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Νζο αςφρματο ςφςτθμα αςφαλείασ Power Max Pro από τθν Brink’s 

Το Power Max Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο αςφρματο ςφςτθμα αςφάλειασ που 
φζρνει ζνα εντελϊσ νζο επίπεδο ευςτροφίασ και λειτουργικότθτασ ςτισ οικιακζσ 
και όχι μόνο εγκαταςτάςεισ, διακζτει πρωτοποριακό ςχεδιαςμό, κομψό και μο-
ντζρνο ντιηάιν και μπορεί να τοποκετθκεί ςε οποιοδιποτε ςθμείο του χϊρου 
(κοντά ςε παροχι ρεφματοσ) εξαςφαλίηοντασ μζςω του ιςχυρότατου ενςωματω-
μζνου δζκτθ, αμφίδρομθ επαφι με όλα τα περιφερειακά αιςκθτιρια του ςυςτι-
ματοσ.  

Το Power Max Pro ζχει τθ δυνατότθτα μζςω ενόσ εςωτερικοφ, ζξυπνου ςυςτιμα-
τοσ να λειτουργιςει και μζςω φωνθτικϊν εντολϊν(voice prompt) ςτα Ελλθνικά.  

Χαρακτθριςτικά και ςυςκευζσ: 

28 αςφρματεσ ηϊνεσ και 2 ενςφρματεσ 

8 κωδικοί χριςθσ 

Ενςωματωμζνο πλθκτρολόγιο και φωτιηόμενθ οκόνθ LCD 

Πλθκτρολόγια αμφίδρομθσ επικοινωνίασ 

Δζχεται αμφίδρομα χειριςτιρια 

Αςφρματοι ανιχνευτζσ κίνθςθσ εςωτερικϊν χϊρων 

Αςφρματοι ανιχνευτζσ κίνθςθσ εξωτερικϊν χϊρων  

Αςφρματεσ εξωτερικζσ ςειρινεσ  

Αςφρματοι ανιχνευτζσ καπνοφ  

Αςφρματοι ανιχνευτζσ υγραςίασ 

Αςφρματα κομβία πανικοφ – λθςτείασ και ενεργοποίθςθσ ςυναγερμοφ 

Αςφρματα ςυςτιματα Access control (tag units)   

Φωνθτικι κακοδιγθςθ 

Εγγραφι και ακρόαςθ φωνθτικϊν μθνυμάτων ςτο κζντρο 

Ενςωματωμζνοσ κωδικοποιθτισ & τθλεφωνθτισ 

Ενςωματωμζνθ ςειρινα και 2 ζξοδοι για καλωδιακι ςειρινα 

Ενςωματωμζνεσ υποδοχζσ για εφκολθ ςφνδεςθ προαιρετικϊν μονάδων επικοινωνίασ (GSM, 
GPRS, IP) και τθσ μονάδασ PowerLink για απομακρυςμζνθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ 
μζςω Internet  

Ενςωματωμζνθ κεραία για άριςτθ ποιότθτα μετάδοςθσ - λιψθσ 

Δυνατότθτα αυτοματιςμϊν βάςθ προγραμματιςμοφ, ςυμβάντων και χειροκίνθτα 

Δυνατότθτα ςφνδεςθσ μζχρι και 15 ςυςκευϊν Χ-10 για διαχεί-
ριςθ ςυςκευϊν 

Ενςωματωμζνο τροφοδοτικό 

Ελλθνικό μενοφ 

Ζνδειξθ χαμθλισ μπαταρίασ κζντρου και περιφερειακϊν  

Οι μθχανικοί - ςφμβουλοι αςφαλείασ τθσ Brink’s είναι εδϊ για να 

ςασ βοθκιςουν ςτο ςχεδιαςμό μιασ ολοκλθρωμζνθσ λφςθσ για 

τθν αντιμετϊπιςθ των απαιτιςεων αςφάλειασ και των κινδφνων 

ςασ. 

Μακαίνουμε - αναλφουμε τισ ανθςυχίεσ και τισ απαιτιςεισ α-

ςφάλειασ για τισ νζεσ  ι υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ ςασ. 

Δθμιουργοφμε μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ ςυςτιματοσ με βάςθ 

τισ ανάγκεσ ςασ.  



Συνζχεια από τθν ςελίδα 3 

Προετοιμάηουμε  λεπτομερι πρόταςθ, θ οποία ςκιαγραφεί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υλικϊν και των 

υπθρεςιϊν μασ κακϊσ  και το αναλυτικό κόςτοσ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ αςφάλειασ. 

Υποςτθρίηουμε με εξειδικευμζνο προςωπικό τθν εφαρμογι και τθ ςυντιρθςθ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ.  

Το τμιμα μελετϊν – τεχνικϊν & εγκαταςτάςεων τθσ  Brink’s δραςτθριοποιείται εδϊ και 26χρόνια (τα 20/ Ερμισ 

Security) ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων αςφαλείασ υψθλϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με το Τμιμα Εγκατάςταςθσ Συςτθμάτων Συναγερμοφ 

τθσ Brink’s, τθλ. 210 3484000. 

Αναγνωριςμζνοι Οργανιςμοί Αςφαλείασ κατά ΙSPS  

Μετά από απόφαςθ του Υπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ, οι Εται-
ρείεσ του Ομίλου μασ, Βrink’s Security Services κακϊσ και θ Brink’s Aviation Security Ser-
vices, πιςτοποιικθκαν και επίςθμα πλζον από το Σεπτζμβριο του 2011, ωσ Αναγνωριςμζ-
νοι Οργανιςμοί Αςφαλείασ.  

Θ παραπάνω αναγνϊριςθ δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ εταιρείεσ του Ομίλου μασ να εκπονοφν 
φςτερα από εξουςιοδότθςθ του Υπουργείου, αξιολογιςεισ αςφαλείασ λιμζνων και λιμενι-
κϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και ςχζδια αςφαλείασ λιμζνων για τθν προςταςία αυτϊν από 
ζκνομεσ ενζργειεσ.  

Πρόγραμμα Επιβράβευςθσ Υπαλλιλων τθσ εφαρμόηει θ Brink’s Hellas 

Θ Brink’s εφαρμόηει πολιτικι  για τθν αναγνϊριςθ, ενκάρρυνςθ 

και επιβράβευςθ τθσ εξαιρετικισ παροχισ  υπθρεςιϊν αςφαλεί-

ασ από το ζνςτολο προςωπικό τθσ του οποίου θ απόδοςθ υπερ-

βαίνει τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ των κακθκόντων τα 

οποία αςκοφν. 

Μζςω αυτοφ του προγράμματοσ επιδιϊκεται επίςθσ θ παρακί-

νθςθ και θ ενκάρρυνςθ όλου του προςωπικοφ ϊςτε να αυξιςει 

τθν προςπάκειά του προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ατομικισ και ο-

μαδικισ βελτίωςθσ. 

Επιπρόςκετα πζρα από τθν αναγνϊριςθ τθσ εξαιρετικισ προ-

ςπάκειασ και απόδοςθσ επιβραβεφονται όλεσ οι πρωτοβουλίεσ 

και προτάςεισ του προςωπικοφ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βελτί-

ωςθσ των υπθρεςιϊν ι των διαδικαςιϊν ςτουσ χϊρουσ των πε-

λατϊν (πρόταςθ τθσ βζλτιςτθσ πρακτικισ)  

Ο τελικόσ ςτόχοσ είναι να ενκαρρυνκεί θ επικοινωνία μεταξφ 

όλου του προςωπικοφ και των τμθμάτων και να αξιοποιθκοφν 

ςτο ζπακρο οι ικανότθτεσ του προςωπικοφ μασ κακϊσ και το 

επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  Το πρόγραμμα αφορά 

ςτο ζνςτολο προςωπικό τθσ Brink’s Security Services, Cash Ser-

vices & Aviation Security Services. 

Συνολικά κάκε μινα βραβεφονται από τθν Brink’s Hellas, δζκα 

πζντε (15) υπάλλθλοι και τουσ δίνονται κουπόνια αξίασ εκατό 

<100> ευρϊ ςτον κακζνα, για ιςόποςεσ αγορζσ από super mar-

ket και διάφορα άλλα καταςτιματα εςτίαςθσ. 



CompuSafe® θ Νζα Υπθρεςία τθσ BRINK’S  

 

Θ Brink’s, πιςτι ςτθν δζςμευςι τθσ να παρζχει Υψθλοφ επιπζδου Υπθρεςίεσ ςτουσ Πελάτεσ τθσ, είναι θ μοναδικι 

εταιρεία Cash Services ςτον κόςμο, θ οποία ςχεδιάηει και εξελίςςει ενδοεταιρικά (in-house ι με ςτρατθγικοφσ ςυ-

νεργάτεσ τθσ) λφςεισ λογιςμικοφ, μθχανθμάτων και Υπθρεςιϊν.  

Με μια τζτοια διαδικαςία γεννικθκε και εξελίχκθκε θ Νζα Τπθρεςία CompuSafe τθσ Brink’s Hellas, που αποτελεί 

μια ολοκλθρωμζνθ ιδανικι λφςθ (end to end solution) για καταςτιματα λιανικισ, οι πωλιςεισ των οποίων γίνονται 

κυρίωσ με μετρθτά και που προςφζρεται ιδθ ςε χιλιάδεσ τζτοια καταςτιματα ςε όλο τον κόςμο, όπωσ: αλυςίδεσ 

super market, mini market, ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια, είδθ ζνδυςθσ & υπόδθςθσ, 

πρατιρια βενηίνθσ, κινθτισ τθλεφωνίασ, θλεκτρονικϊν ειδϊν, πρακτορεία τυχερϊν παι-

χνιδιϊν, κ.ά.. 

Για το ςκοπό αυτό διαλζξαμε για εςάσ, από μια πλιρθ ςειρά «ζξυπνων χρθματοκιβωτί-
ων», τθν  ςυςκευι SCRD τθσ Gunnebo, ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τισ Ποιοτικζσ Τπθρεςίεσ 
τθσ Brink’s και τθν Απόλυτθ Αςφαλιςτικι Κάλυψθ (All Risk Insurance), να ςασ παρζχουν 
από τθν αρχι ζωσ το τζλοσ, αςυναγϊνιςτεσ λφςεισ για τθν Διαχείριςθ των Χρθμάτων 
ςασ, με τα υψθλότερα επίπεδα Αςφάλειασ.  
Θ χριςθ τθσ ςυςκευισ αυτισ, ςυνιςτά μζροσ τθσ Τπθρεςίασ COMPUSAFE τθσ Brink’s, θ 

οποία αποτελεί ζναν υψθλοφ επιπζδου «κλειςτό κφκλο Διαχείριςθσ Αξιϊν» (Cash Man-

agement closed loop), που προλαμβάνει τθν κλοπι ι τθν απϊλεια των ειςπράξεων του 

Πελάτθ. 

Θ ςυςκευι αυτι, αποτελείται από ζνα ειδικά ςχεδιαςμζνο χρθματο-κιβϊτιο, το οποίο 
διακζτει υποδοχι «ανάγνωςθσ χαρτονομιςμάτων» (banknotes reader), με ςχεδιαςμό 
κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε προςτατευμζνθ, μθ εμφανι κζςθ (κλειςτό δωμάτιο) του 
καταςτιματοσ του Πελάτθ. Διακζτει ακόμθ εκτυπωτι αποδείξεων για κάκε κατάκεςθ 
χαρτονομιςμάτων.  
Φυςικά, υπάρχει επί πλζον δυνατότθτα on line παρακολοφκθςθσ πολλϊν ςυςκευϊν από 
ζνα ι περιςςότερα κεντρικά ςθμεία ελζγχου, για τον ζλεγχο των διακζςιμων ρευςτϊν που ζχουν κατατεκεί ςε κάκε 
ςυςκευι, με ανοιχτι πλατφόρμα για εξωτερικζσ ςυνδζςεισ (π.χ. Brink’s, Κεντρικά, Τράπεηα) και administration λογι-
ςμικοφ από τθ Brink’s  
Θ Brink’s εγγυάται τα χριματά ςασ για κάκε ςυςκευι, από το πρϊτο χαρτονόμιςμα που κατακζτει υπάλλθλόσ ςασ, 
ζωσ τθν παράδοςι τουσ ςτθν Τράπεηά ςασ, για οποιοδιποτε λόγο. Συγκεκριμζνα καλφπτονται: 

Θ Απϊλεια του χρθματοκιβωτίου 
Θ Ηθμιά του χρθματοκιβωτίου 
Θ Απϊλεια του περιεχομζνου 
Θ Ηθμιά του περιεχομζνου 

Η προςφερόμενθ πλιρθσ Αςφαλιςτικι Κάλυψθ τθσ Brink’s ςτο περιεχόμενο των «ζξυπνων χρθματοκιβωτί-
ων», ςε ςυνδυαςμό  με τθν δυνατότθτα αποτελεςματικισ on-line παρακολοφκθςθσ από τθν Σράπεηα, ςασ 
παρζχει το προνόμιο / δυνατότθτα τθσ Κακθμερινισ Πίςτωςθσ / Daily Credit, του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ 
ςασ, πριν ακόμθ τα χριματα φκάςουν ςτθν Τράπεηα. 

COMPUSAFE Services τθσ Brink’s: As Good as Money in the Bank 
Πλεονεκτιματα τθσ υπθρεςίασ COMPUSAFE τθσ Brink’s: 

Είναι ζνα ςφςτθμα Cash Management υψθλισ απόδοςθσ, που ελαχιςτοποιεί το χρόνο καταμζτρθςθσ & διαχείριςθσ 

του χριματοσ ςτο κατάςτθμα. 

Προςφζρει ιδιαίτερα αυξθμζνο επίπεδο αςφαλείασ ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ, αυξάνοντασ ςθμαντικά το περιβάλλον 

αςφάλειασ των εργαηομζνων, ενϊ θ Brink’s αναλαμβάνει τον κίνδυνο με τθ αςφαλιςτικι κάλυψθ All Risk Insur-

ance, που διακζτει. 

Συμβάλλει ςτον εξορκολογιςμό και τθν μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ των χρθμάτων.  

Ποτζ κανείσ δεν ζχαςε οφτε ζνα Ευρϊ, 

εμπιςτευόμενοσ τα χριματά του ςτθ Brink’s. 

Θ υπθρεςία προςφζρεται ςτθν Ελλάδα, από τθν Brink’s Cash and Valuable Services S.A., Κορυτςάσ 52, 104 47, Βοτανι-
κόσ. Τθλ.: 210 34 84 000. 



Με απόλυτθ επιτυχία για τθν Brink’s ςτζφκθκε το μεγαλφτερο ζργο ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν  αςφαλείασ για 

το 2011, που αφοροφςε τα Διεκνι Περιφερειακά Αεροδρόμια, ςτα οποία μετά τθν οριςτικι κατακφρωςθ του δια-

γωνιςμοφ ανζλαβε μζςα ςε ελάχιςτο χρόνο τθν επάνδρωςθ τουσ με εκπαιδευμζνο προςωπικό. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

Αεροδρόμιο Θεςςαλονίκθσ, Μακεδονία 

Διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ αςφαλείασ (screeners) ςε αρικμό περί τα 175 άτομα, 

για ζλεγχο αποςκευϊν, ζλεγχο χειραποςκευϊν και επιβατϊν, φφλαξθ και περιπολία ςε 

χϊρουσ του Αερολιμζνα.   
 

Αεροδρόμιο Ηρακλείου, Ν. Καηαντηάκθσ 

Διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ αςφαλείασ (screeners) ςε αρικμό περί τα 220 

άτομα, για ζλεγχο αποςκευϊν, ζλεγχο χειραποςκευϊν και επιβατϊν, φφλαξθ και περιπο-

λία ςε χϊρουσ του Αερολιμζνα 

Αερολιμζνασ Ρόδου, Διαγόρασ 

Διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ αςφαλείασ (screeners) ςε αρικμό περί τα 150 άτομα, 

για ζλεγχο αποςκευϊν, ζλεγχο χειραποςκευϊν και επιβατϊν, φφλαξθ και περιπολία ςε 

χϊρουσ του Αερολιμζνα 

 

Αερολιμζνασ Χανίων, Δαςκαλογιάννθσ 

Διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ αςφαλείασ (screeners) ςε αρικμό περί τα 100 άτομα, 

για ζλεγχο αποςκευϊν, ζλεγχο χειραποςκευϊν και επιβατϊν, φφλαξθ και περιπολία ςε 

χϊρουσ του Αερολιμζνα 

Αερολιμζνασ Κω, Ιπποκράτθσ 

Διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ αςφαλείασ (screeners) ςε αρικμό περί τα 100 άτομα, 

για ζλεγχο αποςκευϊν, ζλεγχο χειραποςκευϊν και επιβατϊν, φφλαξθ και περιπολία ςε χϊ-

ρουσ του Αερολιμζνα 
 

Αερολιμζνασ Κζρκυρασ, Ιπποκράτθσ 

Διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ αςφαλείασ (screeners) ςε αρικμό περί τα 130 άτομα, 

για ζλεγχο αποςκευϊν, ζλεγχο χειραποςκευϊν και επιβατϊν, φφλαξθ και περιπολία ςε χϊ-

ρουσ του Αερολιμζνα 
 

Στθν δφςκολθ αυτι εποχι, που θ χϊρα μασ μαςτίηεται από τθν οικο-

νομικι κρίςθ και τθν ανεργία, θ Brink’s με τθν ανάλθψθ του ζργου 

αυτοφ, είχε τθν δυνατότθτα να προςφζρει εργαςία ςε 800 περίπου 

άνεργουσ και μάλιςτα τθσ Επαρχιακζσ και Νθςιωτικζσ περιοχζσ όπου 

οι κζςεισ εργαςίασ είναι πάντα πιο περιοριςμζνεσ. 

Θ αρχικι ςφμβαςθ του ζργου ζχει διάρκεια 3 ζτθ, ενϊ υπάρχει δυ-

νατότθτα επζκταςθσ για ακόμα ζνα ζτοσ. 

H Brink’s Aviation Security Services ανζλαβε τισ υπθρεςίεσ Αςφαλείασ 

των Διεκνών Περιφερειακών Αεροδρομίων 



PRIDE IN GLOBAL  

  SECURITY EXCELLENCE 

                                                                                Δίκτυο  Καταστημάτων  της Δίκτυο  Καταστημάτων  της BRINK’S HELLASBRINK’S HELLAS  

ΑΘΗΝΑ 

Κορυτςάσ 52, 

Σθλ. 210 3484 000 

Fax. 210 3428 200 

Info.athens@brinksinc.com 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

2ο χλμ. Χαριλάου – Θζρμθσ 

Σθλ.: 2310 483 180 

Fax:2310476656        

info.thess@brinksinc.com 

ΠΑΣΡΑ 

Ακρωτθρίου 238 

Σθλ.: 2610 529 900 

Fax:2610529902             

info.patra@brinksinc.com 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

Θζςθ Αντικάλαμοσ 

Σθλ.: 27210 32017- 32020 

Fax : 27210 32039 

info.kalamata@brinksinc.com 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μπετεινάκθ 4,Μαςταμπάσ, 

Σθλ. : 2810 360 296 – 7 

Fax. : 2810 360 345 

info.hrakleio@brinkshinc.com 

ΧΑΝΙΑ 

Χρυςοπθγισ 52, 

 Σθλ. :  28210 92322-23 

 Fax: : 28210 87799 

info.hania@brinksinc.com 

ΛΑΡΙΑ 

2ο χλμ ΠΕΟ Λάριςασ—Θες/νικθσ 

Σθλ. : 2410 555 333—4 

Fax :  2410 555 734 

info.larisa@brinksinc.com 

ΚΟΖΑΝΗ 

Ουρανίασ & Ευτζρπθσ 

Σθλ. : 24610 21782 

Fax :  24610 21783 

info.kozani@brinksinc.com 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

3θσ επτεμβρίου 74 

Σθλ. : 26510 444 55 

Fax :  26510 444 02 

info.ioannina@brinksinc.com 

ΚΕΡΚΤΡΑ 

5ο χλμ. Εκνικισ Αχιλλείων, 

Σθλ. : 26610 80488-9 

Fax::2661080653       

info.kerkyra@brinksinc.com 

ΚΑΒΑΛΑ 

Δ.Δ. Αμυγδαλεϊνα 

Σθλ 2510- 391432 

Fax:2510-391870     

info.kavala@brinksinc.com 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Θζςθ Κακολάγκαδο 

Σθλ.: 22510 37795 

Fax : 22510 37745 

info.mytilini@brinksinc.com 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

Αρδα 2.,Αλϊνια 

Σθλ. 25510 83183 

Fax. 25510 83184 

info.alexandroupoli@brinksinc.com 

Νζο Κατάςτθμα 



BRINK’S HELLAS 

NEWS 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν Brink’s Hellas 

www.brinkshellas.gr 

 

Για να ζρκετε ςε επαφι με το Σμιμα Marketing τθσ Brink’s Hellas 

newsletter@brinksinc.com 


