Domofony
Wpisany przez Admin
Wtorek, 25 Październik 2011 18:42 - Zmieniony Środa, 26 Październik 2011 13:18

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie zdarzyło się na naszym osiedlu kilka incydentów, które świadczyć mogą o
zmniejszeniu naszego bezpieczeństwa. Mieszkańcy budynku 15 zgłosili przypadek, że ktoś
przez kilka wieczorów przechodził po piętrach i naciskał klamkę w kilku mieszkaniach po kolei.
Niestety nikomu nie udało się zauważyć kto to był. W każdym razie nie wyglądało to na
zwyczajną pomyłkę, lecz na celowe sprawdzanie obecności mieszkańców w mieszkaniu czy
ewentualnego roztargnienia i pozostawienia mieszkania otwartego. W budynku 13 ponownie
wieczorami zaczęły pojawiać się grupy nastolatków. Prosimy osoby, do których przychodzą
goście o dopilnowanie aby wizyty gości ich lub ich dzieci (prawie dorosłej młodzieży) nie
przedłużały się w taki sposób. Niestety regularnie dewastowane są ogłoszenia na korkowej
tablicy ogłoszeń, a ostatnio, na świeżo pomalowanej ścianie w wiatrołapie, ktoś zapoczątkował
tworzenie grafitti. Wszystkie te przejawy wandalizmu będą w miarę możliwości naprawiane na
bieżąco aby nie dopuścić do takiego stanu jak był przed malowaniem, jednak musimy pomyśleć
o zabezpieczeniu przed takimi incydentami. Już wielokrotnie ten temat był poruszany i wniosek
jest taki, że dozór osiedla jedynie przez człowieka nie będzie skuteczny w takim zakresie jak
byśmy tego chcieli. Na zatrudnienie tylu ludzi, żeby się dało wszystkiego upilnować, po prostu
nas nie stać.

Dlatego zleciliśmy Administratorowi zebranie ofert na domofony. Wpłynęło sześć lub siedem
ofert i naszym zdaniem najkorzystniejsza jest oparta o system DSX Linea Azzurro. System
oferuje między innymi otwieranie drzwi przy pomocy czytnika linii papilarnych (nie musimy
pamiętać żadnych kodów ani nosić żadnych breloczków czy kart - wystarczy nam nasz własny
odcisk palca, którego nie musimy pamiętać, nie zapomnimy zabrać z domu, nie zgubimy).
System oferuje również łączność wewnętrzną pomiędzy unifonami w lokalach. To znaczy, że
mieszkaniec może "zadzwonić" domofonem na przykład do ochrony lub do sąsiada.

Zła wiadomość jest taka, że w chwili obecnej na dokonanie takiej inwestycji niezbędne będzie
utworzenie funduszu celowego i zebranie dodatkowych pieniędzy. Na podstawie zebranych
ofert szacujemy koszt instalacji sieci domofonowej na kwotę 150-160zł na każdy lokal
mieszkalny. Dlatego wkrótce przedstawimy Państwu propozycję uchwały w tej sprawie.
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Z poważaniem

Zarząd Wspólnoty
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