Добре дошли в КРУС Електроник - KRUS Electronics Ltd.

КРУС Електроник ООД е високотехнологична българска фирма за разработка,
производство, инженеринг, монтаж и сервиз на
интегрирани
електронни системи за сигурност
. Основана през 1991 г., фирма
КРУС Електроник
създава собствени хардуерни и програмни продукти, базирани на съвременните
информационни и комуникационни технологии, както и интегрира устройства от водещи
производители в системи, способни да решат пълния набор от проблеми на сигурността
на всякакви обекти: от дома и малкия офис до хотелския и курортен комплекс и дори
обекти в национален мащаб. При това се използват всички съвременни информационни
и комуникационни технологии и се изграждат интегрирани системи с възможности за
модулно разширение, връзки между отделните под-системи с цел по-пълна и точна
картина на обработваните събития, висока степен на защита на информацията и
функции на самоконтрол и диагностика в реално време.

Решенията на КРУС Електроник в областта на интегрираните електронни системи за
сигурност са в следните основни области:
- Системи за контрол на достъпа, отчитане на работно време, охрана и управление
на промишлени предприятия, сгради и сградни комплекси;
- Паркинг-системи от отворен и затворен тип - достъп и разплащане с бар-код
билети, безконтакти карти, камери за регистрационни номера на МПС, SMS и
паркомати, бариери;
- Системи за достъп, управление и разплащане в хотели и ресторанти ;
- Pазплащателни системи в обекти за спорт, развлечения, отдих и др.;
- Часовникови системи за точно време с вторични стрелкови и цифрови часовници
и информационни системи за гари, автогари, летища и др.;
- Системи за видеонаблюдение, идентификация, запис и архивиране - локални и
интегрирани решения за панорамно видеонаблюдение на хора и обекти, разпознаване
на рег. номера на МПС и ЖП вагони, интеграция на видеонаблюдателни системи с други
системи за сигурност и достъп;
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Тези решения на КРУС Електроник са проектирани не само за вътрешно-системна
интеграция, но и за изграждане на комплексни системи за сигурност с елементи от
всички групи - например интеграция в едно на хотелска система за настаняваване,
сигурност, видео наблюдение, енергийна ефективност, разплащане, паркиране и
отчтане на присъствието и работното време на персонала.
За качествата и възможностите на интегрираните електронни системи за сигурност,
произвеждани и монтирани от КРУС Електроник, е показателен факта, че наши
системи от различна степен на сложност работят успешно в
над 200 обекта в страната и чужбина.
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