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Барлық құқықтар қорғалған, қайта басып шығаруға тыйым салынады. Осы басылымды авторлық құқық иесінің жазбаша рұқсатынсыз кездейсоқ 
немесе көзделген мақсатта жартылай немесе толығымен көшіруге, оны кез келген материалды түрде табыстауға (оның ішінде тікелей 
мақсатынан басқа қандай да бір мақсатта пайдалану үшін ақпаратты сурет түрінде басып шығаруға және электрондық құрылғыда сақтауға) 
тыйым салынады.

Ескерту! Авторлық құқықпен қорғалған жұмысқа немесе авторлық құқықпен қорғалған ақпаратқа қатысты тыйым салынған әрекеттер 
шығындарды өтеу туралы арыздан бастап қылмыстық жауапкершілікке шейін заң бойынша қудаланады.
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ЭкСПоненттердің қызметтері 
СИПатталҒан алФаВИттік тізім
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Стенд 34

Absolute Defence Distribution жшС
Генерал Дүйсенов к., 4/4, 314 каб.
Павлодар, 140005, Қазақстан
тел.: +7 7182 74 20 32
e-mail: kristina@adding.kz
web: adding.kz

Absolute Defense Distribution компаниясы - Қазақстан Республикасының аумағында 
Dahua Technology жабдықтарының ресми дистрибьюторы.
Dahua Technology - қауіпсіздік және бейнебақылау жүйелері саласындағы ең ірі 
әлемдік шешімдер өндірушісі, 2021 жылы әлемдік қауіпсіздік нарығының жетекші 
ойыншылары арасында Top Security 50 рейтингінде 2-орын алды.
Dahua компаниясы өнімдердің кең ассортиментін ұсынады: бейнебақылау жүйелері, 
кіруді бақылау, домофон жүйелері, мониторлар, дабыл беру, дрондар, тепловизиялық 
жабдықтар, желілік жабдықтар және т. б.
Сондықтан бізбен ынтымақтаса отырып, сіз кез келген күрделіліктегі жобалық 
шешімдерді іске асыра аласыз.
Бүгінгі таңда Absolute Defence Distribution компаниясының Қазақстанда көптеген 
серіктестері бар, бұл сізге еліміздің кез келген нүктесінде жабдықты оңай сатып 
алуға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, бізде уәкілетті қызмет көрсету орталығы бар, ал сертификатталған 
инженерлеріміз тіпті күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізе алады.

Стенд 10

аВС ЭлектронИкС
Жароков к., 217А
Алматы, 050057, Қазақстан
тел.: +7 708 972 7940
e-mail: nurlan.b@avs-electronics.kz
web: www.avs-electronics.kz

“AVS-Electronics” 1994 жылы құрылған. Бүгінгі таңда компания Ресейдің қауіпсіздік 
жүйелері нарығында кәсіби төмен ток жүйелерін жылжыту және енгізу саласында 
жетекші орын алады.
Біз осы брендтердің ресми жеткізушілері болып табыламыз:
TOA CORPORATION (Жапония) сөйлеу құлақтандыру және кәсіби дыбыстандыру 
жүйелерін, IP-ИНТЕРКОМ мен КОНФЕРЕНЦ - жүйелерді құруға арналған жабдығы. 
TOA жабдықтары өзінің керемет сипаттамасымен, әмбебаптығымен және ең бастысы 
жоғары сенімділігімен үлкен беделге ие болды (барлық жабдықтарға кепілдік - 3 
жыл).
Дәл уақыт жүйесін құру үшін BODET (Франция), WHARTON (Англия) және SCHAUER 
(Австрия) жабдықтары.  Кез-келген уақыт фиксация  жүйесінің негізгі элементтері 
мастер-сағат және қосымша  сағатболып табылады. Сондай-ақ, күнтізбелік 
сағаттардың, әлемдік уақыт таблосының, сыртқы сағаттардың және т. б. үлкен 
таңдауы ұсынылады. Ұсынылатын жабдық негізінде кез келген сыйымдылықтағы, 
тіпті жалпықалалық сағат жүйелерін құруға болады.
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Стенд 27

ArDes
Қастеев к., 51А
Алматы, A25X7T9, Қазақстан
тел.: +7 727 354 30 23
 +7 771 759 51 02
 +7 701 734 56 42
e-mail: info@ardes.kz
web: ardes.su, ardes.kz

“ARDES” ЖШС компаниясы түрлі қауіпсіздік жүйелерін іске асыру, орнату, баптау 
және қызмет көрсету, өндірістік және бизнес процестерді автоматтандыру бойынша 
қызметтер кешенін ұсынатын қарқынды дамып келе жатқан компания болып 
табылады. 
Компанияның миссиясы:
Біздің клиенттерге өз әлеуетін іске асыруға және кешенді шешімдерді енгізу және 
сүйемелдеу арқылы өз бизнесінің тиімді жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік беру.
Қызметтің негізгі бағыттары мен саласы:
• жұмыс уақытын есепке алу және қолжетімділікті бақылау жүйесінің кешенді 

шешімдерін дайындау және іске асыру ; 
• өндірістік-өнеркәсіптік процестерді автоматтандыру;
• бейнебақылау жүйелерін іске асыру, жобалау және орнату;
• электр техникалық жабдықтарды сату;
• RFID-технологиялар негізінде шешімдерді құру және біріктіру.

ұйымдаСтырушылар, Стенд 15

атакент-ЭкСПо, халықаралық көрме комПанИяСы, 
жшС
Тимирязев к., 42
“World Trade Center Almaty” БО, блок С, 6 қабат
Алматы, 050057, Қазақстан 
тел.: +7 727 275 09 11
 +7 727 275 13 57
 +7 727 275 14 89
факс: +7 727 275 08 38
e-mail: office@atakentexpo.kz  
 atakent.expo@mail.ru 
web: www.atakentexpo.kz

Қазақстанда халықаралық көрмелер ұйымдастырумен айналысатын жетекші 
компания “Атакент-Экспо” халықаралық көрме компаниясы, “Атакент” АҚ еншілес 
кәсіпорны болып табылады. 
“Атакент-Экспо” құрамында көрмелер мен жәрмеңкелерді қалыптастыру және 
үйлестіру топтары, жарнамалық-ақпараттық, әкімшілік-сервистік топ, стенд жасау 
және безендіру жұмыстарының тобы жұмыс істейді. 
Біздің стенд құрылысының материалдық-техникалық базасы өз қажеттіліктерін 
толығымен жабуға, көрмелерде стендтерді орнатуға және үшінші тарап 
тапсырыстарын орындауға мүмкіндік береді. 
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Қазақстандық “Атакент” Іскерлік Ынтымақтастық Орталығының аумағында жыл 
сайын экономиканың барлық секторларын: мұнай мен газ, энергетика және 
электротехника, машина жасау, құрылыс, телекоммуникация және компьютерлік 
технология, денсаулық сақтау, жиһаз және интерьер, орман және ағаш өңдеу, 
көлік, туризм, ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәсібі, тоқыма, сән және т. б. 
қамтитын шетелдік фирмалар мен компаниялардың қатысуымен 40-50 ірі ұлттық 
және халықаралық көрмелер өткізіледі.
Көрмелер қазіргі заманғы 3 көрме павильонында өткізіледі, олардың жалпы ауданы 
13 000 шаршы метрден асады. 

Стенд 30

БаСтИон
Красноводская к., 8/7
Ростов-на-Дону, 344010, Ресей
тел.: 8 800 200 58 36
e-mail: sales@bast.ru
web: bast.ru

Securex 2022 көрмесінде Bastion қауіпсіздік пен бейнебақылау жүйелеріне арналған 
заманауи шешімдерді ұсынады.
Бастион – кәсіби үздіксіз қуат көздерін, тұрақтандырғыштарды, желіні қорғауды және 
басқа да электр жабдықтарын әзірлейтін, өндіретін және жеткізетін ресейлік ғылыми-
өндірістік компания.
Bastion кәсіпқой жабдыққа (DIN, TOWER, RACK-TOWER), қол жеткізуді басқару және 
асқын кернеуден қорғау жүйелеріне және т.б. үшін SKAT үздіксіз қуат көздерін құра 
отырып, қауіпсіздік және өрт сөндіру жүйелеріне арналған қарапайым шешімдерді 
ұсынады. Бүгінгі таңда компания сенімді, уақытпен тексерілген, экологиялық таза 
құрылғылардың 600-ден астам үлгісін сериялық түрде шығарады.

СемИнарҒа қатыСушы

БолИд
Мұратбаев к., 61
Алматы, 050026, Қазақстан
тел.: +7 708 8208989
e-mail: managisb@intant.net
web: bolid.ru

Bolid интеграцияланған қауіпсіздік жүйелерін дамытуда көшбасшы болып табылады. 
Соңғы 20 жыл ішінде танымал Orion қауіпсіздік жүйесі 1 000 000-нан астам нысандарда 
өз тұтынушысын тапты және Ресейде ең кең таралған болды.
IFSEC, MIPS, Sfitex, KIPS, Security Technologies, Bezpeka, HI-TECH BUILDING сияқты 
беделді халықаралық көрмелерде инновациялық өнімдер үшін 53 конкурстық жүлде 
алды.
Өндірілген құрал-жабдықтар бұрынғы КСРО елдеріне және алыс шетелдерге 
жеткізіледі.
Біздің жабдықта сіз мыналарды жүзеге асыра аласыз:
• өртке қарсы жүйелер: өрт дабылы, хабарлау, автоматты өрт сөндіру және түтін 

шығару;



• 18 - 20 мамыр, 2022 • Алматы, Қазақстан

• қатысушылардың сипаттамалары

к
ү

з
е

т
, 

қ
а

у
іП

С
із

д
ік

, 
қ

ұ
т

қ
а

р
у

 қ
ұ

р
а

л
д

а
р

ы
 ж

ә
н

е
 ө

р
т

т
е

н
 қ

о
р

Ғ
а

н
у

13

• қауіпсіздік жүйелері: күзет дабылы және периметрлік дабыл;
• кіруді бақылау және басқару, автотұрақтарда көлік құралдарын басқару;
• қауіпсіздік бейнебақылау;
• құрылыстың инженерлік жүйелерін басқару;
• тұтынылған ресурстарды есепке алу;
• қозғалатын объектілерді бақылау.

СемИнарҒа қатыСушы

ВЭрС
2-ші станционная к., 30
Новосибирск, Ресей
тел.: +7 383 304 8 204
e-mail: td@verspk.ru

“ҚӨК ВЭРС” ЖШҚ қауіпсіздік саласында қызметтер кешенін ұсынады:
1. Күзет-өрт қауіпсіздігі жабдығын өндірудің толық циклі: қабылдау-бақылау 
аспаптары, өрт сөндіру жүйелері, түтін жою, сөйлеу дабылы, GSM күзет жүйелері 
және басқа да жабдықтар.
Қауіпсіздік жүйесінің функционалдығы мен қолайлылығы бойынша сенімді, оңтайлы 
ұйымдастыруға мүмкіндік беретін сенімді, сапалы, заманауи жабдықты әзірлеу және 
шығару.
2. Отандық және шетелдік жетекші өндірушілердің жабдықтарын кешенді жеткізу. 
Сыртқы экономикалық қызмет, ТМД елдеріне жабдықтар жеткізу.

Стенд 05

еуразИялық ПолИграФологтар қауымдаСтыҒы
1-i ы/а, 73-б, 44 оф.
Алматы, 050062, Қазақстан
тел.: +7 777 280 75 01
e-mail: poligraf-kz@mail.ru
web: poligraph.kz

“Еуразиялық полиграфологтар қауымдастығы” қоғамдық бірлестігі 2008 жылғы 
1 шілдеде ҚР ӘМ Алматы қаласының Әділет департаментінде (92972-1910-ББ) 
тіркелді. Қызметінің негізгі саласы - Қазақстанда полиграфты (жалған детекторын) 
жан-жақты енгізу. Қауымдастық Азия, Еуропа және Американың 19 елінен 550-ге 
жуық полиграфологтарды біріктіреді.
Қауымдастықтың оқу орталығы полиграфолог - мамандарды даярлаумен және қайта 
даярлаумен айналысады. Біз Қазақстанның құқық қорғау органдары үшін (оның 
ішінде ҚР ІІМ, ҚР ҰҚК, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі, ҚР МСЕ, ҚР ҚМ, ҚР 
ТЖМ, ҚР ҰҰ), сондай-ақ ірі қазақстандық банктер, өнеркәсіптік және коммерциялық 
ұйымдар, сондай-ақ Ресей, Қырғызстан, Моңғолия, Тәжікстан және басқа елдер 
полиграфологтары үшін 600-ден астам маман дайындалды.
Біз “AQIQAT” бірінші қазақстандық он бір арналы полиграфын құрдық және оны 
табысты енгізудеміз.
Біз полиграфта тексерулердің барлық түрлерін жүргіземіз (жұмысқа және әскери 
қызметке қабылдау кезінде, аттестаттау жүргізу кезінде, тексеру кезінде және т. б.).
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Стенд 20

ieK GrouP казахСтан
Акжол ы/а, 71А
Іргелі, 040916, Қазақстан
тел.: +7 727 237 92 50
e-mail: infokz@iek.ru
web: www.itk-group.ru

ITK - телекоммуникациялық инфрақұрылым үшін сапалы және сенімді жабдықты 
ілгерілету үшін құрылған IEK GROUP бренді.
ITK тапсырыс берушілерді ірі корпоративтік ақпараттық орталықтарды, сондай-ақ 
шағын жеке СКС құру үшін заманауи шешімдермен және құрылғылармен қамтамасыз 
етеді.  ITK өнімдері басқа өндірушілердің белсенді желілік жабдықтарымен үйлесімді, 
үш кезеңдік сапа бақылауынан өтеді және заманауи халықаралық стандарттарға 
сәйкес келеді. ITK жүйесінің кеңейтілген кепілдігі - 25 жыл. Бұл IT-инфрақұрылымды 
ұстауға арналған пайдалану шығындарын қысқартуға және қолданыстағы және 
перспективалы желілік қосымшаларды қолдауға кепілдік беруге мүмкіндік береді. 
ITK стратегиялық өндірістік базасы Ресейде, Тула облысында орналасқан. Өндірістік 
кешеннің заманауи жоғары технологиялық жабдықтарында телекоммуникациялық 
және климаттық шкафтар, сондай-ақ еуропалық және ресейлік стандарттарға сәйкес 
келетін магистральдық және кеңселік пластикалық кабельдік арналар шығарылады.

Стенд 35, 36

ИмПЭкС-груПП жшС
К. Маркс к., 41/1
Омбы, 644042, Ресей
тел.: +7 3812 38 61 63
e-mail: info@impeks-group.ru
web: www.impeks-group.ru

“Импэкс-Групп” ЖШҚ компаниясы - бұл қауіпсіздік жүйелерін құру үшін жабдықтарды 
кешенді жеткізуді жүзеге асыратын тұрақты, жоғары технологиялық, қарқынды 
дамып келе жатқан компания. Біз жетекші ресейлік өндірушілердің тікелей 
дистрибьюторымыз, сондай-ақ алдыңғы қатарлы шетелдік брендтердің бірқатар 
эксклюзивті өкілдері болып табыламыз.  Біздің жеткізушілер 100-ден астам отандық 
және шетелдік қауіпсіздік техникасын өндірушілер болып табылады. Біз Ресей 
бойынша 10-нан астам қоймадан тауарды жөнелтуді жүзеге асырамыз және сатып 
алынған жабдықты Кеден одағы елдеріне көліктің кез келген түрімен жеткізу бойынша 
қызметтердің толық кешенін ұсынамыз.

Стенд 33

intAnt Сауда үйі, жшС
Мұратбаев к., 61
Алматы, 050026, Қазақстан
тел.: +7 727 225 35 35
 +7 727 220 95 31
e-mail: intant@intant.net
web: www.intant.kz
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INTANT компаниясы 2005 жылы құрылған. Біздің компаниямыздың негізгі қызмет 
саласы қауіпсіздік жүйелерінің жабдықтарын жеткізу болып табылады.
Бүкіл Қазақстан бойынша 11 офис бола отырып біздің портфелімізде қазіргі таңда  
табысты дамып отырған 60-тан астам бренд  бар.
Біздің әрбір кеңсемізде жаңа жабдықтары бар шоу-рум және үнемі толықтырылып 
отыратын ассортименті бар қойма, бұл тапсырыстардың көпшілігін қысқа мерзімде 
орындауға мүмкіндік береді.
2014 жылдан бастап компанияда қауіпсіздік жүйелерін жобалау, монтаждау, қызмет 
көрсету және пайдалану салаларында біліктілікті арттыру курстарын жүргізетін “Оқу 
орталығы” жұмыс істейді.
Біздің “Сізге назар аударымыз!” ұранымызға сүйене отырып - жыл сайын көрмелерге 
қатысамыз, мықты серіктестік қатынастарды дамыту мақсатында клиенттеріміз үшін 
event-іс-шаралар мен тегін оқыту семинарларын өткіземіз.

ұйымдаСтырушылар, Стенд 15

icA eurAsiA fZ llc
Әл-Фалак көшесі, Shatha Tower, 
2609 кеңсе, Dubai Media City, 
502147, Дубай, БАӘ
тел.: +971 0 4 554 5319
e-mail: info@ica-eurasia.com 

ICA Events Таяу Шығыс, Орталық Азия және Кавказ аумағында халықаралық сауда 
көрмелері мен конференцияларының жетекші ұйымдастырушыларының бірі болып 
табылады. Біз халықаралық компанияларды экономиканың барлық салаларын 
қамтитын өңірдің 50-ден астам жетекші көрмелері мен конференцияларына қатысуға 
тартамыз. Біз өзіміздің іс-шараларымызды ең үздік жергілікті серіктестермен 
ынтымақтаса отырып, ең беделді көрме алаңдарында ұйымдастырамыз және 
жаңа нарықтарға шығуға және жаңа мүмкіндіктер ашуға ниет білдірген барлық 
халықаралық компанияларға өңірлік тәжірибе ұсына аламыз.
ICA Events өз компанияларымен, сондай-ақ тәуелсіз агенттермен, қауымдастықтар-
мен және топтардың ұлттық ұйымдастырушыларымен тікелей жұмыс істейді. 
Біз көрмелерді ұйымдастыру, көрме стендтерін сату, стендтер салу және техникалық 
қызметтер, демеушілік және жарнамалық қызметтердің барлық түрлерін ұсынамыз.

ұйымдаСтырушылар, Стенд 15

itecA жшС 
Тимирязев көшесі, 42, 
“World Trade Center Almaty” БО, С блогы, 8 қабат
Алматы, 050057, Қазақстан
тел.: +7 727 258 34 34
e-mail: contact@iteca.kz
web: www.iteca.kz 

Қазақстандық Iteca көрме компаниясы Қазақстан нарығында 25 жылдан астам 
уақыт жұмыс істейді және жыл сайын 30-ға жуық халықаралық деңгейдегі көрмелер 
мен конференциялар өткізеді. Компания ұйымдастырған экспо іс-шаралар 
Алматы, Атырау, Нұр-Сұлтан, Шымкентте өтіп, бүкіл Орталық Азия өңірінің бизнес-
аудиториясын жинайды.
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Компанияның тақырыптық іс-шаралары экономиканың 22 түрлі секторын қамтиды, 
олардың ішінде: мұнай және газ, энергетика, тау-кен ісі және металлургия, құрылыс, 
туризм, көлік және логистика, тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы, медицина 
бар.
Iteca іс-шаралары Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігінің, Энергетика министрлігінің, Денсаулық 
сақтау министрлігінің, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің, 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің және Қазақстан 
Республикасының басқа да бейінді министрліктері мен комитеттерінің, облыстық/
қалалық әкімдіктердің (әкімшіліктердің) және салалық қауымдастықтардың ресми 
қолдауымен өтеді.
Компания “ҚазМұнайгаз “ҰК” АҚ, “Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық 
компания” “KEGOC” АҚ, “Қазақстан Темір Жолы “ҰК” АҚ және басқа да көптеген 
ұлттық компаниялармен көпжылдық тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді.
Дүниежүзілік көрме индустриясы қауымдастығы (UFI) “Iteca” он бір көрмесіне 
“UFI Approved Event” белгісін берді: “KIOGE” (“Мұнай және Газ”), “KazBuild” және 
“AstanaBuild” (құрылыс), “Mining and Metals Central Asia” және “Astana Mining & 
Metallurgy” (Тау-кен жабдығы, кен мен минералдарды өндіру және байыту), “FoodExpo 
Qazaqstan” (Тамақ өнеркәсібі), “Agroworld Kazakhstan” (Ауыл шаруашылығы), “KITF” 
(Туризм және саяхат),”KIHE”және “AstanaZdorovie” (Денсаулық сақтау),”Powerexpo 
Kazakhstan” (Энергетика, Электротехника және энергетикалық машина жасау).
“UFI Approved Event” белгісі оқиғалардың жоғары ұйымдастырушылық деңгейін, 
олардың бизнестің дамуына және саланың қалыптасуына әсерін куәландырады, 
сондай-ақ статистиканың дұрыстығын растайды.

Стенд 29

cumAn
Әл-Фараби даңғылы, 97/1
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 7172 257 257
e-mail: marketing@cuman.kz
web: cuman.kz

“CUMAN” компаниясы белсенді желілік қосылыстың барлық өнімдерін әзірлеу, өндіру, 
сервистік қызмет көрсету және техникалық сүйемелдеудің толық циклына ие. Біздің 
барлық өнімдеріміз-шын мәнінде Қазақстанда әзірленген және өндіріледі. Біздің 
өнімдеріміздің қатарында Wi-Fi маршрутизаторлары, коммутаторлар, үйде және 
кеңседе пайдалануға арналған тауарлар бар. Өндірістік үй-жайлардың жалпы ауданы 
7500 м2, кәсіпорынның өндірістік қуаты жылына 400 000 дана маршрутизатор. 2005 
жыл - компанияның негізі қаланды. Компания сатушы ретінде Ericsson Enterprise 
телекоммуникациялық жабдығының ең ірі өндірушісімен сәтті ынтымақтастықты 
бастады.  2007 жыл – компания Ericsson Enterprise-тің өкілетті серіктесі болды. 
2012 жыл – ТМД-да алғашқы авторландырылған aastra Technologies Limited 
сервис-орталығы ашылды. 2018 жыл - ҚР Тұңғыш Президентінің қатысуымен 
Телекоммуникациялық жабдықтар шығаратын зауыт ашылды.
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ЭкСПонент емеС

қазақСтанның еуроПалық БИзнеС қауымдаСтыҒы 
(қеБқ)
Желтоқсан к., 181, 
Интерконтиненталь қонақ үйі, 110 кеңсе
Алматы қ., 050013, Қазақстан,
тел.: +7 727 258 28 21/20  
e-mail: eurobak@eurobak.kz 
web: www.eurobak.kz

Қазақстанның Еуропалық Бизнес Қауымдастығы (ҚЕБҚ) 1999 жылы еуропалық 
компаниялар мен Еуропалық Одақ Делегациясының бастамасымен құрылған 
коммерциялық емес ұйым болып табылады. ҚЕБҚ өз құрамында 120-дан астам 
компанияны біріктіреді: әлемге әйгілі халықаралық, еуропалық және қазақстандық 
компаниялар, Еуропадан және әлемнің басқа елдерінен дипломатиялық миссиялар. 
Қауымдастық Қазақстан мен Еуропа арасындағы іскерлік және қоғамдық салаларда 
диалогты ілгерілетуде және орнатуда үлкен рөл атқарады.
ҚЕБҚ негізгі басымдықтарының бірі Қазақстан Республикасында инвестициялық 
климатты жақсарту мақсатында бизнес пен мемлекет арасында сындарлы диалог 
жүргізу үшін тиімді алаң құру болып табылады. 

Стенд 24

медИЦИналық газ жүйелері
Көктем-2 ы/а, 11 А, 3 каб.
Алматы, 050040, Қазақстан
тел.: +7 727 221 88 18
e-mail: info@mgs.kz
web: www.mgs.kz

“Медициналық газ жүйелері” ЖШС компаниясы Сіздерді Құттықтайды!
Біз сіздің кәсіпорыныңыздың қызметкерлері мен азаматтарын тексеру және 
медициналық куәландыру жөніндегі қажеттіліктерін сапалы қанағаттандыру үшін 
кәсіби алкотестерлерді ұсынуға дайынбыз.

Стенд 39

омБы оБлыСының ЭкСПортты қолдау орталыҒы
Комаров даңғылы, 21/1, 228-229 кабинеттер
Омбы, 644074, Ресей
тел.: +7 3812 95 77 75
e-mail: export@ved55.ru
web: ved55.ru

Омбы аймақтық шағын кәсіпкерлікті қолдау және дамыту қорының экспортты қолдау 
орталығы.
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Омбы облысы компанияларының тауарлардың, қызметтердің және технологиялар-
дың халықаралық нарықтарына шығуына ықпал етеді, Омбы облысының шағын 
және орта бизнес субъектілерінің сыртқы экономикалық қызметіне ақпараттық-
аналитикалық, консультациялық және ұйымдастырушылық қолдау көрсетеді.

Стенд 31

ПерСПектИВа ҒылымИ-өндіріСтік БірлеСтігі жшС
Привокзальная к., 10
Қарағанды, 100000, Қазақстан
тел.: +7 7212 922 181
e-mail: info@perspektiva.kz
web: www.perspektiva.kz

Перспектива ЖШС компаниялар тобы – отандық бағдарламалық қамтамасыз етуді 
әзірлеуші және бейнебақылау және бейне талдау жүйелерін өндіруші.
1. Қалалық инфрақұрылым мен ТТО объектілерін бейнебақылау және 

бейнеталдандыру (террористік тұрғыдан).
2. Бейне ағындарын өңдеуге, талдауға және сақтауға арналған “БМСВ” 

бағдарламалық қамтылымының өзіндік әзірлемесі.
3. Көлік құралдарының мемлекеттік нөмірлік белгілерін тану технологиялары.
4. ҚР ЖҚЕ бұзушылықтарын - фото және бейнетіркеу кешендері.
5. Қауіп немесе қауіп туындаған кезде Орталық операторымен шұғыл байланыс.
6. Объектінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бірыңғай ахуалдық орталық құру 

мүмкіндігі.

ЭкСПонент емеС

PlAZmA-t, жшС
Фрязевская к., 10
Мәскеу, 111396, Ресей
тел.: +7 495 730 58 44
e-mail: info@plazma-t.ru
web: plazma-t.ru

“Плазма-Т” компаниясы - 1999 жылдан бастап өрт сөндіру жүйелерін өндіруші. 
Біз әртүрлі мақсаттағы объектілердің өртке қарсы қорғаныс жүйелері үшін кәсіби 
жабдықты жасаймыз және жаппай өндіреміз.
Өрт дабылы мен өрт сөндіру жүйелеріне арналған өрт автоматикасы, сондай-
ақ шағын объектілерде дербес жұмыс істейтін және кез келген көлемдегі және 
күрделіліктегі объектілерді қорғау үшін бірыңғай кешендерге интеграцияланатын 
технологиялық жабдық.
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Стенд 18

ПолИмаСтер
Скорины к., 51
Минск, 220141, Беларусь
тел.: +375 17 268 68 19
e-mail: polimaster@polimaster.com
web: www.polimaster.ru

Күзетілетін аумақтардың шекаралары арқылы ядролық және радиоактивті 
материалдардың заңсыз орын ауыстыруын болдырмау, радиациялық қауіпті 
объектілердегі радиациялық жағдайдың мониторингі, жеке тұлғаның радиациялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін радиациялық бақылау және мониторинг 
жабдықтарын әзірлеу және өндіру.
Электрондық дозиметрлер, іздеу аспаптары, сәйкестендіру функциясы бар 
іздеу аспаптары, алып жүретін мониторлар мен сәйкестендіргіштер, порталдық 
радиациялық мониторлар, анықтаудың мобильді жүйелері, дозиметрлер мен 
іздеу аспаптарынан ақпаратты жинауға және өңдеуге арналған бағдарламалық 
қамтамасыз ету.

Стенд 25

PulsAr systems
Бауыржан Момышұлы даңғылы, 2В, ВП-16
Нұр-Сұлтан, Z00P7T1, Қазақстан
тел.: +7 702 000 6116
e-mail: info@pulsar.kz
web: www.pulsar.kz

“Pulsar Systems” ЖШС  2010 жылдан бастап жеке тұлғалар үшін де, ірі кәсіпорындар 
үшін де кешенді салалық шешімдерді ұсынады.
Біз барлық жаңа әзірлемелер мен білімдерді пайдалана отырып, тек озық шешімдерді 
енгіземіз.
Pulsar Systems шешімдері жоғары өнімділікпен, кепілдендірілген сенімділікпен және 
ыңғайлылықпен ерекшеленеді, сонымен қатар мыналарды қамтиды:
• желілік бейнебақылау TVT, BEWARD, DAHUA, ZKTeco, HUAWEI;
• желілік жабдық HUAWEI, UNIPOE, DAHUA;
• биометриялық жабдық ZKTeco;
• турникеттер және СКУД ZKTeco, PERCo;
• тексеру жабдығы SECU SCAN, UNIQSCAN, ZKTeco, QILOOTECH;
• металлодетекторлер ZKTeco, SECU SCAN, GARRETT, UNIQSCAN, CEIA;
• таранға қарсы блокираторлар, шлагбаумдар, автоматика FAAC, ZKTeco;
• периметрді қорғау жүйелері PERIDECT және т.б.
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Стенд 23

ritm
Энергетик к., 30, 8А к., 14 каб.
Санкт-Петербург, 192241, Ресей
тел.: +7 812 325 01 02
e-mail: marketing@ritm.ru
web: www.ritm.ru

Клиенттерге жеке әзірлемелердің нәтижелері болып табылатын және қазіргі заманғы 
техникалық базаны пайдалана отырып өндірілген мониторинг жүйелерінің кең 
каталогын ұсынамыз.  Миниатюралық құрылғылар - максималды мүмкіндіктер. 
Типтік немесе жеке шешімдер - таңдауына қарамастан, клиентке жоғары пайдалану 
мүмкіндіктері бар заманауи техниканы алуға кепілдік беріледі. Біздің өнімдеріміз - бұл 
бірнеше негізгі бағыттар: • “Контакт” жылжымайтын мүлік объектілерінің мониторингі 
жүйесі; • “Voyager” мобильді объектілердің спутниктік мониторингі жүйесі; монито-
ринг жүйелері үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу. Құрылғылардың  
барлық түрлері көптеген пайдалы әрі арнайы функциялармен жабдықталған. Біз 
әзірлеген бағдарламалық жасақтамамен бірге бұл жүйелер объектілердің орналасқан 
жеріне қарамастан дұрыс және тиімді жұмысты қамтамасыз ететін кәсіпорындар, 
ұйымдар, жеке клиенттер үшін оңтайлы таңдау болып табылады.

Стенд 19

рИЭлта
Чапаев к., 17
Санкт-Петербург, 197046, Ресей
тел.: +7 812 703 13 57
e-mail: vpv@rielta.ru
web: www.rielta.ru

“РИЭЛТА” – Ресей компаниясы. Заманауи өрт-күзет сигнализациясы және энергия 
үнемдеу құралдарын әзірлеу мен өндірудегі көшбасшы компания: 
• оптикалық-электрондық, вибрациялық, дыбыстық, ультрадыбыстық, біріктірілген 

күзет хабарлағыштары;
• сымсыз желі;
• банктер мен мұражайларға арналған қауіпсіздік жабдықтары;
• қабылдау-бақылау күзет-өрт аспаптары;
• жарылыстан қорғанатын жабдықтар;
• қуат көзі;
• жарықтандыруды және автоматиканы басқару аспаптары;
• оптикалық сүзгілер, инфрақызыл қабылдағыштар, терморезисторлық 

болометрлер;
Қызметкерлердің жоғары ғылыми әлеуеті, дамыған эксперименттік база, сериялық 
өндірісті ұйымдастырудың кәсіби деңгейі, заманауи технологиялық, өлшеу және 
сынау жабдықтары кәсіпорынға қысқа мерзімде және жоғары техникалық деңгейде 
өндіріс көлемін үнемі арттыра отырып, жаңа өнімдерді әзірлеуге және игеруге 
мүмкіндік береді.
Өнім сертификатталған, кепілдік мерзімі 5 жыл.
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Стенд 27

rusGuArD
Сигнальный проезд, 19
Мәскеу, 127273, Ресей
тел.: +7 985 888 94 84
e-mail: reklama@rgsec.ru
web: www.rgsec.ru

RusGuard - бұл қазіргі заманғы желіні басқару және қол жеткізуді басқару жүйесі.
Біз 2011 жылдан бастап контроллерлер мен оқырмандарды шығарамыз.  Біздің 
желіде шағын кеңсенің міндеттерін шешетін кіріс деңгейіндегі құрылғылар, сондай-
ақ аумақтық бөлінген объектілерде қауіпсіздіктің жоғары талаптары бар кіруді 
бақылауды ұйымдастыруға мүмкіндік беретін флагмандық модельдер бар.
RusGuard Soft бағдарламалық жасақтамасы RusGuard-тің ажырамас бөлігі болып 
табылады.  Ол контроллерлер мен оқырмандардың функционалдығын толығымен 
ашуға және қауіпсіздік қызметі мен жүйелік әкімшілердің жұмысын тиімдірек етуге 
мүмкіндік береді. RusGuard бағдарламалық жасақтамасы тегін таратылады және 
лицензиялауды қажет етпейді.
RusGuard СКУДАСЫ бейнебақылау, видео-аналитика, тыныс алу, өрт сөндіру және 
басқа қауіпсіздік жүйелерімен біріктірілген және тапсырыс берушінің өтініші бойынша 
кез-келген басқа жүйемен біріктірілуі мүмкін.

Стенд 26

СаФетИ ЭкСПерт жшС
Іле жолы, 37
Алматы, A35C2D1, Қазақстан
тел.: +7 700 711 72 73
e-mail: alexandra@safetyexpert.kz
web: safetyexpert.kz

“Сафети Эксперт” ЖШС - мамандандырылған техникалық шешімдер саласындағы 
сарапшылар.
Біздің басты мақсатымыз - әртүрлі күрделіліктегі объектілерде қауіпсіздіктің кешенді 
жүйелерін жеткізу, жобалау, құру және одан әрі сервистік қызмет көрсету.
Біз барлық халықаралық стандарттарға және тапсырыс берушінің ұсынысына сәйкес 
және бюджетті оңтайландыруды ескере отырып, кез келген күрделіліктегі техникалық 
шешімдерді әзірлеуден бастап пайдалануға дейінгі қызметтердің толық спектрін 
ұсынамыз.
Біздің серіктестік желіміз бүкіл Қазақстан бойынша дамуда – біз іскерлік 
ынтымақтастықтың жеке стандарттарын әзірледік және енгіздік.
Серіктестермен бірлесіп мемлекеттік кәсіпорындар, ритейл, банк жүйесі, құрылыс, 
көлік қауіпсіздігі және басқа да салаларда 1000-нан астам жоба табысты іске 
асырылды.
Біздің басты міндетіміз  –  қауіпсіздік нарығын кәсіби және бейінді ету.
Біз темір емес, техникалық шешімдерді сатамыз!
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Стенд 38

Стар лайт технолоджИ
Октябрьская к., 123, 1П каб.
Омбы, 644007, Ресей
тел.: +7 3812 77 06 10
e-mail: miller@sltsys.com
web: sltsys.com

Ресейлік “Стар Лайт Технолоджи” компаниясы сенімді серіктес және жеткізуші, 2016 
жылдан бастап күзет-өрт сигнализациясы және авариялық жарықтандыру жүйелері 
үшін сапалы заманауи жабдықтар шығарады. Жеке өндіріс және ұйымшыл ұжымның 
жұмысы жоғары сапалы жабдықтар шығаруға мүмкіндік береді. Барлық жабдықтар 
монтаж компанияларының ұсыныстарын ескере отырып жасалған, эргономикалық 
дизайны бар, орнатуға сенімді және ыңғайлы. Қысқа мерзім ішінде біздің өнімдеріміз: 
ТОПАЗ Жарық таблосы, МАРС хабарлағыштары, kl авариялық шырақтары және басқа 
да жабдықтар қауіпсіздік жүйелері мен электротехника нарығында кеңінен танымал 
болды. Өнім түрлері үнемі кеңеюде. Біздің негізгі өндірісіміз Омбыда, Сібірдің 
орталығында орналасқан, сонымен қатар Ресейдің еуропалық бөлігінде, Мәскеу 
қаласында өкілдігі бар. Жабдық Ресей мен ТМД-ның кез-келген жеріне жеткізіледі 
және барлық қажетті сертификаттарға ие.  Біз жаңа ынтымақтастыққа және сізге 
тиімді серіктестік ұсынуға дайынбыз.

Стенд 17

теко
Жеңіс даңғылы, 19
Казань, 420138, Ресей
тел.: +7 843 528 03 69
e-mail: info@teko.biz
web: www.teko.biz

ТЕКО компаниясы - ТМД қауіпсіздігінің техникалық құралдары нарығының ірі 
кәсіпорындарының бірі. ТЕКО компаниясы қызметінің негізгі бағыттары “Астра” 
маркалы қауіпсіздік жүйелерін әзірлеу және өндіру болып табылады. Өндірістік 
процеске ISO 9001:2000 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес келетін 
қазіргі заманғы сапа менеджменті жүйелерін енгізу ТКО-ға халықтың қалың жіктерінің 
талаптарын қанағаттандыратын жоғары деңгейдегі бәсекеге қабілетті өнім шығаруға 
мүмкіндік береді.  Біздің құралдарымыз ТМД, Таяу Шығыс, Латын Америкасындағы 
түрлі нысандарды күзетеді. Өткізудің тармақталған көпдеңгейлі желісі біздің өнімді 
ТМД аумағында және шетелде сатып алуға мүмкіндік береді.
Шығарылатын аспаптар стандарттардың талаптарына сәйкес келеді және міндетті 
сертификаттаудан өтеді.
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Стенд 02

tP-linK KAZAKHstAn
Достық даңғылы, 91/2, 7 қабат, TP-Link кеңсесі
Алматы, 050051, Қазақстан
тел.: +7 727 313 12 59
 +7 727 220 73 35
e-mail: sales.kz@tp-link.com
web: www.tp-link.com/kz

TP-LINK компаниясы туралы
1996 жылы құрылған TP-Link компаниясы күнделікті өмірдің барлық саласында 
қолданылатын сенімді желілік құрылғылар мен аксессуарлардың әлемдік жеткізушісі 
болып табылады. IDC аналитикалық фирмасы компанияны 10 жыл қатарынан 170-
тен астам елге өнім жеткізіп, бүкіл әлем бойынша миллиардтаған адамдарға қызмет 
көрсететін №1 Wi-Fi құрылғыларын жеткізуші ретінде бағалайды.
Өзін тұрақтылық пен өнімділікпен көрсете отырып, TP-Link барлық пайдаланушылар-
дың желілік қажеттіліктерін қанағаттандыратын керемет өнім портфелін жасады. 
Желілік қосылымға деген сұраныстың артуына байланысты біздің компания ертеңгі 
күннің қажеттіліктерінен асып түсу үшін бүгіннің өзінде кеңейіп, дамып келеді.
Толығырақ білу үшін, сіз аймақтық байланыс ақпаратын “Контактілер” бөлімінен ала 
аласыз.
* IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Report-тің соңғы жарияланған есебіне сәйкес, 
қорытынды шығарылым 2020 жылдың 4 тоқсанында.

Стенд 01

trAssir-AlmAty
Гагарин к., 309
Алматы, 050060, Қазақстан
тел.: +7 727 318 76 76
e-mail: kz@dssl.ru
web: dssl.kz

Dssl - цифрлық бейнебақылау жүйелерін әзірлеу, өндіру және енгізу саласындағы 
танымал көшбасшы компания болып табылады.
Ұсынылған шешімдер бизнес-аналитика арқылы жұмысты оңтайландыруға, 
қызметкерлер мен көлікті бақылауға, шығындарды азайтуға көмектеседі. Көпқырлы 
масштабталатын, икемді және эргономикалық жүйелер тапсырыс берушілердің 99% 
талаптарына жауап береді.  Біздің активімізде мемлекеттік, коммерциялық және 
жеке меншік нысандардағы ондаған мың инсталляция бар.
2002 жылдан бастап DSSL қауіпсіздік бейнебақылау жүйелерін құрды және жетілдірді 
— біз баға жетпес тәжірибе жинадық және нарықтың негізгі ойыншыларының бірі 
болдық. Біздің жетістіктеріміз бен инновацияларымыз қауіпсіздік теледидарын жаңа 
деңгейге — зияткерлік қауіпсіздік пен бақылау деңгейіне шығарады.
TRASSIR бағдарламалық жасақтамасы — бұл әр түрлі брендтердің камераларын бір 
жобада біріктіруге мүмкіндік беретін бағдарламалық жасақтама ғана емес, сонымен 
қатар кез — келген деңгейдегі объектілерде - шағын дүкеннен әуежайға дейін күзет 
бақылау кешендерін іске асырудың қуатты кәсіби құралы.
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СемИнарҒа қатыСушы

fort-telecom
Гагарин бульвары, 65а
Пермь, 614077, Ресей 
тел.: +7 3422701128
e-mail: pr@fort-telecom.ru
web: tfortis.ru

Fort Telecom — TFortis брендімен қараусыз IP бейнебақылау желілерін құруға  
арналған жабдықты әзірлеуші және өндіруші. TFortis жабдығы Ресейде, ТМД 
елдерінде, Еуропада, Түркияда, Парсы шығанағы елдерінде және басқа да бірқатар 
аймақтарда қолданылады.

Стенд 32

HDl казахСтан
Төле би к., 298/3, 3 к.
Алматы, 050030, Қазақстан
тел.: +7 727 390 92 90
 +7 701 786 94 65
e-mail: erezhepov@mail.ru
 zh.kumarbekova@mail.ru
 info@hdlkazakhstan.kz
web: hdlkazakhstan.kz

Ақылды үйді басқару жүйесі және IP интерком жүйесі

Стенд 21

HiKVision
Әбіша Кекілбайұлы к., 139
Алматы, 050010, Қазақстан
тел.: +7 727 291 75 88
e-mail: info@hikvision.kz
web: hikvision.kz

Идеядан шыңдалуға дейін. Бірге.
Hikvision - әлемдегі жетекші қауіпсіздік өнімдері мен шешімдерінің жеткізушісі. 
Компания тік нарықтардың кең ауқымы үшін кешенді өнімдер мен шешімдердің 
толық жиынтығын шығарады. Hikvision өнімдері тиімді операциялар мен үлкен 
коммерциялық табысқа қол жеткізе алатын соңғы пайдаланушылар үшін қуатты 
бизнес-аналитиканы ұсынады.
Өз өнімдерінің жоғары сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, Hikvision 
серіктестерді көптеген киберқауіпсіздік ресурстарын, соның ішінде Hikvision 
киберқауіпсіздік орталығының артықшылықтарын еске алуға шақырады.
Біз серіктестерімізбен, қазіргі және болашағымызға бірге жаңа биіктерге ұмтыламыз.
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Стенд 22

ЭгИда GrouP, жшС
Толе би к., 189Г
Алматы, A05H0Y6, Қазақстан
тел.: +7 727 3131018
e-mail: info@egida.kz
web: egida.kz

Эгида компаниялар тобы - Қазақстанда да, РФ аумағында да қызметтердің толық 
спектрін ұсынатын қауіпсіздік жүйелері нарығындағы көшбасшылардың бірі болып 
табылады.
“Эгида” КТ жыл сайынғы Securex Kazakhstan көрмесінің көлемді ұйымдастырушысы 
және бас демеушісі болып табылады.
Кешенді қауіпсіздік жүйелерін өндіру және сату, сондай-ақ монтаждау, мониторинг, 
жобалау және техникалық қызмет көрсету басым бағыттар болып табылады.
2008 жылдан бастап “Эгида” КТ өзіндік әзірленімдегі жоғары сапалы жабдықтарды 
сериялық өндірумен мамандандырылуда.
• “СКИФ”күзет және өрт хабарлағыштары;
• “ЯНТАРЬ” дабылы;
• “КВАНТ” үздіксіз қоректендіру көздері;
• МАБ FS газды өрт сөндіру модульдері және FS бар МАБ арнайы мақсаттағы 

модульдері;
• “ВЕКТОР” қабылдау-бақылау күзет - өрт сөндіру құралдары - бұл компания 

шығарған жабдықтардың толық тізімі емес.

Стенд 37

“ЭлектротехнИка және аВтоматИка” Сауда 
комПанИяСы, жшқ
Қазанның 10 жылдығы, 221
Омбы, 644031, Ресей
тел.: +7 381 235 81 50
 +7 381 235 81 60
e-mail: info@omelta.com
web: luch-s.com
 omelta.com

“Электротехника және Автоматика” СК - “Электротехника және Автоматика” 
зауытының эксклюзивті дистрибьюторы.
“Электротехника және Автоматика” Омбы зауыты – 1995 жылдан бастап күзет-өрт 
сигнализациясы жүйелеріне арналған жабдықтарды әзірлеумен, өндірумен және 
жеткізумен айналысатын Ресейдің жетекші кәсіпорындарының бірі.
2013 жылы зауыт параллель бағытты - жарық диодты шамдарды іске қосты.
Шығарылатын өнімнің модельдік қатарына түрлі мақсаттағы және қуаттылықтағы 
шырағдандар: кеңселік шырағдандар, ТКШ, өнеркәсіп, сауда саласына арналған 
шырағдандар, кәсіпорындарды авариялық жарықтандыру кіреді.
2019 жылы зауыт “Ресейде жасалған” сертификаттаудың бірінші кезеңінен өтті, 
“Russian Exporter” белгісін алды және адал экспорттаушылар тізіміне енгізілді.
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Стенд 03

ePotos комПанИялар тоБы
Алтуфьевское т. ж., 44, 16 б.
Мәскеу, 127566, Ресей
тел.: +7 495 916 61 16
e-mail: info@epotos.ru
web: www.epotos.ru

“ЭПОТОС” компаниялар тобы өрт сөндіру нарығында 1991 жылдан бері жұмыс 
істейді және автономды және автоматты өрт сөндірудің негізін қалаушылардың бірі 
болып табылады, секунд сайын адамзаттың ең қорқынышты мәселелерінің бірі – 
өртті шешуді жалғастыруда. Бүгінгі таңда “ЭПОТОС” КТ қуатты ғылыми - техникалық 
әлеуетке, өзінің жоғары технологиялық зерттеу және сынақ базасына, заманауи 
өндірістік қуаттарға ие, бұл оған өрт сөндіру құралдары мен жүйелерін өндіруге ғана 
емес, сонымен қатар кең ауқымды объектілерді өрттен қорғау бойынша жұмыстар-
дың бүкіл циклін жүзеге асыруға және Ресейде және шетелде өрт қауіпсіздігі 
саласында әртүрлі қызметтерді көрсетуге мүмкіндік береді.
Озық ғылыми-техникалық әзірлемелер ресейлік және халықаралық патенттермен 
қорғалған. Компания өнімдері еуропалық (Словакия, Чехия, Литва, Польша, Франция, 
Италия, Германия, Финляндия) және азиялық (Қытай, Оңтүстік Корея, Австралия) 
нарықтарда жақсы танымал.

Стенд 04

ЭрВИСт
2-ші Синичкин к., 9А, 10 к.
Мәскеу, 111020, Ресей
тел.: +7 499 270 09 09
e-mail: info@ervist.ru
web: www.ervist.ru

Қауіпсіздік жүйелеріне арналған жабдықтарды жинақтау және жеткізу: өрт дабылы 
және автоматика, күзет дабылы және периметрді күзету, бейнебақылау, кіруді 
бақылау, хабарлау, авариялық - құтқару жабдығы, өрт сөндіру құралдары, кабель 
өнімдері, жинақтаушы және монтаждау бұйымдары. Жарылыстан алдын-ала 
қорғайтын СРО жабдығын өндіру және сату.  Ресей мен ТМД елдеріне жеткізу. 
Қауіпсіздік жүйелерін жобалау, монтаждау, техникалық қызмет көрсету.
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AVtoritet.net 
20 а/ж, Санкт-Петербург, 196006, Ресей
тел.: +7 812 331 12 60 
 +7 499 641 05 26
факс: +7 812 331 12 60
e¬mail: avtoritet@avtoritet.net
web: www.Avtoritet.net

Avtoritet.Net ¬ объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне кәсіби 
қызығушылық танытқандардың барлығы үшін ақпараттық портал. Порталға келушілер 
мен оның серіктестерінің ұсыныстары мен тілектеріне бағдарланған ашық ресурс 
болып табылады.
Avtoritet.Net компаниялар үшін іс-шаралардың, акциялардың, конкурстардың және 
т.б. жаңалық релиздерін, анонстары мен есептерін өз бетінше жариялауға мүмкіндік 
береді.

“БезоПаСноСть” журналы
Ленин даңғылы, 81, 504 кеңсе
Челябинск, 454080, Ресей
тел.: +7 90907 0790277
 +7 958 2653508
e-mail an-ma_media@mail.ru 
web: www.securportal.ru

Бүкілресейлік “Безопасность” журналы 2004 жылдан бері шығарылып келеді және 
Ресейдегі қауіпсіздік жүйелері нарығында көшбасшы болып табылады. Жемісті жұмыс 
жылдарында редакция ұжымы көптеген клиенттер арасында беделге ие болды: 
“ЭПОТОС” КТ, “ИСТОЧНИК ПЛЮС” ЖАҚ, “ЭФЭР” ЖАҚ, “СПЕЦАВТОМАТИКА” ЖАҚ, 
НИКИРЭТ, Қолданбалы радиофизика, “ЮМИРС” ЖАҚ, “СОПОТ” ЖАҚ және Ресейдің 
басқа да бірқатар ірі компаниялары. Біздің серіктестер жыл сайын жарнамалық 
науқандарды өткізудің маңыздылығын түсініп, жарнамалық бюджеттерін бізге сеніп 
тапсырады. 18 жыл бойы “Безопасность” журналы Ресей мен ТМД-ның жетекші 
көрме компанияларының серіктесі, Ресей, Белоруссия, Қазақстан, Әзірбайжан 
аумағында өтетін жыл сайынғы іс-шаралардың тұрақты қатысушысы, бас ақпараттық 
демеушісі, медиа-серіктесі болып табылады. Біз заман талабына сай келеміз және 
мобильді құрылғыларға бейімделген журналдың мобильді нұсқасын әзірледік. 
Біздің клиенттерімізде оқырманға қазіргі сынақ бейнелерін, жаңа әзірлемелерді, 
іс-шаралар туралы есептерді көруге мүмкіндік беретін бейнелерді жүктеу мүмкіндігі 
бар. Біздің оқырман бірден журналда жарияланған компанияның сайтына өтіп, 
электрондық поштаға хабарлама жібере алады немесе қоңырау шала алады. 
Мобильді нұсқаны 5000-нан астам жазылушы алады және оқиды. Мобильді нұсқа 
порталда оқу үшін қолжетімді https://securportal.ru Біз сіздер үшін ашықпыз және 
әрқашан ынтымақтастықтың тиімді нұсқаларын табамыз!
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ВеСтнИк ПромышленноСтИ,  
БаСПа үйі, жшқ
Гостиничный өтпе жолы, 8, 1 корпус 
Мәскеу, 127106, Ресей
тел.: +7 495 645 56 91
e-mail: info@westnik.su
web: www.365-tv.ru
 www.vestnikprom.ru
 www.pronowosti.ru
 www.tgdaily.ru
 www.inreginfo.ru 

Ақпараттық-талдау журналы “Вестник промышленности, бизнеса и финансов”  
- отандық индустрияның негізгі салалары, инновация, бизнеске арналған 
қызмет түрлері және қаржылық сараптау жөніндегі басылым, “Межрегиональная 
промышленность и торговля” -  Ресей аймақтарының Қазақстан, Беларусь, ТМД 
елдері және алыс шетелмен өнеркәсіптік және сауда ынтымақтастығына арналған 
басылым. “Вестник промышленности” және “Вестник бизнеса” тар шеңберде 
мамандандырылған газеттер. Нөмірлер тақырыбы: АӨК, энергетика, машина 
жасау, металл, машина жасау, метрология, қауіпсіздік, құрылыс материалдары, 
консалтингтік қызметтер, қаржы, логистика.

WorlD monitor
Желтосқан к., 181, 
Интерконтиненталь қонақ үйі, 110-кеңсе
Алматы қ., 050013, Қазақстан
тел.: +7 727 258 28 21/20  
e-mail: wmdevelop@eurobak.kz 
web: www.worldmonitor.kz

World Monitor – Қазақстан Республикасындағы экономика, бизнес, инвестициялар, 
мәдениет және т.б. туралы ақпараттық-талдау порталы. Журналдың аудиториясы-
елдің іскерлік және саяси элитасы, топ менеджерлер, бизнес иелері, дипломатиялық 
қоғамдастық, орта буын менеджменті болып табылады. 
Біз журналдың онлайн нұсқасын белсенді түрде дамытудамыз, бұл бізге өзекті 
ақпаратты орналастыруға мүмкіндік береді, журналды қолжетімді, интерактивті және 
экологиялық таза етеді!
Біз журналымыздың арқасында Қазақстан Республикасының инвестициялық 
тартымдылығын дамытуға өз үлесімізді қосатынымызға сенеміз.
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“жаңа қорҒаныС тәртіБі. СтратегИя”, журналы
139 а/ж, Санкт-Петербург, 199178, Ресей
тел.: +7 812 309 2724
e-mail: avg@dfnc.ru
web: www.dfnc.ru

ҚӨК өнімдерін әзірлеушілерге, өндірушілерге және тұтынушыларға, қос мақсаттағы, 
сабақтас салаларға арналған іскерлік басылым және ақпараттық web-портал. 
Редакциялық мақалалар, аналитика және жетекші сарапшылар мен компаниялардың 
ақпараты. Жетістіктер мен жетістіктер тарихы, тривиалды емес өндірістік шешімдер.
Орыс және ағылшын тілдерінде шығарылады. 2008 жылдан бастап жылына 6 рет 
шығады.
“Дифанс Медиа” Маркетингтік коммуникациялар агенттігі - бұл тақырыптық 
конференциялар мен іс-шаралардан бастап фирмалық стиль әзірлеуге дейінгі 
маркетингтік қызметтердің толық спектрі.

“кәБіл.рФ” комПанИяСы
Б. Саввинский тұйық к., 9с1
Мәскеу, 119435, Ресей
тел.: +7 495 646 08 58
 8 800 333 11 48
e-mail: press@cable.ru
web: www.cable.ru

“Кәбіл.РФ” бүгінгі күні - бұл Ресей нарығындағы электротехникалық өнімдерді 
жетекші жеткізушілердің бірі және кәбіл өнеркәсібіндегі танымал сарапшы.
Компанияның негізгі қызметі кәбіл-өткізгіш өнімдерін, кәбілді монтаждау және төсеу 
үшін өнімдерді жеткізу болып табылады.

“қазақСтанның Сары Беттері”  
халықаралық БаСПа үйі
Әл-Фараби даңғылы,
Нұрлы Тау БО, 5А блок, 6 қабат, 140 кеңсе
Алматы, 050000, Қазақстан
моб.: +7 701 7594545
e-mail: shin61@mail.ru
web: www.ypk.kz

“Қазақстанның сары беттері” - бүгінгі таңда ақпараттық қызмет көрсету нарығында 
баспа басылымдары - “Yellow Pages of Kazakhstan” индустриялық-коммерциялық 
анықтамалығы, www.ypk.kz web-сайты және “Қазақстанның сары беттері” мобильді 
қосымшасы түрінде ұсынылған халықаралық бренд. Сіз Қазақстанның коммерциялық 
және мемлекеттік компаниялары, коммерциялық емес және үкіметтік емес ұйымдар 
бойынша өздеріңізді қызықтыратын кез келген ақпаратты атауы, кілт сөздері және 
бар санаттары/кіші санаттары бойынша іздестіруді пайдалана отырып таба аласыз. 
Сондай-ақ, сіз компанияңызды ақылы немесе тегін түрде тіркей аласыз немесе жеке 
хабарландыру бере аласыз. Сондықтан біздің алдымызда тұрған ең өзекті міндет - 
оқырманның тұтынушылық және ақпараттық мүдделерінің оңтайлы үйлесімін іздеу, 
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біз бен жарнама берушілердің, жалпы қоғамның мүдделерін қанағаттандыратын 
бірлескен қызметті реттеушілерді іздеу. Өз мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз!  

қауіПСіздік алгорИтмі 
20 а/ж, Санкт-Петербург, 196006, Ресей
тел.: +7 812 331 12 60,
 +7 499 641 05 26
факс: +7 812 331 12 60
e¬mail: magazine@algoritm.org
web: www.algoritm.org

Объектілердің қауіпсіздігін техникалық қамтамасыз ету мәселелерін жариялайтын 
ақпараттық-аналитикалық басылым. 
Әрбір шығарылым қауіпсіздік құралдары мен жүйелерін таңдау бойынша өзекті 
мақалаларды, шолулар мен ұсынымдарды,өндірушілер мен жеткізушілердің 
жобаларын сипаттауды,жаңалықтарды, іс-шараларға шолуды қамтиды. 
Журнал Интернет желісінде салалық порталдарда және мақалалар мұрағатына ашық 
қолжетімділікпен өз сайтында ұсынылған.
Таралымы 21 мың дана.
А4 пішімінің толық түсті басылымы.
Шығу мерзімділігі жылына 6 нөмір

“қауіПСіздік әлемі” журналы
Краснобогатырская к., 38-үй, 2-құрылыс 
Мәскеу, Ресей
тел.: +7 495 964 83 49 
e-mail: podpiska@id-mb.ru

“Қауіпсіздік әлемі” журналы - 1992 жылдан бастап шығарылатын және мемлекеттік 
емес қауіпсіздік саласы, адам мен оның ісін қорғау, қазіргі заманғы техникалық 
күзет және қауіпсіздік құралдары, қару және онымен қауіпсіз жұмыс істеу, қауіпсіздік 
әлеміндегі жұмыстың құқықтық аспектілері, отандық және шетелдік күзет бизнесінің 
тәжірибесі туралы баяндалатын жалғыз мамандандырылған басылым.

“қауіПСіздік ИндуСтрИяСы” акеұ
Үлкен Кисловский тұйық к., 4 үй, 3 құрылыс 
Мәскеу, 125009, Ресей
тел.: +7 495 098 00 55 (многоканальный)
e-mail: office@securitymedia.ru
web: www.securitymedia.ru

“Қауіпсіздік индустриясы” АКЕҰ - Ресей Федерациясы экономикасының стратегиялық 
салалары объектілерінің кешенді қауіпсіздігін және терроризмге қарсы қорғалуын 
қамтамасыз ету саласында ақпараттық және коммуникациялық қызметті жүзеге 
асыратын ақпараттық агенттік. Агенттік іскерлік форматтағы кәсіби іс-шараларды 
ұйымдастыруда және өткізуде үлкен тәжірибеге ие, “Көлік қауіпсіздігі және 
технологиялар” және “Ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздігі” журналдарын 
шығарады.
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myD ProDuction
Жекебатыр көшесі, 31
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 776 4446444
e-mail: info@myd.kz
instagram: @mydproduction

MYD Production – Қазақстанның әуежайлары мен теміржол вокзалдарында 
эксклюзивті жарнама операторы.
Компания әлемнің ірі әуежайларының жарнамалық стратегиясының халықаралық 
тәжірибесін пайдалана отырып, объектілердің имиджін жаңғыртумен, 
инновацияларды, заманауи технологияларды енгізумен айналысады. Бұл тез дамып 
келе жатқан компания, онда жарнама нарығында 10 жылдан астам тәжірибесі бар 
пікірлестер мен мамандар жұмыс істейді.

“өрт жарылыС қауіПСіздігі/ 
fire AnD exPlosion sAfety” журналы
6 а/ж, Мәскеу, 121352, Ресей
тел.: +7 495 228 09 03
web: www.fire-smi.ru 

“ПОЖНАУКА” баспасы” ЖШҚ, “Өрт жарылыс қауіпсіздігі/Fire and Explosion Safety” 
журналы, 1992 жылы құрылған, жиырма бес жыл нормалау, жану және жарылыс 
процестері, заттар мен материалдардың өрт жарылыс қауіптілігі, өрт қорғау, 
ғимараттар, құрылыстар мен объектілердің өрт жарылыс қауіпсіздігі, өнеркәсіптік 
процестер мен жабдықтар, құрылыс конструкцияларының отқа төзімділігі, электр 
техникалық бұйымдарының өрт қауіптілігі, өрт кезінде адамдардың қауіпсіздігі 
мәселелері бойынша табысты мамандандырылған.

Проектант
e-mail:  marketing@proektant.by
 marketing@proektant.ru
 marketing@proektant.kz
 marketing@proektant.ua
 biz@proektant.org 

“ПРОЕКТАНТ” – әріптестері мен техникалық мамандар үшін жобалаушылар жасаған 
жетекші халықаралық Интернет қор: 
Ай сайын “ПРОЕКТАНТ” Интернет қорына шамамен 525 000 пайдаланушы кіріп, 
840 000 рет беттерді қарап шығады. Жобаға күн сайын кіру саны 18 000 ерекше 
пайдаланушыдан астам.    
www.proektant.org – Беларусь, Ресей, Украина, Қазақстан жобалаушыларына 
арналған форумдар (жобалаудың кез келген бағыттары бойынша 14 халықаралық 
форум)
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www.proektant.by – Беларусь жобалаушыларының сайты.
www.proektant.ru – Ресей жобалаушыларының сайты.
www.proektant.kz – Қазақстан жобалаушыларының сайты.
www.proektant.ua – Украина жобалаушыларының сайты.

р-медИа комПанИяСы жшқ
Фрунзе жағалауы, 50, құр. IIIа, 1 бөлме
Мәскеу, 119270, Ресей
тел.: +7 495 539 30 15
 +7 495 539 30 20
e-mail: info@ru-bezh.ru
 letter@ru-bezh.ru
web: www.ru-bezh.ru

RUБЕЖ – РФ қауіпсіздік жүйелері нарығындағы бірінші салалық lifestyle-журнал. 
Басылымның миссиясы - облыстың ең білікті сарапшыларын тарта отырып және 
кәсіби пікір алмасу үшін барынша қолайлы жағдай жасай отырып, қауіпсіздік жүйелері 
туралы пікірталастың жоғары деңгейін қамтамасыз ету.
Журнал саланы және айналада не болып жатқанын көрсетеді және оған әсер етеді. 
RUБЕЖ оқырмандарға қауіпсіздік жүйелері саласындағы толық және өзекті ақпаратты 
ұсынады: жаңалықтар, сараптамалық пікірлер, сұхбаттар, техникалық шешімдерге 
шолулар, іс-шаралардан репортаждар, мамандардың практикалық ұсынымдары.
Басылымның негізгі аудиториясы - өндірушілер, интеграторлар, жабдықтар мен 
бейінді қызметтерді жеткізушілер мен түпкілікті тұтынушылар, атқарушы және 
заңнамалық билік органдарының, министрліктер мен ведомстволардың ресми 
өкілдері. Басқаларының арасында RUБЕЖДІ ТЖМ, Көлік және коммуникация 
министрлігі, ІІМ және арнайы қызметтер оқиды.
Журнал РФ, ТМД және Азия елдеріндегі іс-шараларда атаулы жазылу және 
промотираждар арқылы таратылады.

СаПа әлемі халықаралық газеті
Байзаков к., 299
Алматы, A15G7P5, Қазақстан
тел.: +7 727 250 50 60  
факс: +7 727 275 59 35
e-mail: gazeta@standard.kz
web: www.standard.kz

“Сапа әлемі” халықаралық газеті “Қазақстандық сапа және инновациялық 
менеджмент ұйымы” АҚ-мен (СИМҚҰ) 2002 жылғы қыркүйектен бастап шығарылады. 
Газет Қазақстан Республикасында сапа менеджментінің халықаралық стандарттарын 
енгізу, қазақстандық экономиканың өзекті проблемалары, қоршаған ортаны қорғау, 
сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік және энергия үнемдеу мәселелері бойынша 
материалдарды үнемі жариялап отырады.  Авторлар ретінде Қазақстанның, Ресейдің, 
Беларусьтің сапа саласындағы жетекші мамандары, сондай-ақ Сапа әлеміндегі 
беделдер әрекет етеді.
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Жиілігі-айына 1 рет. Пішімі - А3. Көлемі-16 жолақ. Басылымның таралымы-5 мың 
дана. Жазылу, елдің барлық аумағы бойынша адрестік тарату бойынша таратылады, 
сондай-ақ мемлекеттік органдарға (министрліктер мен комитеттер), бизнес-
орталықтарға, ғылыми-өндірістік орталықтарға, қонақ үйлерге, кәсіпорындарға, 
Алматы, Нұр-сұлтан және Қазақстанның басқа да ірі қалаларының білім беру 
мекемелері мен ұйымдарына жеткізіледі, міндетті түрде түрлі көрмелерге қатысады.

security meDiA
“Сколково” инновациялық орталығының аумағы,
Үлкен бульвар, 42, 1 құрылыс 
Мәскеу, 143026, Ресей
тел.: +7 499 755 56 25 
e-mail: reklama@securitymedia.org
web: securitymedia.org

Security media – ақпараттық қауіпсіздік порталы, Порталда ақпараттық қауіпсіздік пен 
технологиялар әлемінің ең өзекті ақпараты мен үрдістері жарияланады. Жаңалықтар 
материалдарынан басқа, кез келген адам сайттан салалық құжаттарды, мамандармен 
сұхбаттарды, сондай-ақ АҚ саласындағы маңызды іс-шаралар мен оқиғалардың 
анонстарын таба алады. 
Біздің портал ірі компаниялардың, мемлекеттік сектордың ақпараттық қауіпсіздігі 
жөніндегі мамандарға, ғылыми қызметкерлерге, студенттерге, IT-компаниялардың 
және цифрлық IT-трансформация және АҚ жөніндегі консалтингтік агенттіктердің 
өкілдеріне қызықты болады. Біздің аудитория бізді әлеуметтік желілерде де оқиды - 
ВК https://vk.com/infosecmedia  және Telegram https://t.me/secmedia  

“Строй ИнФо” БаСПа үйі, жшС
Алтай-1 шағынауданы, 4-29 үй 
Алматы, 050039, Қазақстан
тел.: +7 727 252 94 21
факс: +7 727 252 94 21
e-mail: stroyinfo@yandex.ru
web: www.stroyinfo.kz

Ақпараттық ПОРТАЛ – WWW.STROYINFO.KZ -құрылыс нарығының жаңалықтары, жаңа 
технологиялар, жаңа материалдар.
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технологИИ защИты, жшқ
10 а/ж, Мәскеу, 109129, Ресей 
тел./факс: +7 495 668 6447
e-mail: tz@tzmagazine.ru
web: www.tzmagazine.ru

“ТЗ” (Технологии защиты) кезеңдік журналы – қауіпсіздік саласындағы жетекші B2B 
басылымдардың бірі.
Журнал: жоғары технологиялық басылым форматымен; жабдықтарға шолу, 
жаңалықтар, талдаулар және болжамдармен ерекшеленеді.
Толық циклді арнайы жарнама агенттігі. Жобалау және қауіпсіздік нарығында 
жарнамалық науқандар өткізу.

“техСоВет ПремИум” журналы
Мамин-Сибиряк к., 85 үй, 211 кеңсе
Екатеринбург, 620075, Ресей
тел.: +7 343 287 50 34 (многоканальный)
e-mail: natalia@tehsovet.ru 
web: www.tehsovet.ru

“ТЕХСОВЕТ премиум” – Мамандар үшін мамандар.
Өнеркәсіптік сервистің технологиялары, жабдықтары, материалдары, қызметтері 
туралы баяндайды. Проблемалар жаңалық, өзектілік және тиімділік тұрғысынан 
қаралады. Басты міндет - компанияларға өнімдерді, қызметтерді, бизнес бойынша 
сенімді серіктестерді таңдауға көмектесу.
Айдарлар: Іс адамдары, Энергетика, Өнеркәсіптік аймақ, Мұнай-газ кешені, Құрылыс, 
Арнайы техника 

тоЧка оПоры журналы (альмега, жшқ) 
Мәскеу, 129090, Ресей
тел.: +7 495 231 2014, 231 2114,
 +7 926 111 4407
факс: +7 495 231 2014, 231 2114
e-mail: 2312114@mail.ru
web: www.to-inform.ru

АЛЬМЕГА компаниясы “ТОЧКА ОПОРЫ” іскерлік журналын шығарады”. 
Журналдың негізгі тақырыптық басылымдары энергетика, мұнай-газ кешені, 
құрылыс индустриясы, қауіпсіздік, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және 
т. б. мәселелерге арналған. Журнал саланың маңызды оқиғалары, жаңа өнімдер, 
инновациялық әзірлемелер туралы хабардар етеді, шолулар, очерктер, сұхбаттар 
қамтылады. Журнал жазылу, тікелей пошта тарату арқылы және Мәскеудің ірі көрме 
алаңдарында таратылады.
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ЭлектротехнИка нарыҒы,  
анықтамалық журналы
Полковая к., 3, құр. 6, кеңсе 305
Мәскеу, 127018, Ресей
тел.:  +7 495 5405276
факс:  +7 495 5405276
e-mail:  reklama@marketelectro.ru
web:  www.marketelectro.ru

Бірегей салалық журнал-мақаланың әрбір нөмірінде электротехникалық нарық туралы 
шолу және талдау материалдары, сондай-ақ электротехникалық компаниялардың 
мекенжай-Телефон анықтамалығы қамтылған анықтамалық. Саладағы ең үлкен 
таралым.
Пішімі: А4
Көлемі: 200 бет
Түсі: толық түсті
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Таралымы: 20 000 дана.



Рекламное и PR-агентство полного цикла

Разработка и ведение рекламных кампаний

Дизайн и верстка промоматериалов

Информационная и рекламная поддержка участия  
в выставочных, обучающих мероприятиях и конференциях

21-летний опыт рекламного и PR-сопровождения 
лидирующих компаний рынка технических систем 
безопасности

+7 (495) 668-6467

www.tzmagazine.ru

Тенденции развития рынка  
технических систем безопасности

События отрасли

Новое оборудование

Обзоры оборудования систем безопасности

Мнения экспертов по актуальным  
вопросам отрасли

Истории брендов
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securex KAZAKHstAn 2022
ақПаратты қорҒау, ақПараттық 
қауіПСіздік
iP қауіПСіздік
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
САФЕТИ ЭКСПЕРТ ЖШС ....................................26 .............21

БаҒдарламалық жаСақтама
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
RUSGUARD .........................................................27 .............21
ТЕКО ..................................................................17 .............22
TP-LINK KAZAKHSTAN .........................................02 .............23

БаСқа технИкалық қауіПСіздік құралдары 
/ қызметтер/ акСеССуарлар
Бақылау-өлшеу технИкалық құралдары
ПОЛИМАСТЕР ....................................................18 .............19

БаСқа
ARDES ................................................................27 .............11
CUMAN ...............................................................29 .............16

еңБек ортаСын Бақылау және монИторИнг 
қызметтері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ПОЛИМАСТЕР ....................................................18 .............19

қауіПСіздік
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ПОЛИГРАФОЛОГТАР  
ҚАУЫМДАСТЫҒЫ ...............................................05 .............13
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
ПОЛИМАСТЕР ....................................................18 .............19
САФЕТИ ЭКСПЕРТ ЖШС ....................................26 .............21
ТЕКО ..................................................................17 .............22
FORT TELECOM ................................................Э/Е .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭРВИСТ .............................................................04 .............26
EPOTOS КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ ..........................03 .............26

өнеркәСіПтік тыңшылыққа қарСы әрекет
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19

Бейне Бақылау жүйелері
iP камералар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
САФЕТИ ЭКСПЕРТ ЖШС ....................................26 .............21
TP-LINK KAZAKHSTAN .........................................02 .............23
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

iP СерВерлер
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
RUSGUARD .........................................................27 .............21
САФЕТИ ЭКСПЕРТ ЖШС ....................................26 .............21
ТЕКО ..................................................................17 .............22
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23

HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

аналогтық және Сандық камералар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
ПЕРСПЕКТИВА ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК  
БІРЛЕСТІГІ ЖШС .................................................31 .............18
САФЕТИ ЭКСПЕРТ ЖШС ....................................26 .............21
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

БаҒдарламалық жаСақтама және нөмер 
Белгілерін тану жаБдықтары
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ПЕРСПЕКТИВА ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК  
БІРЛЕСТІГІ ЖШС .................................................31 .............18
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
RUSGUARD .........................................................27 .............21
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HIKVISION ...........................................................21 .............24

Бақылаушы теле-ВИдео жаБдықтар / 
монИторлар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11

БаСқа ВИдео жаБдық және акСеССуарлары
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ПЕРСПЕКТИВА ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК  
БІРЛЕСТІГІ ЖШС .................................................31 .............18
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
TP-LINK KAZAKHSTAN .........................................02 .............23

ВИдео Бақылау жүйелері
BOLID ...............................................................Э/Е .............12
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
TP-LINK KAZAKHSTAN .........................................02 .............23
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

ВИдео Бақылау, ВИдео талдама жүйелеріне 
арналҒан БаҒдарламалық жаСақтама
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ПЕРСПЕКТИВА ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК 
БІРЛЕСТІГІ ЖШС .................................................31 .............18
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
TP-LINK KAZAKHSTAN .........................................02 .............23
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

ВИдео Бақылауды БаСқару /тВ монИторИнг/ 
Сканерлеу
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ПЕРСПЕКТИВА ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК 
БІРЛЕСТІГІ ЖШС .................................................31 .............18
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19

ВИдеокамералар
ARDES ................................................................27 .............11
BOLID ...............................................................Э/Е .............12
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
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HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

ВИдеоны Бөлу жән таПСыру құрылҒыСы
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14

жеке Бақылау және ахуалды Бекіту 
қондырҒылары
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10

желілі ВИдео регИСтраторлар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
TP-LINK KAZAKHSTAN .........................................02 .............23
HIKVISION ...........................................................21 .............24

жол қозҒалыСын ВИдеомен Бақылау жүйелері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HIKVISION ...........................................................21 .............24

жылдамдықтық төБешіктік камералар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19

жылуҒа ден қойҒыш
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HIKVISION ...........................................................21 .............24

ИнФрақызыл кеСкін, түнде көру камералары 
және жүйелері, ВИдео жүйелер
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
ПЕРСПЕКТИВА ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК  
БІРЛЕСТІГІ ЖШС .................................................31 .............18
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23

камераларҒа арналҒан оПтИкалар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10

күзеттік ВИдеоБақылау жүйелері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ИМПЭКС-ГРУПП ЖШС .................................. 35, 36 .............14
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
ПЕРСПЕКТИВА ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК  
БІРЛЕСТІГІ ЖШС .................................................31 .............18
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
ТЕКО ..................................................................17 .............22
FORT TELECOM ................................................Э/Е .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭРВИСТ .............................................................04 .............26

отқа төзімді ВИдео Бақылау аСПаПтары
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23

ЦИФрлық/аналогтық Бейне тіркеуіштер
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19

TP-LINK KAZAKHSTAN .........................................02 .............23
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

Электрондық аПаратураларды қорҒауҒа 
арналҒан жаБдықтар, тыСтар, қаПтамалар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10

Біріктірілген қауіПСіздік жүйеСі
аВтоматтандырылҒан тіршілікті қамтамаСыз 
ету, қауіПСіздік жүйелері
ИМПЭКС-ГРУПП ЖШС .................................. 35, 36 .............14
САФЕТИ ЭКСПЕРТ ЖШС ....................................26 .............21

БІРІКТІРІЛГЕН ҚАУІПСІЗДІҢ ЖҮЙЕЛЕРІ
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
ИМПЭКС-ГРУПП ЖШС .................................. 35, 36 .............14
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
ПЕРСПЕКТИВА ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК  
БІРЛЕСТІГІ ЖШС .................................................31 .............18
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
РИЭЛТА ..............................................................19 .............20
RUSGUARD .........................................................27 .............21
ТЕКО ..................................................................17 .............22
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
FORT TELECOM ................................................Э/Е .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭРВИСТ .............................................................04 .............26

жоБалау, монтаждау, қауіПСіздің жүйелерін 
орнату
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
ТЕКО ..................................................................17 .............22
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25
EPOTOS КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ ..........................03 .............26

қауіПСіздікті монИторИнг жүйелері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
ПОЛИМАСТЕР ....................................................18 .............19
RITM ...................................................................23 .............20
ТЕКО ..................................................................17 .............22
HIKVISION ...........................................................21 .............24

оБЪекттердің дИСПетЧерлендіру және ЭнергИя 
үнемдеуді БаСқару жүйелері
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
РИЭЛТА ..............................................................19 .............20
ТЕКО ..................................................................17 .............22

ҒИмаратты аВтоматтандыру. “ақылды 
үй” жүйеСі
БайланыС, хаБарландыру, ЭнергИя үнемдеу 
жүйелері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
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компания cтенд № Беті компания cтенд № Беті

ҒИмараттардың Біріктірілген қауіПСіздің 
жүйелері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
ПЕРСПЕКТИВА ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК  
БІРЛЕСТІГІ ЖШС .................................................31 .............18
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
RUSGUARD .........................................................27 .............21
ТЕКО ..................................................................17 .............22

ҒИмаратты БаСқару құралдары және 
жүйелері (орталықтандырылҒан/
орталықтандырылмаҒан БаСқару жүйелері)
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24

жалПы аВтоматИка (хаБаршылар, СенСорлар, 
Бақылауыштар, Инженерлік жүйелер және 
желілер және т.Б.)
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
CUMAN ...............................................................29 .............16
РИЭЛТА ..............................................................19 .............20
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24

қауіПСіздік (ВИдео Байқау, өрт хаБарлаҒыш, 
күзет хаБарлаҒыш және т.Б.)
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
BOLID ...............................................................Э/Е .............12
ИМПЭКС-ГРУПП ЖШС .................................. 35, 36 .............14
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
RITM ...................................................................23 .............20
САФЕТИ ЭКСПЕРТ ЖШС ....................................26 .............21
ТЕКО ..................................................................17 .............22
СТАР ЛАЙТ ТЕХНОЛОДЖИ ..................................38 .............22
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
FORT TELECOM ................................................Э/Е .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

Электр қондырҒылық Бұйымдар, каБелдер
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

деректерді өңдеу, Банктік жаБдық
деректерді жИнау және өндеуге арналҒан 
жаБдықтар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
TP-LINK KAZAKHSTAN .........................................02 .............23

көП ФункЦИялы, ақПараттық термИналдар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19

төлем термИналдары, Бакноматтар, карта 
оқИтындар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10

іздеу-Бақылау жаБдыҒы
детекторлар, жарылҒыш заттарды таПқыштар
ARDES ................................................................27 .............11

PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

жүк, көлік қауіПСіздігі
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
RITM ...................................................................23 .............20

жылуҒа ден қоЮ қондырҒылары
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HIKVISION ...........................................................21 .............24

ИнтерСкоПтар, рентгендік телеВИзИялық 
жаБдық
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19

лаңкеСтікке қарСы жаБдық
ИМПЭКС-ГРУПП ЖШС .................................. 35, 36 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
ПОЛИМАСТЕР ....................................................18 .............19
САФЕТИ ЭКСПЕРТ ЖШС ....................................26 .............21

текСермелеу қондырҒылары және 
құрылҒылары
ARDES ................................................................27 .............11
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19

тұрақты және қол метал детекторлар
ARDES ................................................................27 .............11
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

қол жеткізуді Бақылау және БаСқару / 
СәйкеСтендіру
БИометрИкалық қББж (қол жеткізуді Бақылау 
және БаСқару жүйелері)
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
BOLID ...............................................................Э/Е .............12
ИМПЭКС-ГРУПП ЖШС .................................. 35, 36 .............14
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
RUSGUARD .........................................................27 .............21
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24

дерБеС қББж (қол жеткізуді Бақылау және 
БаСқару жүйелері)
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
RUSGUARD .........................................................27 .............21
САФЕТИ ЭКСПЕРТ ЖШС ....................................26 .............21
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24

домоФондар / ВИдеомоФондар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
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TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

желілік қББж
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
RUSGUARD .........................................................27 .............21
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24

контроллерлер
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
RUSGUARD .........................................................27 .............21
ТЕКО ..................................................................17 .............22
TP-LINK KAZAKHSTAN .........................................02 .............23
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HIKVISION ...........................................................21 .............24

қББж арналҒан БаҒдарламалық жаСақтама
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
BOLID ...............................................................Э/Е .............12
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
ПЕРСПЕКТИВА ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК  
БІРЛЕСТІГІ ЖШС .................................................31 .............18
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
RUSGUARD .........................................................27 .............21
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

қББж БаСқару құралдары
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24

қолжеткізуді БаСқару және Бақылау жүйелері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ИМПЭКС-ГРУПП ЖШС .................................. 35, 36 .............14
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
CUMAN ...............................................................29 .............16
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭРВИСТ .............................................................04 .............26

қоСымша жаБдықтар және акСеССуарлары
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
TP-LINK KAZAKHSTAN .........................................02 .............23
HIKVISION ...........................................................21 .............24

орта конВерторлары
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10

СәйкеСтендіргіштер: Смарт карталар, 
СалПыншақтар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10

ARDES ................................................................27 .............11
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

СәйкеСтендіру технологИялары: СалыСтырыП 
оқыҒыштар, rfiD, БИометрИя және т.Б.
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
HIKVISION ...........................................................21 .............24

ұрлауҒа қарСы жүйелер
ARDES ................................................................27 .............11
САФЕТИ ЭКСПЕРТ ЖШС ....................................26 .............21
ТЕКО ..................................................................17 .............22
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23

күзет СИгналИзаЦИяСы және 
хаБарландыру
БаСқару Пульттері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
ТЕКО ..................................................................17 .............22

көлікті / таСылмалданудаҒы жүктерді 
монИторИнгм (жылжуларды Бақылау және 
қорҒау) жүйелері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ПОЛИМАСТЕР ....................................................18 .............19

күзет даБылдамаСына және хаБарландыру 
жүйелеріне арналҒан құрамдаСтар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ТЕКО ..................................................................17 .............22
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

қаБылдау-Бақылау аСПаПтары / Бақылау 
Панельдері/ реттегіштер
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
ТЕКО ..................................................................17 .............22
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

үздікСіз Электр қуатын Беру көздері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

хаБарлаҒыштар/ хаБаршылар/СенСорлар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
BOLID ...............................................................Э/Е .............12
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18
RITM ...................................................................23 .............20
РИЭЛТА ..............................................................19 .............20
ТЕКО ..................................................................17 .............22
HIKVISION ...........................................................21 .............24

хаБарламаларды жеткізу жүйелері/ 
монИторИнгтік жүйелер
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
ТЕКО ..................................................................17 .............22
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хаБарландырушы, СИреналар (жарықтық /
дыБыСтық / Сөздік)
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
BOLID ...............................................................Э/Е .............12
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
RITM ...................................................................23 .............20
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

хаБарлау жүйелері
AVS ELECTRONICS ..............................................10 .............10
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
ТЕКО ..................................................................17 .............22
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЖӘНЕ АВТОМАТИКА»  
САУДА КОМПАНИЯСЫ, ЖШҚ ..............................37 .............25
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25
ЭРВИСТ .............................................................04 .............26

ПерИметрді күзету жүйелері, күшейту 
құралдары
аВтоматтық, механИкалық Суырмалы 
шлагБаумдар/ Бөгеулер
ARDES ................................................................27 .............11
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
HIKVISION ...........................................................21 .............24

Бақылау-өткізу Бекеттері
RUSGUARD .........................................................27 .............21

БаСқа ПерИметр күзету жаБдықтары
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
HDL ҚАЗАҚСТАН .................................................32 .............24
FORT TELECOM ................................................Э/Е .............24
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

қақПалар, еСіктер, еСікше, турнИкеттер
ARDES ................................................................27 .............11
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19
HIKVISION ...........................................................21 .............24
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

қоршаулар, ПерИметрге арналҒан шарБақтар
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19

ҚҰРЫШПЕН ҚАПТАЛҒАН КЕШЕНДЕР,
PULSAR SYSTEMS ...............................................25 .............19

хаБарлаҒыштар, ПерИметрге арналҒан актИВ 
және ПаССИВ оПтИкалық/Электрондық 
хаБаршылар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
RITM ...................................................................23 .............20
ТЕКО ..................................................................17 .............22
HIKVISION ...........................................................21 .............24

ПроФИльді ұйымдар/қауымдаСтықтар/Бақ
ҚОРҒАУ
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ТЕКО ..................................................................17 .............22
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

өрт СИгналИзаЦИяСы
алауды/ жылуды/ түтінді таБу жүйелері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18
РИЭЛТА ..............................................................19 .............20
ТЕКО ..................................................................17 .............22
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23

аналогтық Бергіш
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18
САФЕТИ ЭКСПЕРТ ЖШС ....................................26 .............21
ТЕКО ..................................................................17 .............22
TRASSIR-ALMATY ................................................01 .............23
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

күзет Панельдері / БаСқару Пульттері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
RITM ...................................................................23 .............20
ТЕКО ..................................................................17 .............22

қаБылдау-Бақылау аСПаПтары ( БақылаҒыштар 
/ Бақылау Панельдері) өрт Сөндіру
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
РИЭЛТА ..............................................................19 .............20
ТЕКО ..................................................................17 .............22
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

өзгеше шарттарда ПайдалануҒа арналҒан өрт 
хаБарлаҒыштар (жарылу қауіПі Бар жайларды, 
қатаң клИматтық)
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18
РИЭЛТА ..............................................................19 .............20

өрт монИторИнг жүйелері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
ТЕКО ..................................................................17 .............22

өрт Сөндіру, түтінді алаСтату қондырҒыларын 
БаСқару аСПаПтары
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
РИЭЛТА ..............................................................19 .............20
ТЕКО ..................................................................17 .............22
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25
EPOTOS КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ ..........................03 .............26

өрт хаБарлаҒыштар / хаБарландырҒыштар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
BOLID ...............................................................Э/Е .............12
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18
RITM ...................................................................23 .............20
РИЭЛТА ..............................................................19 .............20
ТЕКО ..................................................................17 .............22
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЖӘНЕ АВТОМАТИКА»  
САУДА КОМПАНИЯСЫ, ЖШҚ ..............................37 .............25
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

хаБарлау және ЭВакуаЦИялауды БаСқару 
жүйелері
ТЕКО ..................................................................17 .............22
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25
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ЦИФрлық және оПтИкалық хаБарлаҒыштар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14

өрт Сөндіру жүйелері және құралдары
аВтоматтандырылҒан өрт Сөндіру жүйелері 
және қондырҒылары
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18
САФЕТИ ЭКСПЕРТ ЖШС ....................................26 .............21
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25
EPOTOS КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ ..........................03 .............26

алау БаСтырушы аЭрозолды және Инертті 
газды өрт Сөндіргіштер
EPOTOS КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ ..........................03 .............26

БаСқа жаБдықтар, өрт Сөндіру құралдары
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
ТЕКО ..................................................................17 .............22
EPOTOS КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ ..........................03 .............26

өрт Сөндіргіш заттар
ЭГИДА GROUP, ЖШС ..........................................22 .............25

өрт Сөндіргіштер, көБікті, таСымалды, 
ұнтақты, Сулы
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
EPOTOS КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ ..........................03 .............26

өрт Сөндіру аВтоматИкаСы, роБоттар
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18

өрт Сөндіру жарақтары
ТЕКО ..................................................................17 .............22

өртке қарСы қорҒаныС
BOLID ...............................................................Э/Е .............12
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
PLAZMA-T, ЖШС ...............................................Э/Е .............18
ТЕКО ..................................................................17 .............22
ЭРВИСТ .............................................................04 .............26
EPOTOS КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ ..........................03 .............26

СуБүріккіш жүйелер
EPOTOS КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ ..........................03 .............26

Электір технИкалық жаБдық, қуат 
көздері, каБелдер
Электір қуатын Беру көздері / үздікСіз Электр 
қуатын Беру көздері
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
ARDES ................................................................27 .............11
РИЭЛТА ..............................................................19 .............20

Электрондық каБельдер, Сымдар
ABSOLUTE DEFENCE DISTRIBUTION ЖШС ..........34 .............10
INTANT САУДА ҮЙІ, ЖШС ....................................33 .............14
HIKVISION ...........................................................21 .............24
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