055 South McKemy Street
Tempe, Arizona 85284 USA

Телефон: +1 (480) 783-0201
Факс: +1 (480) 783-0401

ОФИС В ЕВРОПА:
Southwest Microwave Ltd.
Suite 3, Deer Park Business Centre
Woollas Hill, Eckington
Worcestershire WR10 3DN UK

Телефон: +44 (0) 1386 75 15 11
Факс: +44 (0) 1386 75 07 05


