SelectaDNA
Poszterek és ﬁgyelmeztető
feliratok, táblák
A SelectaDNA jelenlétére
standard vagy egyedi kültéri
táblák ﬁ gyelmeztetnek.
Felakaszthatók kapukra,
kerítésekre, kültéri falakra
és lámpapóznákra.

UV Érzékelő lámpák
A SelectaDNA rendkívül jó minőségű
UV lámpacsaládot ajánl, amelyek
ideálisak SelectaDNA termékek
lekövetésére.
A választék a kulcstartó lámpától a falra szerelhetô
lámpáig terjed, melyeket a rendőrségi fogdán
alkalmaznak az előzetes letartóztatásban lévőkre.

A poszterek épületen belüli kihelyezésével
megelőzheti a vagyontárgyak eltulajdonítását.
Bizonyított tény, hogy a SelectaDNA
és a feltûn ﬁ gyelmeztető
feliratozás együttes jelenléte
csökkenti a bűnözést,
növeli a betörők és tolvajok
által előre felmérhető
veszély nagyságát.

SelectaDNA
Kézi DNS spray
A SelectaDNA Személyes Vészjelző Spray az egyedül
dolgozók és védtelenek védelmére lett kifejlesztve,
hogy biztonságban érezzék magukat.
A spray egy olyan DNS típusú jelölőfestéket tartalmazó, övön vagy
övtáskában viselhető eszköz, mely képes arra, hogy lemoshatatlanul
(2-3 hétig) megjelölje a támadót. A spray használata során a támadóra
spriccelt oldatot szinte lehetetlen eltávolítani a bőrről és a ruháról,
így az elkövető kétséget kizáróan összekapcsolható az áldozattal.
A jelölés UV fényben válik kiválóan láthatóvá. Ideális személyvédelemre
és biztonsági cégek alkalmazottainak. Fő előnye a megjelölés mellett,
hogy nem okoz kárt a támadóban, mint egyes gáz spray-k, melyek
használata akár jogi következményekkel járhat.
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A Személy-, Vagyonvédelmi
és Magánnyomozói Szakmai
Kamara ajánlásával

A SelectaDNA a világ egyik legfejlettebb bűnözési arányt csökkentő rendszere.
Olyan rendszer, amely megcáfolhatatlanul összekapcsolja az elkövetőt a tett
helyszínével, és megdönthetetlen bizonyítékként szolgál, amely a bírósági eljárás
során is megállja a helyét.

Minden egyes
SelectaDNA
egyedi DNA
kóddal ellátott,
nem toxikus,
csak UV lámpa
segítségével
látható vegyület.

A SelectaDNA ﬁgyelmeztető feliratok, ablakmatricák és egyéb
jelzések azonnal elriasztják a betörőket és tolvajokat, mert már tudják,
hogy a DNA összekapcsolja őket a bűntett helyszínével.

SelectaDNA Zsír és Zselé

A rendőrség rendszeres SelectaDNA nyomkeresése – mind a lopott
tárgyak, mind a bűnözők tekintetében – további elijesztésként szolgál
a bűnözőknek. Ha egyszer megtalálják a SelectaDNA mintát,
kriminalisztikai analízis segítségével kétségkívül kimutatható, hogy
melyik helyszínről származik a lopott tárgy.

SelectaDNA zsír a kültéri – lopással leginkább
fenyegetett anyagok – mint ólomtető és rézcsövek védelmére lett kifejlesztve.
A SelectaDNA zselé pedig beltéri tárgyak megjelölésére készült, mint mobiltelefonok vagy
pénz és papírtárgyak.

A SelectaDNA-t úgy fejlesztették ki, hogy minden bűn cselekmény
típusnál használható legyen.

Fő terméktípusok a következők:

SelectaDNA
Tulajdontárgy Jelölô Készlet
SelectaDNA tulajdontárgy jelölő csomagok
személyes és kereskedelmi tulajdontárgyak
megóvására szolgálnak betöréses lopások
esetén.
A tulajdontárgyak pillanatok alatt védelmet kapnak,
csak egyszerűen a felületre kell kennünk az oldatot.
A felvitt SelectaDNA oldat száradása után eltávolíthatatlanná válik. Az ablak- és jelző matricák felragasztásával
tulajdontárgyainak védelméről a tolvajok is értesülnek.

A SelectaDNA-ban szereplő DNA kód regisztrációval rögzítésre kerül az angol LPCB (Loss Prevention
Certication Board – Kár Megelôzés Tanúsító Bizottság)
által jóváhagyott adatbázisban – létrehozva ezzel
egy közvetlen kapcsolatot bármely megtalált tárgy
és tulajdonosa között.
A SelectaDNA oldat 1000 parányi mikropöttyöt
tartalmaz, amely mindegyike tartalmazza a SelectaDNA
webes elérhetôségét és az egyedi tulajdonos kódot.
Ennek segítségével a rendôrség azonnal beazonosíthat
egy elveszett és megtalált tárgyat.

A SelectaDNA csomagok 50, 100, 500 és 1000
tárgy megjelölésére alkalmas kiszerelésben
kaphatók. A megjelölhető tárgyak:
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Komputerek és informatikai felszerelések
Elektronikai felszerelések (pl: DVD lejátszó,
TV készülék, mobiltelefon, MP3 lejátszó
és játék konzolok)
Értékes antik tárgyak és festmények
Ipari gépek, szerszámok és felszerelések
Hobby eszközök (pl: golfütők)
Motoros járművek, motorkerékpár, bicikli
és quad jármû

Ha egy tolvaj megfogja a már SelectaDNA-val megjelölt tárgyat, a Zsír azonnal a kezére vagy ruhájára
tapad. Ezek után a rendőrség UV lámpa segítségével
leellenőrizheti a gyanúsítottakat, hogy a SelectaDNA
zsír nyomára leljen. A szürke zsírt szinte lehetetlen
eltávolítani és az egyedi DNA kód megdönthetetlenül
kapcsolja az elkövetőt a bûntény színhelyéhez.

SelectaDNA Trace
A SelectaDNA Trace a legmodernebb termék.
Kültéri fémtárgyak megjelölésére készült.
Különösen ellenáll a környezeti tényezőknek!
A Trace egy különleges spray. A termékben két jelölő elem található, amelyek mindegyike különösen jól
ellenáll a kültéri hőmérsékelti és időjárásból származó károsító hatásoknak.
A mikropöttyök fémalapúak, míg a kódot egy kerámia
alapú rendszer tárolja, amit egy különleges készülék
segítségével akár a helyszínen is ki lehet olvasni,
további laborvizsgálat nélkül.
A festékanyag 800 fokig ellenáll a hőhatásoknak, így
lehetővé válik, hogy akár beolvasztás után is
ki lehessen mutatni a jelölést az anyagon!

SelectaDNA
Behatolás elleni spray –
Hydra riasztórendszer
SelectaDNA spray a legmodernebb kereskedelmi betöréselhárító rendszer, és a legideálisabb
a kiskereskedelmi egységeknek, raktáraknak,
iskoláknak és más épületeknek, hogy megvédjék
értékeiket és raktárkészletüket.
A SelectaDNA spray üzembe helyezhető riasztóberendezésekhez kapcsolva, vagy pánikgomb által aktivált
önálló rendszerként.
A „DNA félelem” nagyon erős a bűnözők körében,
így nagy a valószínsége annak, hogy a lespriccelt
behatoló elmenekül a helyszínről, mielőtt még bármit
is ellopott volna. A rendőrség rendszeresen szkennel
és keres SelectaDNA nyomokat gyanúsítottakon,
megtalált tárgyakon egyaránt.
Amikor a SelectaDNA spray működésbe lép, a behatolót
DNS kóddal ellátott oldattal áztatja el. Ezt az oldatot szinte
lehetetlen a bőrről és ruháról eltávolítani, nem ragad át
más felületre, szabad szemmel nem, csak UV lámpa
segítségével látható.
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