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›    Široká nabídka 1 až 5 MPx boxových, kompaktních a dome kamer
›    Boxové kamery s 3x až 18x optickým přiblížením
›    Profesionální řada kamer s 8, 12, 16 a 30 MPx 7K
›    Dome kamery se 180° a 360° snímáním
›    Otočné PTZ kamery s 20x optickým přiblížením
›    Možnost spolupráce mezi uživateli
›    Systém umožňuje vložit místo kamery i webstránky
›    Jednoduché ovládání, mobilní přístup
›    Automatický upgrade kamer a klientů

›    Analogové kamery s Effio zpracováním obrazu
›    HD a Full HD kamery s Exmore čipem
›    IP otočné kamery v SD, HD a Full HD rozlišení
›    IP otočné kamery s horizontálním náklonem 210 °
›    Snímkovosť až 60 fps
›    Profesionální záznamový software s lite verzí do 9 kamer zdarma
›    Podpora DEPA funkcí, otevřená platforma pro jiné značky kamer
›    Automatické vyhledávání kamer v síti pomocí ARP protokolu

›    Široká nabídka analogových kamer
›    IP kamery od 1 do 12 MPx
›    IP PTZ kamery s IR přísvitem
›    HDCVI technologie - FullHD přes analog
›    Plná podpora ONVIF
›    Intuitivní uživatelské rozhraní
›    Možnost lokálního záznamu
›    Správa až 500 zařízení, česká lokalizace
›    Podpora e-map a videostěn

Kamerové systémy



MADE in ITALY

audio a video domovní telefony

›    Instalace na stávající PC síti
›    Propojení s Dahua CCTV kamerovým systémem
›    Ovládání komunikace a zámků mobilní aplikací
›    Použití jako jednoduchý zabezpečovací systém
›    Zabudovaný RFID přístupový systém
›    Možnost zanechání video odkazů
›    Komfort dotykových 7" monitorů, interkom mezi monitory
›    Napájení systému přes Dahua PoE

›    Nepolarizované 2-vodičové zapojení
›    Kapacita až 32 účastníků
›    Zapojení až 4 dveřních tlačítkových jednotek v systému
›    Nezávislé ovládání 2 dveřních zámků
›    Zabudovaný RFID bezkontaktní přístupový systém
›    Interkom mezi účastníky
›    Připojení až 6 analogových CCTV kamer k systému
›    Rychlá a přehledná adresace použitím DIP switchů

SiMple bUS
›    2-vodičový nepolarizovaný systém
›    Modularita dveřních jednotek
›    Možnost doplnění RFID přístupu
›    Podpora připojení až 24 analogových CCTV kamer
›    Neomezený počet vchodů
›    Až 240 uživatelů

vip SyStéM
›    Univerzální TCP / IP technologie
›    Možnost využití stávající PC sítě
›    Uživatel s video monitorem / počítačem / smartphonem
›    Podpora připojení IP kamer (H.264)
›    PoE napájení
›    Neomezený počet uživatelů



eleKTronicKé zaBezPečovací systémy

aKumuláTory a UPs

GSm komUnikátory

›    Lídr v produkci zabezpečovacích systémů
›    Ekonomické ústředny řady Spectra
›    Profesionální ústředny Digiplex do 192 vstupů
›    Ovládací klávesnice s displejem v moderním provedení
›    Pohybové snímače a další příslušenství pro univerzální použití
›    Konfigurační a uživatelské aplikace pro PC a smartphony
›    Možnost sestavení bezdrátového systému
›    Komfortní ovládání pomocí dvoucestného dálkového ovládání

›    Bezúdržbové akumulátory
›    Výstupní napětí 12VDC
›    Modely s kapacitou 1,3 až 40 Ah
›    Vhodné do zabezpečovacích systémů
     a kamerových CCTV systémů

›    UPS zdroje nepřetržitého napájení 230VAC
›    Online zapojení akumulátorů
›    Modely s výkonem do 1 kW
›    LCD info displej
›    Vyměnitelné ZABAT akumulátory

›    Ekonomické řešení GSM komunikátorů
›    2 - 4 vstupy, možnost PGM výstupů, ovládání přes mobil
›    Použití jako samostatné jednoduché EZS systémy
›    Hlasová nebo SMS notifikace, přenos Contact ID, PC konfigurace



›    Síťové i autonomní přístupové systémy
›    Možnost ověření přístupu pomocí PIN kódu, RFID
     kartou nebo otiskem prstu
›    Možnost spojování zařízení pro větší instalace
›    Komunikační protokoly TCP / IP, USB, RS485, Wiegand 26/34 bit
›    Bezplatný konfigurační software
›    Přístupové systémy s rozpoznáváním obličeje, přístupové turnikety
›    Kontroléry ovládání výtahů
›    UHF čtečky s dosahem do 3 m

›    Jednoduché a intuitivní zpracování docházky
›    Zaznamenání docházky RFID kartou nebo biometrickým
     snímačem otisků prstů
›    Ověření zaměstnance zabudovanou kamerou
›    TCP / IP připojení
›    Zadávání docházky i přes virtuální terminál
›    Výstup do tiskových sestav
›    Online kontrola přítomnosti zaměstnanců na pracovišti

PříSTuPové systémy

docházKové systémy

›    Kompletní a efektivní nastavení přístupového systému
›    Softwarové propojení s CCTV Avigilon Control Center
›    Správa z webového prohlížeče
›    Kapacita až 2048 čteček v systému

›    Přístupové čtečky s RFID (Mifare, 13,56MHz),
     kódovou klávesnicí, snímačem otisku prstu
›    Autonomní RFID čtečka s kódovou klávesnicí
›    Komunikace čteček přes dvouvodičovou sběrnici
›    Přehledný a bezplatný software do 50 kontrolérů



Predix

Quadrosense

Mikrovlnné bariéry
›    Bistatické mikrovlnné sady
›    Dosahy detekce od 50 m až do 300 m
›    Úzká detekční zóna 1,5 m
›    Přesné nastavení počítačem
›    Spolehlivé řešení s potlačením falešných poplachů

infračervené bariéry 
›    Vícepaprskové infrazávory až do výšky 2 m
›    Jednoduché optické a akustické zaměření
›    Stavová LED indikace
›    Tamper, vyhřívání
›    Dosahy od 15m do 250 m
›    IP 54

plotová ochrana 
›    Systém pro ochranu obvodového oplocení objektu
     detekčním kabelem
›    Zpracování řídící jednotkou pro 4 nezávislé zóny
›    Délka detekčního kabelu pro každou zónu až do 250 m
›    Individuální přizpůsobení pro rozdílné druhy plotů
›    Software pro nastavení systému je součástí

P A T R O L  S Y S T E M S

›    Obchůzkové systémy používající RFID bezkontaktní systém
     s přenosem dat v reálném čase
›    Vodotěsné provedení
›    Otřesu odolné pogumované ABS pouzdro
›    Optická signalizace / OLED displej
›    Kompas, LED svítilna
›    Přenos dat přes GPRS
›    Bezplatný vyhodnocovací software

PerimeTricKá ochrana

oBchůzKové systémy



inTeliGenTní funKce
analýzy oBrazu 
Video analýza, která ve spolupráci s Avigilon softwarem nabízí 
řešení, jak zamezit úniku podstatných informací, okamžitě na 
ně poukázat a statisticky vyhodnotit možné hrozby. Software 
Avigilon nabízí u video analýzy vysoký komfort obsluhy, rychlost 
a inteligentní učící režim, který zlepšuje výsledky. Pro rozeznání 
automobilu nebo postavy potřebuje software Avigilon pouze 20 
pixelů. Vyšší detekce se dosahuje v rozmezí 40-64 pixelů.

rozPoznávání evidenčních
číSel vozidel
Veřejné nebo soukromé parkoviště, obchodní domy, vchody do fi-
rem ... všude tam lze využít systém rozpoznání SPZ. Využívá se na 
evidenci vozidel v areálu, při vstupu nebo výstupu z parkovišť, kde 
je možné povolit přechod předem definovaným vozidlům. V ob-
chodních domech lze systém využít i pro vytvoření statistických 
údajů návštěvnosti podle okresů.

iP PříSTuPové SySTémy
Pro vjezd na ParKovišTě
Entry IP přístupové systémy pro snadný vjezd i výjezd, evidenci 
a kontrolu vozidel na soukromých parkovištích. Bezkontaktní 
čtečky s prodlouženým dosahem (až 3 m) jsou napojeny k 
vyhodnocovacímu kontroléru Entry, počítadlo E COUNT a semafor 
E LIGHT vizuálně informuje o naplnění kapacity parkoviště. Systém 
je spravován bezplatným softwarem.

TePloTní maPa
Pro oBchody   
Z pohledu marketingu se často používá počítání lidí a teplotní mapa. 
Obě tyto funkce jsou nejčastěji používány v obchodních řetězcích, 
kde marketingové oddělení získá přehled o pohybu osob a umí 
přizpůsobit rozmístění zboží na místa, která jsou nejnavštěvovanější, 
nebo zefektivnit počet zaměstnanců, případně je přemístit v 
rámci objektu. Teplotní mapa je funkce, která pro zvolené období 
monitoruje pohyb v obraze a jako výstup poskytne výsledek (viz 
obrázek).

riešenia
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