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 Zarja Elektronika iz Kamnika je eno od vodilnih podjetij na 
področju tehničnega varovanja z delovanjem v širši regiji. 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1969, ko je majhna skupi-
na navdušencev začela razvoj, proizvodnjo in nameščanje 
protivlomnih sistemov. Od davnih začetkov pa do danes se 
je Zarja Elektronika z vztrajnim delom, lastnim znanjem in 
razvojem, nenehnim strokovnim izpopolnjevanjem, sleden-
jem svetovnim trendom in izvedbo tehnično najzahtevnejših 
projektov razvila v dinamično vodilno strukturo z več kot 70 
zaposlenimi.

Začetek zgodbe

Poslanstvo podjetja Zarja Elektronika je ponuditi uporabni-
kom kar največjo tehnično varnost pred posledicami požara, 
vloma, kraje, ropa, uhajanja plina, razlitja tekočine ali drugimi 
neprijetnimi dogodki. Lasten razvoj je temelj odlične podpore 
in servisa, saj naprave poznamo do podrobnosti. Za sistem 
oziroma podsistem – komponente skrbimo skozi 
celoten življenjski cikel.

Širok spekter naprav in sistemov lastnega razvoja in proi-
zvodnje omogoča – za razliko od izdelkov velikih proizvajalcev 
– veliko prilagodljivost uporabnikovim željam in potrebam, 
izdelavo sistemov »po meri kupca«. Podjetje je v koraku s ča-
som in usmerjeno v prihodnost. Komponente sistema so med 
seboj preprosto združljive in nadgradljive, kar pomeni, da ni 
poljubno prilagodljiva le velikost sistema, ampak tudi funkcio-
nalnost. Izbor lastnih izdelkov dopolnjujemo s komponentami 
vodilnih svetovnih proizvajalcev opreme za tehnično varovanje. 
V veliko veselje nam je več kot 5000 zadovoljnih uporabnikov 
preprostih, zahtevnih in najzahtevnejših objektov, ki imajo 
nameščeno našo opremo in uporabljajo naše rešitve. Svojim 
strankam nudimo izdelavo projektov »na ključ«, od lastnega 
razvoja, svetovanja, idejne zasnove, projektiranja, inženiringa 
pa do same izvedbe – namestitve ter kasnejšega servisiranja in 
vzdrževanja.

Naše poslanstvo

Lastni proizvodi in storitve

Varno v nov dan
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Osnovna šola Toma Brejc, Kamnik (foto: arhiv šole Toma Brejca)
Hotel Kempinski Palace, Portorož (foto: arhiv Hotela Kempinski Palace)

Gorenje, Velenje (foto: arhiv Gorenja)
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (foto: arhiv letališča Jožeta Pučnika)

Slovenski parlament, Ljubljana (foto: Miran Kambič, arhiv Državnega zbora)
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Področja delovanja
Naša strokovna znanja temeljijo na dolgoletnih izkušnjah, zanesljivih sodelavcih ter 

usposobljeni in usklajeni ekipi. Obvladamo naslednja področja tehnične varnosti:

Protivlomni in proti-ropni sistemi 
Protivlomni sistemi Zarja nudijo napredne rešitve za zaščito pred 
vlomi in krajami. Na voljo je široka paleta rešitev, od najpreprostejših 
»hišnih« sistemov z le nekaj javljalniki pa vse do velikih kompleksnih 
integriranih sistemov. 

Sistemi aktivne požarne zaščite
Sistemi zgodnjega odkrivanja, javljanja in alarmiranja lahko zaznajo 
požar in sprožijo avtomatsko gašenje že v zelo zgodnji fazi gorenja. 
Samo takšni sistemi lahko preprečijo veliko škodo zaradi ognja.

Registracija prisotnosti in delovnega časa
Zaposleni so največji kapital podjetja, njihov delovni čas pa eden od 
najpomembnejših resursov, ki je hkrati najdražji. Upravljanje delovnega 
časa zaposlenih je ključnega pomena za vsako podjetje. 

Videonadzorni sistemi
Zagotavljajo vam pogled na vaše objekte in pregled nad njimi. Naši 
videostrokovnjaki sisteme natančno prilagajajo posameznim uporab-
niškim potrebam in zahtevam, kar pomeni maksimalno učinkovitost in 
minimalne stroške.  

Alarmni menedžment sistemi z vizualizacijo dogodkov
AMS (angl. Alarm Management System) omogoča nadzor različnih 
sistemov (npr. požarnega, vlomnega, video, nadzora dostopa itd.) preko 
grafičnega uporabniškega vmesnika, ki uporabniku zagotavlja večjo 
preglednost, boljši nadzor in hitrejše odzivanje.

Zaznavanje in javljanje požara ter alarmiranje
Zgodnje odkrivanje, javljanje in alarmiranje so ključnega pomena 

znotraj celotnega spektra ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti.

Zaznavanje in javljanje prisotnosti plina
Vmesniki Zarje Elektronike omogočajo priklop različnih javljalnikov, ki 

zaznavajo povečano koncentracijo strupenih, vnetljivih ali eksplozivnih 
plinov, prav tako pa tudi znižano koncentracijo kisika.

Gostu in uslužbencem prijazni hotelski sistemi
Zarja Elektronika nudi integrirane rešitve za nadzor dostopa in hotelskih 

sob. Za sodobno hotelsko rešitev ni dovolj, da le zagotavlja varnost 
gosta, mora tudi biti preprosta, priročna in diskretna. 

Nadzor pristopa in elektronski nadzor nad ključi
 Prilagodljiv dizajn, velik nabor različnih modulov in zmogljiva progra-
m¬ska oprema nudijo rešitve za širok spekter aplikacij za objekte raz-

ličnih velikosti in kompleksnosti – od majhnih, stanovanjskih objektov pa 
vse do pisarniških prostorov in industrijskih kompleksov. 
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Začnite vsak dan varno z vašim 
sistemskim integratorjem 

tehnične varnosti
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proizvodnja, montaža, inženiring in projektiranje
sistemov in naprav za tehnično zaščito d.o.o

Tel: +386 1 8317 488
Fax: + 386 1 8317 551

Service tel.: + 386 1 8317 452
Web: www.zarja.com

E-mail: info@zarja.com
 prodaja@zarja.com

Pridružujemo si pravico do sprememb brez opozorila. Za tiskarske napake ne odgovarjamo. 033535d/02/2016

Začnite vsak dan varno,
z vašim sistemskim integratorjem tehnične varnosti 

že od leta 1969 

Zarja doma in po svetu

V Zarji Elektroniki ne poznamo meja. Kot ekskluzivni zastopnik že dolga leta sodelujemo s številnimi priznanimi tujimi partnerji. Med 
najpomembnejše štejemo denimo Apollo, Tecnoalarm, Spectrex, FireVu, Deister Electronic, CBC Group, Protectowire, Vicon, Eldes, 

Geutebrück, Kidde, Detectortesters, Dahua in številne druge. Vse bolj pa smo izvozno naravnani. Poleg domačega tržišča že dalj časa 
uspešno delujemo na Balkanu, vedno bolj pa se oziramo tudi po sinergijskih partnerstvih v druge evropske države. 

Naše ambicije in cilji so okrepiti izvozno dejavnost in tako zagotavljati pretok naših znanj zunaj slovenskih meja.
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