
“Güvenlikte BOYUT farkı”



Güvenlik sistemleri konusunda son teknolojiyi, 

müşterilerine en kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla 

sunmak    , müşteri memnuniyetini daima ön planda 

tutarak ülkenin önde gelen firmalarından biri olmaktır.

Elektronik güvenlik ve kontrol sistemleri alanında 

kaliteli hizmet ve uygun yat politikasından 

vazgeçmeyerek müşteri  memnuniyetinin 

sürekliliğini sağlamaktır. Bireylerden kurumlara 

kadar tüm topluma güvenlik kavramını doğru 

aşılamak ve sosyal sorumluluk projelerine imza 

atmaktır.

.

Vizyonum uzBiz K im iz?

Misyonum uz

www.boyutguvenlik.com.tr

Boyut Güvenlik Teknolojleri; 16 yıllık sektör deneyimi ile elektronik 

güvenlik ve kontrol sistemleri konusunda faaliyet gösteren ülkemizin

önde gelen rmalarından biridir.

Boyut Güvenlik Teknolojleri; profesyonel proje ekibi ile keşif aşamasın

da güvenlikten ödün vermeden, müşterilerinin de kir ve isteklerini

dikkate alarak en doğru projeyi ve alternatif çözümleri sunmaktadır.

Her biri konusunda eğitim almış uzman teknik kadrosu ile en doğru

şekilde projeyi uygulamakta ve satış sonrası tüm hizmetleri en hızlı

sürede sağlayarak müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmak-

tadır.



Kalite Politikam ız

Hizmetlerimiz kapsamında müşterilerinin isteklerini 

zamanında ve eksiksiz karşılayan ve bu amaçla 

ISO9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini 

yerine getiren bir kurum olarak

Firmam ız ,

 TAG İDER 
(Elektronik Güvenlik Sist. Endüstrisi 
San. ve İş Adamları Derneği), üyesidir.

 
GES İDER 

(Güvenlik Endüstrisi San. ve
İş Adamları Derneği) 

;
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Faaliyet Alanlarımız

Sertifikalarımız
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Referanslarımızdan Bazıları

www.boyutguvenlik.com.tr

     ASKERALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C.ADALET BAKANLIĞI T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T.C.AVRUPA BİR. BAKANLIĞI TÜRKHAVA KUVVETLERİ HAVAHARP OKULU DENİZHARP OKULU HARPAKADEMİLERİ

ÜMRANİYEASKERLİK ŞUBESİT.C.İSTANBUL VALİLİĞİEMNİYETGENEL MÜDÜRLÜĞÜFENERBAHÇEORDU EVİKALENDERORDU EVİCEZA TEVKİFEVLERİ

İSTANBULİL ÖZEL İDARESİ İSTANBULİL ÖZEL İDARESİ BİLECİKİL ÖZEL İDARESİ ORDUİL ÖZEL İDARESİ KARSİL MİLLİ EĞT. MÜD. NÜFUS VE VATANDAŞLIKİŞLERİ GEN. MÜD. ADLİ TIP KURUMU
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TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜÇÜKÇEKMECEBELEDİYESİ UZUNKÖPRÜBELEDİYESİ MERAMBELEDİYESİ KESTELBELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞABELEDİYESİ TİREBELEDİYESİ

ASELSANA.Ş TÜRK HAVACILIK VEUZAY SANAYİ A.Ş İETTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBULTİCARET ODASI ESNAF VE SANATKARLARKONFEDERASYONU DEVLET SUİŞLERİ SOSYAL GÜVENLİKKURUMU

HALKBANKT.C.ÇAYBAŞI KAYMAKAMLIĞIT.C.KEMER KAYMAKAMLIĞITÜRKİYE ATOMENERJİSİ KURUMUBOGAZİÇİ İNŞAATMÜŞAVİRLİK A.Ş.ÖZ ORMAN İŞSENDİKASIALMAN KÜLTÜR MERKEZİ
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     İSTANBUL ERKEK
                 LİSESİ

        GALATASARAY
                 LİSESİ



ZAYIF AKIM VE GÜVENLİK TEKNOLOJILERI
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AKILLI ANALİZ VE VİDEO YÖNETİM ÇÖZÜMLERI

 

2

.

www.boyutguvenlik.com.tr

Boyut Güvenl k 



 

IP  KAMERA SISTEMLERI
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HD - ANALOG  KAMERA 

HD Analog kamera sistemleri çevre güvenliği, 

bina giriş-çıkış sirkülasyonu,  ortak kullanım 
alanlarının izlenmesi                                              ve kontrol altına alınması 
amacıyla kullanılmaktadır.

-

Tehlikeyi anında algılamak, anında müdahale 

edebilmek, kayıt altına alarak geçmişte oluşan 
olayı            görüntüleme için kullanılan bu sistemler

  aynı zamanda yedek alabilme imkanı da sunar. 

Kamera sistemleri güvenlik amacının yanı sıra 

üretim alanlarında personeli denetlemek ve 

performans arttırmak amacı ie kullanılmaya 

devam etmektedir. Günümüz teknolojisi bu 

sistemlerin yerel ağdan ve internet üzerinden 

izlenmesine olanak tanır. Dünyanın neresinde 

olursanız olun canlı görüntüleri izleme, kayıtları 

inceleme ve yedek alma olanağı sağlar. Bu 

sistemlere cep telefonu ile internet üzerinden 

bağlanarak görüntülere ulaşmak mümkündür.
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HD-TVI, HD-CVI ve AHD son yıllarda sektöre sunulan
benzer teknolojik çözümlerdir. Bu seçeneklerin 
en büyük avantajı HD kalitede görüntüyü mevcut
analog sistemdeki aynı kablolar üzerinden 
verebilmesidir.

SISTEMLERI
. .
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YANGIN ALARM 
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ACİL ANONS VE SESLENDİRME 
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HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

Hırsız Alarm S stemler ; ev, of s, fabr ka ya da 

daha büyük tes sler gözetmeks z n, her türlü 

mekanın dah l  ve har c  güvenl ğ n  sağla-

maktadır. Hırsız alarm s stemler  çağın 

gereks n m n  olan korunma ve yaşanılan 

ortamdak  güven duygusunu ger  kazandır-

maktadır. Ev n z n, şyer n z n, sevd kler n z n 

ve değer verd ğ n z eşyalarınızın güvenle 

korunması ç n artık en çok ht yaç duyulan 

teknoloj  hal ne gelm şt r. Koruma amaçlı 

kurulan hırsız alarm s stemler , evlerde ev n 

müstak l veya da re olması, bağımsız veya b r 

yaşam alanı ç nde bulunması seçenekler ne, 

mekanın f z ksel özell kler  ve ç nde 

yaşayanların yaşam tarzlarına bağlı olarak 

bas t ve tam koruma çerecek şek lde d zayn 

ed l r. İşyerler  ve çevre güvenl ğ nde se 

mekanın r sk anal z  tesp t ed lerek can ve 

mal güvenl ğ n n tem n  ç n b rden fazla 

s stem çözümü sunulur. 

Boyut Güvenl k S stemler  tarafından satış, 

montaj ve bakım h zmetler  ver len profesyo-

nel alarm s stemler  kablolu, kablosuz 

dekorat f modeller  ve kolay kullanım le ev 

şyerler n zde tam koruma! 

Boyut Güvenl k - Tanıtım Kataloğu

HIRSIZ ALARM 
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GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA
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ÜST ARAMA 
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DEDEKTÖRLERI
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X-RAY KONTROL 
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CIHAZLARI
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TURNİKELİ GEÇİŞ 
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KARTLI GEÇİŞ 
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PARMAK İZİ
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YÖNLENDİRME VE REKLAM 
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BARIYERLERI
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TRAFİK BARİYERLERİ VE
BİLETLİ OTOPARK                       
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HGS-OGS VE PLAKA TANIMA
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ARAÇ ALTI ARAMA
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PORTATİF VE MOBİL TARAMA 
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DEVRİYE KONTROL
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