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ПРО КОМПАНІЮ

Компанія «АГОРА ГРУП» надає професійні послуги у сфері комплексного впровадження інженерних систем на

об’єктах різного рівня складності, включаючи: аудит, розробку всіх стадій проектної документації, постачання

обладнання, виконання монтажних та пусконалогоджуваних робіт, гарантійний та пост гарантійний супровід

інстальованих систем.

НАША МЕТА

Орієнтуючись на політику розуміння потреб клієнта та поєднуючи в своїй роботі технологічну міць та динамічний

розвиток своїх співробітників розробляти, впроваджувати та пропонувати рішення, які значною мірою полегшать

життя людини.

ОРІЄНТАЦІЯ НА ПЕРСОНАЛ

Знання та праця нашого колективу являються основною цінністю і капіталом компанії.

Створення умов і клімату, за допомогою якого досягається максимальна самореалізація, професійного і

особистого росту кожного із наших працівників – головне завдання для кожного із нас.

ОСНОВА ПАРТНЕРСТВА

Плідна співпраця нашої компанії з бізнес партерами та провідними світовими виробниками обладнання та

програмного забезпечення гарантує високу продуктивність і надійність впроваджених рішень і систем.

ОРІЄНТАЦІЯ НА МАЙБУТНЄ

Ми працюємо для того, щоб залишити наступним поколінням світ, в якому буде зручно жити.

НОВАТОРСТВО

Підтримуємо інноваційні винаходи, винагороджуємо креативність.

ДОСКОНАЛІСТЬ

Нашим єдиним стандартом є ДОСКОНАЛІСТЬ.

ваша безпека, комфорт та економія

ПРО КОМПАНІЮ

Інженерні системи
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Відеоспостереження

Наші рішення

Складова частина сучасної системи безпеки, що будується із використанням передових технологій запису, передачі

та відтворення візуальної інформації. Дозволяє проводити моніторинг об’єкту в реальному часі.

▪ Виконання функцій охоронної

сигналізації (детектори руху та ін.)

▪ Bізуальний контроль та документальне 

підтвердження

▪ Миттєве інформування оператора

про тривогу у контрольованій зоні

▪ Інтегрування з іншими системами

▪ Трансляція зображення у будь-який куточок

світу (на планшет, моб.телефон, монітор)

▪ Перехід від аналогового способу передачі

відео до IP-технологій

Використовуємо обладнання

Panasonic, Sony, Mobotix, Bosch, Axis, Samsung

▪ Безперервний запис відеоспостереження  

на цифровий відеорегістратор (якість Full 

HD)
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Вимоги ринку

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

ваша безпека, комфорт та економіяІнженерні системи



Охоронна сигналізація

Наші рішенняВимоги ринку

Використовується для забезпечення своєчасного реагування на випадки несанкціонованого доступу у контрольовану

зону

▪ Миттєве сповіщення служби реагування

▪ Захист людських та матеріальних  ресурсів

▪ Відправка SMS-повідомлень власнику

▪ Підключення до пристрою оповіщення

(сирена, рупор та ін.)

▪ Побудова систем контролю над географічно  

рознесеними об’єктами: від найпростіших  

систем охорони периметру до комплексних 

систем спостереження з функціями збору та 

оцінювання отриманих даних

Використовуємо обладнання

Bosch, Siemens, Satel, Yablotron

▪ Робота з картою об'єкту

▪ Підвищення безпеки через своєчасне  

виявлення загроз
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СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

ваша безпека, комфорт та економія

▪ Віддалене керування з ППК чи моб.телефону

Інженерні системи



Контроль та управління доступом

Наші рішенняВимоги ринку

Сукупність програмно-апаратних засобів технічної безпеки, що віддає повний контроль над об'єктом до ваших рук. 

▪ Обмеження пересування та  контроль  

доступу на об’єкті замовника

▪ Інтеграція з іншими системами безпеки

▪ Керування відвідувачами та  

співробітниками

▪ Відповідність стандартам IT

▪ Інтеграція з бізнес-процесами замовника

▪ Облік робочого часу персоналу, 

формування звітів

▪ Можливість тісної інтеграції із системами  

пожежної сигналізації, життєзабезпечення 

і відеоспостереження.

▪ Система персоналізації (картки,відбитки 

пальців, розпізнавання зображень) 

▪ Гнучка архітектура, можливість розширення

▪ Управління доступом до окремих приміщень

Використовуємо обладнання

Apollo, Apax, Iveo, Came, Rosslare

▪ Відповідність міжнародним стандартам та 

всім вимогам клієнта
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ПРОТИПОЖЕЖНІ СИСТЕМИ

Сучасні пожежні системи забезпечують високий рівень пожежної безпеки. Але за умови їх професійного

проектування, якісного монтажу та своєчасного обслуговування.

Компанія «АГОРА ГРУП» надає послуги з підвищення рівня протипожежної безпеки, а також захисту від пожежі

людей та матеріальних цінностей. Здійснюємо проектування та монтаж таких протипожежних систем:

 Пожежна сигналізація

 Автоматичні системи пожежогасіння

 Системи протидимного захисту

 Блискавкозахист будівель

Порядок і необхідність установки пожежних систем регламентуються нормативними документами. В обов'язковому

порядку системами автоматичного пожежогасіння обладнуються серверні кімнати, архіви та приміщення для

зберігання і обробки інформації, автостоянки закритого типу (підземні та надземні при 2-х поверхах і вище), а також

складські приміщення, торгові зали, ремонтні майстерні та інші виробничі та невиробничі приміщення.

Пожежні системи зазвичай проектуються і виготовляються індивідуально для кожного конкретного 

об'єкта. Нижче наведено короткий опис різновидів пожежних систем.

ваша безпека, комфорт та економіяІнженерні системи
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Пожежна сигналізація

Призначена для своєчасного виявлення місця спалаху і формування сигналів для систем оповіщення про

пожежу, автоматичного пожежогасіння, димовидалення і т.д.

Пожежна сигналізація складається з таких основих вузлів:

- сповіщувачі: виявляють джерело загорання;

- приймально-контрольні приладі: оброблюють та протоколюють сигнали тривоги;

Пожежна сигналізація формує команди на включення автоматичних установок пожежогасіння і

димовидалення, систем оповіщення про пожежу, технологічного, електротехнічного і іншого інженерного

устаткування об'єктів.

Пожежна сигналізація встановлюється практично у всіх приміщеннях нежитлового фонду: будинки, офіси,

склади і т.д.

ПРОТИПОЖЕЖНІ СИСТЕМИ

ваша безпека, комфорт та економіяІнженерні системи
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Автоматичні системи пожежогасіння
Одним з найсучасніших і ефективних методів боротьби з вогнем є застосування автоматичних систем пожежогасіння –

стаціонарних технічних засобів для гасіння пожежі шляхом випуску вогнегасної речовини.

Водяні. Системи водяного пожежогасіння призначені для гасіння пожеж різних

класів (А-горіння твердих речовин і В - горіння рідких речовин). В якості вогнегасної

речовини використовуються водні розчини інгібуючих речовин і піноутворювачів

Порошкові. Модулі порошкового пожежогасіння призначені для подачі і зберігання

вогнегасного порошку. Даний модуль використовується для гасіння пожежі на

електроустаткуванні, яке знаходиться під напругою.

Газові. В газових системах пожежогасіння використовується вогнегасна речовина,

яка при гасінні полум'я знаходиться в газоподібному стані. Пуск у такого модуля

може бути механічним, електричним, пневматичним або комбінованим.

Аерозольні. В якості вогнегасної речовини використовують мілкодисперсний

порошок, який утворюється в результаті горіння аерозолетвірного складу. Їх не

можна застосовувати в приміщеннях вибухонебезпечних категорій.

Пінні. Пінне пожежогасіння - це швидке та ефективне усунення практично будь-

якого типу загоряння. При цьому вартість системи автоматичного пінного

пожежогасіння порівняно невисока.

ПРОТИПОЖЕЖНІ СИСТЕМИ

ваша безпека, комфорт та економіяІнженерні системи
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Системи протидимного захисту

Система протидимного захисту є однією з найважливіших складових в протипожежному

захисті будівлі. Димовидалення необхідне там, де при виникненні пожежі можуть

утворюватися високі концентрації диму або небезпечні для здоров'я газоподібні речовини.

Основне завдання системи димовидалення - забезпечення умов для безпечної евакуації 

людей у разі виникнення пожежі.

В даний час системи, що виконують

димовидалення, являють собою

комплексні рішення, що складаються з

обладнання оповіщення про наявність

диму або відкритого полум'я, системи

спринклерів для подачі води зверху,

димо-та вогнезагороджуючих клапанів,

а також клапанів димовидалення та

зовнішньої подачі повітря

ваша безпека, комфорт та економія

ПРОТИПОЖЕЖНІ СИСТЕМИ

Інженерні системи
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Блискавкозахист споруд - це комплексне інженерно-технічне рішення, призначене для виконання функції

грозозахисту і блискавковідводу, що забезпечує безпеку будівель і споруд, а також збереження власності і людей, що

в них знаходяться.

У проектуванні блискавкозахисту важливо враховувати не тільки інженерні особливості самої будівлі, а ще і

розташування її по відношенню до інших будівель, висоту, матеріал ґрунту під будівлею та інші фактори.

Правильно виконаний блискавкозахист

оберігає не тільки ваш будинок, але і ваших

електронних «помічників» - обладнання,

яке забезпечує ваш комфорт і затишок.

Блискавкозахист

ПРОТИПОЖЕЖНІ СИСТЕМИ

ваша безпека, комфорт та економіяІнженерні системи
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ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Виконуємо такі електромонтажні роботи:

• влаштування зовнішніх інженерних мереж і комунікацій
 прокладання електромереж до 35 кВ включно

• влаштування внутрішніх інженерних систем та обладнання
 влаштування електропостачання до 1000В

 внутрішні електромонтажні роботи

• монтажні роботи
 електромонтаж трансформаторів та підстанцій ТП 10/0,4 кВ;

 електромонтаж кабелю 10 кВ и 0,4 кВ;

 електромонтаж систем освітлення

 монтаж розподільчих щитків

Електрозабезпечення - це комплекс заходів із забезпечення електроенергією будівельних об'єктів, 
підприємств, житлових будинків.

Надійне електропостачання – запорука стабільності вашого бізнесу, гарантія 

комфортного життя та забезпечення безпеки. 

Всі електротехнічні системи залежать від якості та стабільності живлення. Тому ми

дуже відповідально виконуємо електромонтажні роботи від проектування та

підбору обладнання до монтажу.

Маємо власне виробництво 

електрощитів. 

Виконуємо підключення 

бензинових та дизельних 

генераторів.

Інженерні системи
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ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

Людина відчуває себе комфортно у вузькому інтервалі температур (від 18 до 28 оС). За межами цього інтервалу нам

потрібен теплий одяг, пристрої для обігріву або охолодження того простору, де ми знаходимося. Саме тому кліматичні

системи застосовуються скрізь. Враховуючи погіршення стану навколишнього середовища, забезпечення чистим

повітрям є однією з найбільш важливих проблем як у промисловості, так і у побуті.

Вентиляція

Кондиціонування

Вентиляція забезпечує санітарно-гігієнічні умови повітряного середовища в приміщенні :

- температуру,

- відносну вологість,

- швидкість руху повітря і чистоту повітря

При якісній вентиляції у приміщенні встановлюється режим, сприятливий для здоров'я і

самопочуття людини відповідно до вимог санітарних норм, технологічних процесів,

будівельних конструкцій будівель, технологій зберігання і т. д.

Кондиціонування може використовуватись спільно з вентиляцією для більш точного

забезпечення санітарно-гігієнічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей,

ведення технологічного процесу, збереження цінностей.

Унікальність кондиціонування полягає в можливості його роботи як на охолодження, так і

на обігрів. При цьому опалення кондиціонерами виявляється значно вигіднішим, ніж інші

традиційні способи опалення.

Інженерні системи
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ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

Сонячний колектор - обладнання, що забезпечує акумуляцію теплової енергії Сонця.

Сонячний колектор забезпечує автономне гаряче водопостачання, опалення промислових і

будь-яких інших будівель, побутових приміщень, підігрів води в басейнах. Найбільш вигідно

використовувати сонячні колектори в південних областях України.

Тепловий насос - здатний охолоджувати об'єкт влітку і опалювати взимку. Його

використовують у промисловості для утилізації надлишкового тепла, у побуті – для

опалення та охолодження приміщень, у сільському господарстві – для обігріву теплиць.

Сьогодні тепловий насос – це найдешевший спосіб опалення та кондиціонування.

Вихровий індукційний нагрівач (ВІН) – економічний електричний котел проточної дії. На

відміну від звичайних електричних котлів, набагато надійніший та функціональніший. Може

нагрівати будь-які рідини, в тому числі трансформаторне масло, дизельне пальне. У побуті

використовується для опалення приміщень, підігріву води у басейнах.

Кліматичні технології, що дозволяють економити.
Ми використовуємо сучасні кліматичні технології, що забезпечують зменшення витрат на опалення приміщень, 

раціональне використання електроенергії та ефективну вентиляцію і кондиціонування.

Інженерні системи



Наші послуги

▪ Проектування і монтаж СКМ із врахуванням

специфіки об'єкту, що дозволить в подальшому

проводити масштабування та модернізацію

системи з мінімальними затратами

Працюємо на обладнанні

Cisco, Edge Core, UbiCuty, HP, PIVOT3,

Allied, Telesis

▪ Виконуємо роботи із зварювання оптики

▪ Розгортаємо бездротові мережі (wi-fi)
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Структуровані кабельні мережі
Складають фізичну основу кабельного господарства об'єкту. Дозволяють об'єднати різноманітні інформаційні потоки в 

єдину мережу, що суттєво знижує витрати на обслуговування, модернізацію та розширення мережі.

Інженерні системи
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ СЕРВІСИ

▪ Супутникове ТБ

▪ Конференцзв`язок

▪ Мультирум

▪ Домашні кінотеатри

▪ Телефонія

▪ Інтернет

▪Проектори

Це широкий діапазон послуг з використання мультимедійних

сервісів, що забезпечують швидкісний інтернет, якісний

телефонний зв’язок, надійний конференцзв’язок
Наші послуги

▪ Розробка технічних проектів

Використовуємо обладнання

Panasonic, Sony, Mobotix, Bosch

▪ Виконання монтажних робіт

▪ Сервісне обслуговування всіх зазначених

телекомунікаційних систем

▪ Інтеграція існуючих комунікацій в єдину

систему

Інженерні системи



Нам довіряють професіонали

Ми цінуємо довіру наших замовників та прагнемо довгострокового партнерства

ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт»

Багато замовників уже оцінили наш потенціал.

Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів.

«К.А.Н. 

Строй»

▪ Бізнес-центри ▪ Офісні та складські приміщення ▪ Приватні замовники
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НАШІ ЗАМОВНИКИ

СБ України

Управління освіти 

Подільської 

райдержадміністрації  

м. Києва

Консорціум «Індустріальна

група»

ПАТ «Вентиляційні 

системи»

Компанія De Novo

Інженерні системи

ТОВ «Комплекс 

«Агромарс»
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ЛІЦЕНЗІЇ

Інженерні системи
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КОНТАКТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю

«АГОРА ГРУП»

01001 м. Київ, вул. Aрхітектора

Городецького, 11-Б

▪ тел.:    +38 067 249-67-07

▪ факс.: +38 044 200-69-67

▪ e-mail.: info@agora-group.com.ua

http://agora-group.com.ua

інженерно-монтажна компанія

Інженерні системи

Скористайтесь нашими послугами, щоб 

покращити рівень безпеки, зменшити витрати на 

опалення, додати комфорту та підвищити якість 

вашого життя.


