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ABELEXTEH SRL restează o gamă de servicii profesionale pentru montarea de bariere și porți care 
restricționează intrarea în curțile clădirilor rezidențiale, întreprinderilor comerciale și industriale. Compania 
prestează servicii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în PMR. Serviciul constă în gestionarea la 
distanță a pasajelor auto catre curți cu reacționare promptă și anume: plecarea grupului operativ pe faptele 
de vandalism și încercări de depășire sau dezactivare a mecanismelor de închidere a pasajelor.

Dispeceratul asigură accesul nestingherit și imediat la serviciile de transport 112 pe bază de marcaj 
special al mașinilor sau uniformelor de serviciu. În cazurile în care detectarea non-stop a unei mașini care 
intenționează să intre în curte este dificilă și este posibil ca dispecerul să nu o observe imediat, un buton de 
apel de urgență este montat în zona de control a pasajului deasemenea este indicat numărul de telefon al 
dispecerului pe bannerul plasat în zona de control.

ABELEXTEH SRL, spre deosebire de alte companii, care oferă servicii de securitate pe piața din Moldova, 
este singura care:

Astfel, ABELEXTEH SRL GARANTEAZĂ monitorizarea de la distanță a pasajelor 24 de ore din 24, chiar și 
în momentul unei pene de curent neprevăzute, spontane sau planificate, într-o casă, un cartier sau o întreagă 
zonă urbană.

pentru a transmite fluxul digital de informatii de la camerele video, foloseste propria retea LAN la scara 
orasului, nu bazată pe rețele comerciale (rețele comerciale pot fi folosite în mod secundar);

pentru deschiderea de urgență a porții se pot instala surse de alimentare neîntreruptibile. În cazurile în care 
acest lucru nu este posibil, grupul de urgență deschide porțile pentru situații de urgență.

folosește propria rețea radio anti-jamming cu acoperire națională pentru a trimite comenzi către bariere și 
porți (rețeaua GSM este folosită în mod secundar);

Rețele radio proprii și garanții
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Propunerea de prestare a serviciului de mai sus va fi interesantă și va fi adresată, în primul rând, 
Administrației Asociației de Condominiu (denumită în continuare ACC). Verificarea proprietarilor vehiculelor 
autorizate permise să intre pe teritoriul curtei presupune, în acord cu administrația ACC, următoarele:

Compania ABELEXTEH SRL se ocupă de instalarea și întreținerea sistemului de securitate pe bază de 
contract.

Departamentul de marketing al ABELEXTEH SRL a creat trei pachete de servicii, care se regăsesc în 
anexa la Oferta Comercială și puteți alege cea mai bună variantă pentru încheiere a unui Acord de Protecție.

Cine are nevoie de serviciile noastre de securitate

Recunoașterea utilizatorilor prin 
intermediul aplicației
(instalată de pe telefon prin 


intermediul tehnologiei Bluetooth)

Recunoașterea vehiculelor
(cu etichete RFID plasate sub 


parbrizul transponderului). 

Recunoașterea numerelor 

a vehiculelor

Permisiunea de a trece în cadrul 

unui apel telefonic 

(cu recunoașterea unui număr prestabilit 

de vehicule admise în zonă)
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Pachetele noastre

Compania prevede utilizarea pe toată durata contractului:
 butonul de apel al dispecerului
 cutie climatică pentru echipamente și chei
 controlor pentru trimiterea unei alarme către dispecer
 controlor pentru alimentarea poarta (barieră)
 controlor de pozitie a brațului sau a porții
 dispozitiv de control al sistemului de blocare prin canal radio
 dispozitiv de comunicare prin canal GSM sau Ethernet
 camere video (două unități) și registrator
 punte radio pentru comunicare video

 router
 surse de alimentare neîntreruptibile.

Recunoașterea vizuală a transportului de servicii speciale (sau uniforme)

Apăsarea butonului de apel de urgență «112»

Apelarea dispeceratului la numărul de telefon plasat pe banner în zona de control

Serviciu de deschidere unei treceri 1.

Preț pachet:    3000 MDL (abonament lunar)
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Compania prevede utilizarea pe toată durata contractului:
 butonul de apel al dispecerului
 cutie climatică pentru echipamente și chei
 controlor pentru trimiterea unei alarme către dispecer
 controlor pentru alimentarea poarta (barieră)
 controlor de pozitie a brațului sau a porții
 dispozitiv de control al sistemului de blocare prin canal radio
 dispozitiv de comunicare prin canal GSM sau Ethernet
 camere video (două unități) și registrator
 punte radio pentru comunicare video

 router
 surse de alimentare neîntreruptibile.

Recunoașterea vizuală a serviciilor speciale de transport (sau uniforme)

Apăsarea butonului de apel de urgență «112»

Apelarea dispeceratului la numărul de telefon plasat pe banner în zona de control

Vandalism (sau o încercare de a depăși cu forță barajul)

Pană de curent la dispozitivul de blocare pentru a-l transfera în starea deschisă

Serviciu de deschidere unei treceri cu reacționare 
operativă

2.

Preț pachet:    6000 MDL (abonament lunar)

Pachetele noastre



Aspecte comerciale:

+373(79)305-080 office@ax.md
E-mail:Suportul tehnic:

+373(79)701-274

Republica Moldova, 

mun. Chișinău, str. N.Zelinski 7/1, of.303

Tel:  +373(79)30-50-80

Tel:  +373(79)70-12-74ABELEXTEH SRL

Compania prevede utilizarea pe toată durata contractului:
 butonul de apel al dispecerului
 cutie climatică pentru echipamente și chei
 controlor pentru trimiterea unei alarme către dispecer
 controlor pentru alimentarea poarta (barieră)
 controlor de pozitie a brațului sau a porții
 controlor de acces cu cititoare RFID cu rază lungă de acțiune (până la 6 metri) sau un set de 

echipamente pentru deschiderea porților prin recunoașterea numărului vehiculului (conform 
acordului cu clientul și dacă este posibil din punct de vedere tehnic)

 устройство управления запорным устройством по радиоканалу
 dispozitiv de comunicare prin canal GSM sau Ethernet
 camere video (două unități) și registrator

 punte radio pentru comunicare video
 router
 surse de alimentare neîntreruptibile.

Recunoașterea vizuală a serviciilor speciale de transport (sau uniforme)

Apăsarea butonului de apel de urgență «112»

Apelarea dispeceratului la numărul de telefon plasat pe banner în zona de control

Vandalism (sau o încercare de a depăși cu forță barajul)

Pana de curent la dispozitivul de blocarepentru a-l transfera în starea deschisă

Serviciu de deschidere unidirecțională cu trecere 
automată a utilizatorilor autorizați 
(păstrarea istoricului trecerilor prin etichete RFID sau cu recunoaștere

numere de vehicule cu răspuns prompt)

3.

Preț pachet:    9000 MDL (abonament lunar)

Pachetele noastre
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După ce v-ați familiarizat cu pachetele de servicii și cu costul acestora, veți vedea cât de mult mai 
economic este să folosiți pachetul de servicii al unui dispecer la distanță decât să angajați un paznic fizic. De 
asemenea, este necesar să se țină cont de faptul că încăperea de securitate trebuie să fie încălzită și că o 
persoană care este prezentă fizic la unitate nu poate fi permanent pe loc din motive fiziologice. Iar 
dispeceratul la distanta POATE, din moment ce echipa este implicată în monitorizare este exclus momentul în 
care nu este nimeni lângă monitoare sau consolă.

ABELEXTEH SRL intenționează să lanseze un program propriu pentru organizarea accesului oaspeților 
pentru persoanele avizate de conducerea ACC și consemnat în anexa la Acord.
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Vom face imposibilul pentru Dvs!

Compania noastră este dezvoltator și producător de echipamente de securitate cu consum energetic 
extrem de redus și cu eficiența energetică extrem de ridicată. De exemplu, un dispozitiv de detectare a 
deschiderii ușii este capabil să funcționeze cu un set de baterii timp de până la 3 ani și să stabilească 
comunicarea cu o stație de bază de securitate la o distanță de până la 30 de kilometri.

Trebuie remarcat faptul că dispozitivele de securitate nu se bazează pe infrastructura rețelelor 
comerciale de comunicații GSM. Compania noastră are propria sa rețea radio de acoperire națională bazată 
pe tehnologia LoRa.

oportunitate unică de a proteja obiectele 

situate în locuri care nu sunt prevăzute 


cu surse constante de energie!

Dacă doriți să deveniți client și măsurătorile arată că nu există 
acoperire radio în zona care vă interesează. 


De exemplu, în cazul în care dispozitivul nostru nu funcționează, 
vom fi gata să implementăm o stație de releu pentru a asigura 
acoperirea în termen de 3 zile.


Zonele fără acoperire radio în Moldova pentru noi nu există.

Fapte interesante despre tehnologia LoRa

Transmiterea datelor pe o distanță record a fost realizată de ingineri din Spania. Au lucrat cu protocolul 
LoRaWAN (pentru IoT), iar transmisia a fost efectuată de la un balon la o stație de bază din munți.

În urmă cu doi ani, distanța maximă 
până la o stație de bază pe care 
dispozitivele LoRaWAN puteau transmite 
un pachet era de 702 km.

Cu toate acestea, la mijlocul lunii iulie 
2019, a fost bătut - și de două ori. Noul 
record a fost de 766 km. Puterea 
transmițătorului a fost de 25 mW.

În industria IT, există chiar și opinia 
că este aproape imposibil să depășiți 
acest record.


