


Apsaugos sistemų trumpas aprašymas 

 GSM/GPS apsaugos sistemos užtikrina kompleksinę automobilio apsaugą. 
 
Šiais laikais, kai kiemuose pilna automobilių, apsaugos sistemos skleidžiamos sirenos galima 
ir neišgirsti. Tokiu atveju automobilio saugumui gali iškilti grėsmė. Tačiau naudodami 
GSM/GPS apsaugos sistemas galite jaustis ramūs – Jūsų transporto priemonė yra saugiose 
rankose. Šios sistemos turi saugos centrą, kuris budi visą parą ir yra nuolatos pasiruošęs 
gauti pavojaus signalą. 
 
  

Susipažinkime plačiau.... 



Apsaugos sistema “Sherlog” 

  

"Sherlog" sistemos paskirtis 
 
1. Nustatyti įvykusį vagystės faktą; 

 
2. Nustatyti transporto priemonės buvimo vietą; 

 
3. Rasti transporto priemonę mobilių paieškos ekipažų pagalba; 

 

4.  Grąžinti transporto priemonę savininkui;  
 

Sistema nėra skirta transporto priemonių judėjimo krypties 
sekimui. Ji būna pasyvi ir nesiunčia jokių signalų, kol 
automobiliu naudojasi savininkas. 



Apsaugos sistema “Sherlog” 

  

SHERLOG SecurityCar sistemos veikia radijo lokacijos principu.  Tai reiškia, kad miniatiūriniai siųstuvai yra įmontuojami į kliento 
transporto priemonę ir, įvykus vagystei, automatiškai arba gavus komandą iš operatyvinio valdymo centro, aktyvuojami. 
 
 Pavogtų transporto priemonių vietą leidžia nustatyti techninė infrastruktūra, kuri apima visą Lietuvos Respublikos ir kitų gretimų 
valstybių teritorijas. Šią infrastruktūrą sudaro stacionarūs radiolokatoriai, paieškos automobiliai ir lėktuvai. 

Operatyvinio valdymo centras visada pasirengęs gauti 
pavojaus signalą!  



Apsaugos sistema “Sherlog” 

  

•Sistema suveikia automatiškai, jeigu automobilis 
pagrobiamas.  
 
•Nuslopinti sistemos siunčiamų signalų yra neįmanoma.  
 
•Nuvarytas automobilis yra matomas kompiuteryje netgi 
tuomet, kai yra paslėptas uždaroje patalpoje,  
jūriniame-metaliniame konteineryje, betoninėje slėptuvėje ar 
po žeme. 
 
•Automobilyje įstatytas paieškos daviklis aktyvuojamas, 
Opertyvinio valdymo centras gauna pavojaus signalą, 
kurį patvirtina automobilio savininkas.  
 
•Radijo švyturys nustato automobilio buvimo vietą, tada yra 
siunčiama mobili paieškos grupė, kuri kartu su  
policija suranda automobilį ir grąžina jį savininkui. 



Apsaugos sistema “Sherlog” 

  

•Įsigijus šią apsaugos 
sistemą papildomai 
mokamas pastovus 
abonentinis mokestis už 
saugojimą. 
 
•Jūsų automobilis bus 
saugojamas nuolatos, 
realiu laiku. 
 
•Įvykus vagystei paieška 
inicijuojama 
automatiškai. 
 
•Vagystės atveju Jūsų 
transporto priemonės 
ieškos automobiliai su 
specialia įranga. Kai kada 
– net lėktuvai. 
 

 



Apsaugos sistema “Sherlog” 

  

Visi aprūpinti šia sistema automobiliai Lietuvoje, buvo sugrąžinti savininkams. Kitose Europos 
šalyse grąžinama 96-98 % visų pavogtų automobilių, turinčių Sherlog apsaugos sistemas.  

Kodėl šią sistemą diegti verta? 



Apsaugos sistema “TrackGuard” 

  

Kas tai? 
TrackGuard yra radijo 
bangomis  valdoma paieškos 
ir sistema, kuri Guard 
Systems suteikia galimybę 
surasti pavogtus objektus, 
tokius kaip automobiliai, 
motorinės valtys, įvairūs 
mechanizmai ir t.t. 
 

TrackGuard  tiksliai ir greitai suranda prarastą ar 
pavogtą turtą, o tai yra svarbiausia siekiant greitai 
susigrąžinti nuosavybę, nesumažinant verslo 
efektyvumo. 



Apsaugos sistema “TrackGuard” 

  

TrackGuard yra plataus naudojimo sistema. TrackGuard galima įmontuoti į beveik kiekvieną norimą 
apsaugoti objektą. 
 
Šiandien populiariausi TrackGuard sistema saugomi objektai yra: 
 
Automobiliai 
Motorlaiviai ir jachtos 
Statybų technika 
Kita nuosavybė 

 

TrackGuard ypatingai plačiai naudojamas vertingų daiktų pervežime, 
pvz. transportuojant pinigus 



Apsaugos sistema “TrackGuard” 

  

TrackGuard  sistema yra yra žemo dažnio radijo siųstuvas. 
 
 Įrenginys įmontuojamas/paslepiamas saugomame objekte, taip, kad vagys jo 
neaptiktų.  
 
Kiekvienas TrackGuard turi unikalų kodą, kuris suteikia Guard Systems 
personalui galimybę susekti objektą.  



Apsaugos sistema “TrackGuard” 

  

•Įsigijus šią apsaugos sistemą 
papildomai mokamas pastovus 
abonentinis mokestis už 
saugojimą. 
 
•Jūsų automobilis bus 
saugojamas nuolatos, realiu 
laiku. 
 
•Vagystės atveju Jūsų 
transporto priemonės ieškos 
automobiliai su specialia 
įranga. Kai kada – net lėktuvai. 
 
 



Apsaugos sistema “SpotGuard” 

  

SpotGuard yra nauja ir revoliucinė sistema skirta objektų sekimui ir turto apsaugai, veikianti GSM ir radijo 
dažnių  pagrindu. Ši sistema yra mažiausias įrenginys, kurį lengva sumontuoti į objektą ar transporto priemonę.  
 
SpotGuard veikia tinklo (web) pagrindu , taip pat galima stebėti per išmaniojo telefono aplikacijas. Su sumontuotu 
SpotGuard įrenginiu, naudojant žemėlapių sprendimus, galima koordinuoti ir nustatyti transporto priemonės ar 
kitos technikos vietą. 



Apsaugos sistema “SpotGuard” 

  

•SpotGuard veikia vidinių baterijų 
pagalba: 3 bei 6 ir 10 metų veikimo 
galimybės, nereikalingas krovimas. 
 
• Sistema turi labai gerą tikslumą ir 
yra nepriklausomas nuo GPS. Tai 
suteikia galimybę stebėti objektus 
konteineriuose ir patalpose. 
 
• SpotGuard yra mažiausias įrenginys 
rinkojeir turi konkurencingą kainų 
lygį. 



Apsaugos sistema “SpotGuard” 

  

•Šią sistemą, dėl jos technologijos ir dydžio yra lengva sumontuoti į bet 
kurį objektą, transporto priemonę ar techniką.  
 
•SpotGuard yra integruotas į transporto valdymo sistemą - tai suteikia 
FleetSystem klientams vieną prisijungimą prie visų sprendimų. 



Apsaugos sistema “SpotGuard” 

  

•Įsigijus šią apsaugos sistemą 
papildomai mokamas pastovus 
abonentinis mokestis už saugojimą. 
 
•Sistema siunčia apsaugos centrui 
duomenis kas 12 val. 
 
•Įvykus vagystei reikia inicijuoti 
paiešką. 
 
•Sistemos būklę galima patikrinti 
internete. 

•Vagystės atveju Jūsų transporto priemonės ieškos 
automobiliai su specialia įranga. Kai kada – net 
lėktuvai. 



Kodėl verta išbandyti šias 
GSM/GPS apsaugos sistemas? 
 

Apsaugosite savo automobilį nuo piktadarių nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje 
būtumėte. 
 


