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Ένα από τα πρώτα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν μόλις μπούμε στο νέο μας
σπίτι, πριν ακόμη και από τη διακόσμηση και τον εξοπλισμό του με τα είδη οικιακής
χρήσεως, είναι η τοποθέτηση ενός αξιόπιστου συστήματος συναγερμού. Κι αυτό γιατί δεν
είναι μόνο τα περιουσιακά μας στοιχεία που πρέπει να διασφαλίσουμε, αλλά και η ίδια μας
η ζωή και η σωματική ακεραιότητα.

Η αίσθηση ότι κάποιος μπορεί να εισβάλει στον χώρο μας είναι εξαιρετικά δυσάρεστη και
μεγαλώνει την ανασφάλειά μας σε βαθμό… παράνοιας, οδηγώντας μας στην επιλογή να
κάνουμε τελικά αυτό που έπρεπε να είχαμε κάνει εξαρχής: να θωρακίσουμε το σπίτι μας.

Επειδή το έγκλημα έχει πλέον εξελιχθεί και πολλές φορές τα… επιτεύγματα και οι μέθοδοί
του μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, με ανάλογο τρόπο προοδεύει και ο τομέας των
συστημάτων συναγερμού, ώστε να προλάβει τις εξελίξεις.

Κάποτε ήταν αρκετοί οι ηλεκτρονικοί συναγερμοί με σειρήνα που ειδοποιούσαν τους
ιδιοκτήτες ή και τους γείτονες για την απόπειρα εισόδου κακοποιών στο σπίτι. Σήμερα, που
ζούμε πια σε έναν ψηφιακό κόσμο, οι συναγερμοί είναι πολύ πιο ευαίσθητοι και μπορούν να
παγιδεύσουν με πιο έξυπνους και… καταδικαστικούς τρόπους. Υπάρχουν συναγερμοί με
τους οποίους αρχίζει η εγγραφή εικόνας σε κάμερα ή συναγερμοί χωρίς ήχο που δίνουν
σήμα στην Αστυνομία ή σε κάποια ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. Δεν λείπουν και συστήματα
με θερμική απεικόνιση των ατόμων που εισέρχονται σε έναν χώρο, ώστε να καταγράφονται
οι κινήσεις τους.
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Μετά από μια κουραστική μέρα, ο ύπνος πρέπει να είναι αδιατάρακτος και γαλήνιος. Το
τελευταίο που θα ήθελε να ήθελε κανείς είναι να ξυπνήσει με… απρόσκλητη παρέα με
κακές διαθέσεις. Ειδικά όταν έχει και την ευθύνη μιας οικογένειας…

Οι εταιρείες σεκιούριτι και ένας ολόκληρος κλάδος που έχει σχέση με τον σχετικό
εξοπλισμό (θωρακισμένες πόρτες, κάμερες, αισθητήρες, κλειδαριές) έχει κάνει πολύ
δύσκολη τη ζωή των διαρρηκτών. Ωστόσο οι επαγγελματίες δεν εκμεταλλεύονται
καταστάσεις και προσπαθούν να ρίξουν τις τιμές όσο γίνεται περισσότερο, διότι η
ασφάλεια είναι δικαίωμα όλων, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης και περιουσιακής
κατάστασης.

Από την πλευρά των πελατών θα πρέπει να γίνεται μια ενδελεχής έρευνα στο Διαδίκτυο
ώστε να επιλέγεται η εταιρεία εκείνη που και αποτελεσματική είναι και καλές τιμές
προσφέρει. Η συνήθης πρακτική των εταιρειών είναι να εξετάζεται προσεκτικά ο προς
φύλαξη χώρος, προκειμένου να εντοπιστούν ευαίσθητα σημεία που τραβούν την προσοχή
του επίδοξου διαρρήκτη, να βρεθεί το καταλληλότερο μέρος για να τοποθετηθεί ο
συναγερμός ώστε να είναι λειτουργικός και να μην παρεμποδίζει την καθημερινότητα των
κατοικιών, αλλά και να εξεταστεί αν πρέπει να φυλαχθεί κάθε δωμάτιο ξεχωριστά και για
ποιον λόγο (αν πρόκειται για χρηματοκιβώτιο, για παιδικό δωμάτιο, για χώρο όπου διαμένει
ασθενής ή ηλικιωμένος κ.ά.).

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν σας όλες τις ανάγκες και τις παραμέτρους για την
τοποθέτηση συναγερμού, απευθυνθείτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε σε μια επιχείρηση και
καλό όνομα στον χώρο και εμπιστευθείτε ό,τι είναι πιο πολύτιμο για σας σε κείνους που
ξέρουν και μπορούν να το διαφυλάξουν. Είναι ό,τι πιο σοφό και υπεύθυνο μπορείτε να
κάνετε για να ξεκινήσετε χωρίς πρόσθετο άγχος την οικογενειακή σας ζωή στον δικό σας
χώρο.
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