
Cainii de paza, inlocuiti cu camere video
Cu aproximativ 3.500 lei puteti sa va instalati un sistem de alarma si camera video la casa.
 Fie ca sunt oameni de afaceri, functionari publici sau politicieni, oamenii cu bani din Sibiu privesc foarte
serios problema sigurantei si securitatii bunurilor personale. Astfel ca ei au inceput sa gindeasca intr-o
maniera occidentala, sistemul de supraveghere si de alarma fiind luat in calcul inca din faza de proiectare
a locuintei. „Avem si clienti care vor alarma sau supraveghere video la case deja construite, dar cei mai
multi apeleaza la serviciile noastre atunci cand vor sa construiasca o casa. E mai facil in acest fel
deoarece un sistem de alarma cu senzori si camere video implica multe cabluri, fire, gauri in pereti si alte
lucrari ", declara Costica Cismas, directorul firmei Papillon New G din municipiul Sibiu.

 Majoritatea clientilor acestei afaceri aleg ofertele cu preturi medii.  „Majoritatea opteaza pentru pachete
care nu-s nici ieftine, nici foarte scumpe. Ei aleg senzori de miscare pentru casa si una sau doua camere
de supraveghere pentru a asigura perimetrul din jurul locuintei ", afirma Cismas. Pentru instalarea unui
singur senzor de miscare costul este de 1.100 lei si in acest pret intra tot echipamentul necesar. Pentru
inca un senzor costul creste cu aproximativ 200 de lei. O camera de supraveghere costa de la 2.000 de lei
in sus si trimite in timp real imagini video si audio pe computere si chiar telefoane mobile compatibile
3G. Utilizatorul isi poate astfel monitoriza casa de pe telefon, din orice colt al lumii. Cel mai scump
pachet de monitorizare folosit in Sibiu costa 18.000 de lei, si, in ciuda pretului ridicat, este solicitat de
persoanele fizice.
 De cele mai multe ori, cei care-si instaleaza astfel de sisteme de monitorizare a locuintelor apeleaza si la
agentiile de paza si protectie. Astfel ca pe langa banii investiti in echipamente de supraveghere si alarme,
ei trebuie sa plateasca si un abonament lunar agentiei care asigura interventia in caz de alarma. Un astfel
de abonament porneste de la 40 de euro si poate ajunge la 200 de euro, in functie de obiectiv. „Putem
intr-o luna sa avem mai multe interventii la acelasi client sau niciuna, pretul abonamentului este
neschimbat ", declara Mihai Barnu, directorul Romguard Grup. in cazul alarmelor false, clientii sunt
taxati suplimentar, pentu fiecare deplasare a agentilor costul fiind cuprins intre 25 si 50 de lei.
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