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Se bojite nepričakovanih obiskov vlomilcev? 
 

Vam  je poleti prevroče, pozimi pa se tresete od mraza? 

Ne veste, kako zagotoviti varnost pri delu? 

 

PPPOOODDDJJJEEETTTJJJEEE                                             JJJEEE   VVVAAAŠŠŠAAA   RRREEEŠŠŠIIITTTEEEVVV   

   

Podjetje SCS varnost, je mlado in ambiciozno podjetje, ustanovljeno oktobra 2010. 

Usmerjeno je v prodajo: 

  - klim,  

-alarmnih sistemov,  

-videonadzorov,  

        -tečaja »varnost pri delu«.  

 

 

Omogočamo vam popolno varnost v poslovnih objektih in stanovanjskih hišah. Nudimo vam 

tudi brezžične kamere in alarmne sisteme, zato boste lahko odslej brez skrbi zapustili svoj 

objekt, prav tako pa se boste z veseljem vračali vanj, saj vam nudimo vrhunske klime za 

neprecenljivo udobnost.  

 

Naša ponudba obsega tudi izobraževanje na področju varnosti pri delu, saj verjamemo da 
vam bo koristil. Zato nikar ne čakajte, prebrskajte po katalogu, in si izberite izdelek, ki vam je 

najbolj všeč, in nas pokličite. 
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KLIME 

Samsung AQV-12ASA 

Stenska klimatska naprava Samsung AQV-12ASA je 

klimatska naprava z možnostjo segrevanja kot tudi 

hlajenja prostorov. Odlikujejo jo najnovejše tehnične 

rešitve in inovacije, kar zagotavlja zanesljivo in tiho 

delovanje ter enostavno upravljanje. Moč hlajenja je 

3,50 kW, gretja pa 4,0 kW.  

Cena: 599,00 € 
 

Samsung AQV-12ABA 

Stenska klimatska naprava Samsung AQV-12ABA 

zagotavlja tiho delovanje in enostavno upravljanje, 

poleg tega pa prihranite veliko denarja, saj ima 

možnost hlajenja kot tudi gretja. Moč hlajenja je 

3,50 kW, gretja pa 4,0 kW.  

                 Cena: 712,23 € 

 

General arha-36lc/AOHD-                                       

36LA 

Kanalska klimatska naprava zagotavlja tiho  

delovanje, veliko ekonomičnost, enostavno 

upravljanje in preprosto vzdrževanje. Uporablja se 

lahko v komercialnih prostorih, restavracijah, 

kavarnah, uradih, hotelih ali bankah. Moč hlajenja je 

10,0 kW, gretja pa 11,20 kW. 

 

 

     Cena:  3.490,21 € 

 



 

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 
Učno podjetje SCS varnost, d. o. o. 

Cesta II. grupe odredov 38 
1295 Ivančna Gorica 

Tel: 01/7878 720 
E-pošta: Up.scs.varnost@gmail.com 

 

 4 

 

Stenska klimatska naprava Panasonic 

RE12JKX 

Panasonic RE12JKX je klimatska naprava z inverterjem. To pomeni, 

da ima tako možnost segrevanja kot tudi hlajenja prostorov. Sodi v 

energijsko učinkovitost razreda A. Klima ima vgrajen zračni filter z 

zaščito pred plesnijo in možnostjo One-Touch. 

Cena: 685,00 € 
 

Stenska klimatska naprava 

Panasonic RE9JKX 

Panasonic RE9JKX je klimatska naprava z možnosto 
segrevanja in hlajenja prostorov. Klima ima vgrajen zračni 
filter z zaščito pred plesnijo in možnostjo One-Touch. Sodi v 
energijsko učinkovitost razreda A. 

 

        Cena: 658,00 € 

 

Stenska klimatska naprava 

Panasonic CS-PW12-GKX 

Stensko klimatsko napravo Panasonic CS-PW12-GKX odlikuje 

učinkovito, ekonomično in tiho delovanje. Moč hlajenja je 

3,40 kW, gretja pa 3,80 kW. Primerna je za uporabo v 

prostorih do velikosti 42 m2. Klimatska naprava ima funkcijo 

odstranjevanja neprijetnega vonja in funkcijo blagega sušenja 

zraka. 

 
 

       Cena: 502,00 € 
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Prenosna klimatska naprava Bosch 

Balay 3XP3000Q 

Prenosna klimatska naprava Balay 3XP3000Q je prenosna klimatska 
naprava z dvostopenjskim ventilatorjem. Ima možnost izbiranja 
temperature od 20 °C do 30 °C. 
 
 
 

 

Cena: 339,00 € 
 
 

Prenosna klimatska naprava 
Bosch CAC-09MG 
Prenosna klimatska naprava CAC-09MG se upravlja s stikali 
na dotik, o delovanju pa vas obvešča preko LCD-zaslona. 
Nastavite lahko hitrost ventilatorja in smer pihanja. 
 
 
 
 

                  Cena: 166,00 € 
 

Stenska klimatska naprava LG S 
12 AHP 
 
Stenska klimatska naprava LG S 12 AHP ima moč hlajenja 
3,52 kW in moč gretja 3,75 kW. Spada v hladilni razred A in 
grelni razred B. Ima možnost prečiščevanja zraka, 
antibakterijski filter in funkcijo Chaos Swing. 
 

Cena:  555,00 € 
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Stenska klimatska naprava 
Samsung AQV-09ASA 

Stenska klimatska naprava Samsung AQV-09ASA 
zagotavlja zanesljivo in tiho delovanje, velik 
prihranek denarja in enostavno upravljanje. 
Namenjena je za prostore velikosti do 40 m2. Moč 
hlajenja je 2,50 kW, gretja pa 3,40 kW. V 
kompletu sta zunanja in notranja enota. 

 

 
ALARMNI SISTEMI 
 

Alarm proti zamakanju vode EW-13 
Alarm je zelo glasen (80 dB). Ne potrebujete žičnega priklopa. 

Napaja ga 9-voltna baterija (6LR62). Voda lahko povzroči veliko 

škode v vašem domu. Z namestitvijo alarma proti zamakanju vode 

na mesta, kjer je potencialna nevarnost zamakanja, lahko to 

preprečite. 
 

 

 

Mini alarm s tipkovnico 

Alarm je zelo glasen (130 dB).  Časovni zamik ob vstopu v varovano 

območje je 10 s z vnosom osebne kode. Časovni zamik pri izhodu iz 

varovanega območja je 30 s. Montaža ja enostavna. Ima dvojno 

napajanje (4 bat. velikosti AA ali enosmerni napajalnik 6V/500mAh) 

in priključek za zunanjo sireno. Dimenzije: 70 mm x 135 mm x 44 mm 

(D x V x Š). Uporaben je za dom, počitniško prikolico ...  Območje 

varovanja je dolžina 6 m, 600 horizontalno, 200 vertikalno.  

 Cena: 676,00 € 

 

 Cena: 14,40 €  

  Cena:  20,57 €  
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Stropni alarm 

Alarm je zelo glasen (130 dB). Ima IR daljinski upravljalec z 
možnostjo spreminjanja kode. Časovni zamik ob vstopu v varovano 
območje je 4 s. Časovni zamik pri izhodu iz varovanega območja je 
30 s. Montaža je enostavna. Ima dvojno napajanje (4 bat. velikosti 
C ali enosmerni napajalnik 6V/500mAh) in indikator izpraznjenosti 
baterij. Območje varovanja je 3,6 m horizontalno, 2,4 m vertikalno. 
Dimenzije: 125 x 48 mm 

 Cena:  33,94 €  

Home Matic FAZ 

Osrednji del vašega alarmnega sistema je centralna radijska 

alarmna naprava Home Matic. Za največjo zanesljivost in 

odpornost na motnje radijski prenos med centralo in senzorji 

poteka dvosmerno. To pomeni, da v primeru alarma senzor 

prejme povratno informacijo, da je alarmiranje prispelo do 

centrale. Radijski prenos v 868 MHz tehnologiji zagotavlja velik 

domet in prenos vseh alarmnih in statusnih sporočil.  

 

   

Cena: 376,00 € 
 

Homematic 

Brezžični alarmni sistem HOMEMATIC vas opozarja pred 

vsemi nezaželenimi obiski. Zraven spada tudi prenosni 

opozorilec, ki začne utripati ob sproženju alarma. 

 

 

Cena: 264,00 € 
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Mini alarm za okna  

Alarm je zelo glasen (105 dB). Sproži se ob prekinitvi magnetnega 

kontakta. Za izklop je potreben ključ. Montaža je enostavna, 

napajajo ga 3 baterije. Dimenzije so 38 mm x 67 mm x 16 mm (D x 

V x Š). Uporaben je za dom, pisarno, garažo, apartma … 

 

 

 

Cena: 7,00 € 

Mini alarm za vrata in okna 

 Alarm je zelo glasen (130 dB), montiramo ga na vrata ali okenski okvir. 
Časovni zamik ob vstopu v varovano območje je 10 s z vnosom osebne 
kode. Časovni zamik pri izhodu iz varovanega območja je 30 s. Montaža 
je enostavna. Ima dvojno napajanje (4 bat. velikosti AA ali enosmerni 
napajalnik 6V/500mAh) in indikator izpraznjenosti baterij. Vsebuje 
priključek za zunanjo sireno. Dimenzije: 65 x 158 x 38 mm Uporaben je 
za dom, počitniško prikolico, garažo, pisarno, vrtno lopo, rastlinjak … 

 

    Cena: 21,00 € 
 

Večnamenski prenosni alarm 

 Alarm je zelo glasen (110 dB), sproži se s premikanjem. Montaža je 

enostavna. Napajata ga 2 bat. velikosti AA, ima tudi indikator 

izpraznjenosti baterij. Dimenzije: 26 mm x 76 mm (Š x V). 

 

 

 

Cena: 12,87 € 
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VIDEO NADZOR 

IC-7000 IP kamera 

Tip kamere: brezžična max z ločljivostjo 640x480 screen 

Tip tipala: omogoča Night Vision z vgrajenim IR (Infra Red) LED 

Velikost:  QVGA/VGA  

Dodatno: upravljanje preko brskalnika 

 

         Cena: 157,39 €  

 
IC-1510 IP 
 
Tip kamere: Ethernet LAN 0.3 megapixel 

Notranji spomin: 16 MB 

Tip tipala: CMOS 

Velikost: 45 x 15 x 10 mm 

Zajem 24-bitne barvne sheme 

Dodatno: detektor gibanja, časovno krmiljenje, 

izdelava slik, javljanje na email ali FTP 

                          Cena: 55,90 € 

 
1/3” Sony CCD 
 
Barvna zunanja/notranja zidna infra rdeča kamera v 

vodoodpornem ohišju z vgrajenim 1/3” Sony CCD-senzorjem. 

Domet kamere je 15 metrov v popolni temi.  
    

     Cena: 139,41 €  
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Edimax IC-7000PTN IP brezžična 
kamera 

Podpira:  MPEG4 in M-JPEG video predvajanje ter dvosmerni 

avdio 

Kodiranje omrežja: WEP, WPA, WPA2 128 bit 

Vgrajena SDHC/SD reža za shranjevanje posnetkov in slik 

direktno nanjo 

Načini snemanja: ročno, časovno, detekcija premikanja 

      Cena: 215,00 € 

 

VARNOST PRI DELU 
 
Izvajamo usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za delodajalce in pri njih 
zaposlene delavce, in sicer tako za gospodarske kot negospodarske dejavnosti. Kadar je le mogoče, 
izvedemo ločena usposabljanja za delodajalce in delavce oziroma po posameznih dejavnostih. Pri 
usposabljanju uporabljamo moderna avdiovizualna sredstva. Praktična usposabljanja izvedejo 
delodajalci sami po programu in navodilih podjetja.  

 

Zakonska osnova 
 
Usposabljanje določa Zakon o varstvu in zdravju na delovnem mestu.  
 
Usposabljanje določata: 
 
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99).  
• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002).  

  

Vrste izobraževanja 
 
• teoretični del, 
• praktični del. 
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Pogoj vključevanja v usposabljanje 
 

 • Udeleženci morajo biti stari najmanj 15 let. 
 
 

Pogoja končanja usposabljanja:  
 

 • opravljen teoretični preizkus znanja (zadostno število točk), 
 • opravljen praktični preizkus znanja. 
   
  

Oblika izpita 
 
Teoretični del: Kandidati izpolnijo testno polo.  
 
Praktični del: Kandidati opravijo simulacijo na delovnem mestu pod nadzorom mentorja. 
 
 

Potrdilo 
 
Po opravljenem teoretičnem in praktičnem preizkusu znanja se kandidatom izda ''POTRDILO'' 
o opravljenem preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu. 
 
 

Kraj izvajanja:  
 

 • teoretični del v didaktični učilnici,  
 • praktični del v podjetju na konkretnem delovnem mestu ali v prostorih izvajalca.  

 
 
 

Smotri 
Kandidate poučimo o:  

 • ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,  
 • zakonskih osnovah za varno in zdravo delo, 
 • nevarnostih električnega toka,  
 • nevarnostih na delovnem mestu,  
 • nudenju prve pomoči poškodovanim delavcem,  
 • postopkih in načinih ukrepanja ob nesrečah pri delu.  
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Naloge 
Kandidati morajo obvladati opisane vsebine po posameznih predmetih do te mere, da pri 
samostojnem delu zagotovijo varnost in zdravje pri delu samemu sebi ter drugim, ki so 
vključeni v proces dela. Za ocenjevanje se uporablja uradni ocenjevalnik, ki ga je izdalo 
ministrstvo za zdravstvo. 
 

 
 
 
 
 
 
Program je namenjen vsem zaposlenim v Republiki Sloveniji.  

 
 

 

 


