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Cykl bezpłatnych szkoleń
dotyczących sieciowych systemów monitoringu wizyjnego
W czerwcu 2011 roku ﬁrma Sony wznowiła cykl bezpłatnych
szkoleń dotyczących sieciowych systemów monitoringu wizyjnego, odbywających się w siedzibie Sony Europe Limited
Sp. z o.o. Oddział w Polsce (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa).
W ramach szkoleń prezentowane będą urządzenia wizyjne
z grupy Sony Ipela. Zostaną omówione także zasady tworzenia
infrastruktury sieciowej, niezbędnej do obsługi rozległych systemów monitoringu.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w tych spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres biuro@altram.com.pl. Dodatkowe informacje na temat szkoleń znajdziecie państwo na stronie
www.altram.com.pl oraz w kolejnych numerach Zabezpieczeń.
Bezpośr. inf. Altram

W Warszawie otwarto pierwszy punkt obsługi klienta

Pro Express
Firma UTC Fire & Security jako jednostka biznesowa
United Technologies Corporation (NYSE: UTX) ogłosiła otwarcie pierwszego w Polsce punktu obsługi klienta Pro
Express, który mieści się w Warszawie. Obecnie punkty obsługi klienta Pro Express funkcjonują między innymi w Brukseli,
Helsinkach, Paryżu, Rzymie i Rotterdamie. W sumie istnieje
17 tego typu punktów w jedenastu krajach na świecie. Sytuacja
ta obrazuje zaangażowanie ﬁrmy UTC Fire & Security w budowanie cennych relacji z klientem.
– Ze względu na sukcesy w tworzeniu sieci punktów obsługi klienta w rejonie Europy, Azji Środkowej i Afryki jest nam
szczególnie miło, że możemy rozszerzyć sieć o punkt Pro Express
w Polsce. Dzięki temu będziemy mogli zaprezentować naszym

polskim klientom metody sprzedaży i wsparcia technicznego w dziedzinie systemów alarmowych sprawdzone w innych
krajach. Ten jedyny w swoim rodzaju punkt obsługi klienta,
zlokalizowany w Warszawie, oferuje Państwu wsparcie techniczne oraz prezentuje nowości spośród naszych najbardziej innowacyjnych produktów – powiedział Bart Otten, prezydent
UTC Fire & Security’s Global Security Products Group w rejonie Europy, Azji Środkowej i Afryki.
Pro Express, jako punkt obsługi klienta funkcjonujący
na zasadzie one-stop shop (możliwość dokonania szybkich
zakupów bez konieczności składania zamówienia), stanowi
duże udogodnienie dla profesjonalistów z branży systemów
alarmowych, stanowiących grupę naszych klientów. Jest to
odpowiedź naszej ﬁrmy na ich
potrzebę łatwego i szybkiego pozyskania potrzebnych produktów
w jednym miejscu. Dodatkowym
atutem punktu Pro Express jest
możliwość skorzystania z fachowych porad technicznych ekspertów pracujących w naszej ﬁrmie,
a także zapoznania się z produktami w specjalnej sali pokazowej,
przygotowanej przez fachowców,
którzy w każdej chwili służą pomocą i radą klientom odwiedzającym punkt obsługi.

Bezpośr. inf. Anna Świniarska
UTC Fire & Security Polska
4
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Nowa marka,
Od połowy lutego 2011 r. ﬁrma ADT Fire and Security
Sp. z o.o. oferuje pełen zakres rozwiązań i usług z dziedziny
bezpieczeństwa pod nową nazwą i marką – AGIS Fire&Security Sp. z o.o. AGIS (Advanced Global Integrated Solutions)
jest międzynarodowym dostawcą rozwiązań z zakresu elektronicznych systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, obecnym m.in. w Danii, Szwecji, Finlandii, Grecji i na
Węgrzech.
Nasza (należąca do Tyco International) ﬁrma weszła w skład
europejskiej Grupy AGIS, którą tworzy wspólnie z pięcioma
innymi organizacjami. Łączne roczne obroty ﬁrm w sześciu
krajach wynoszą około 69 milionów euro. Zatrudniają w sumie
około 500 pracowników. Każda z ﬁrm – na odpowiadającym
jej lokalnym rynku – jest wiodącym dostawcą zintegrowanych
rozwiązań stosowanych w elektronicznych systemach zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej. Oferuje doradztwo, projektowanie, dostawę urządzeń, instalowanie, uruchamianie
oraz serwis i konserwację systemów zbudowanych z wysokiej
klasy urządzeń.
– Cieszymy się, że jesteśmy częścią organizacji o silnej pozycji
rynkowej, prowadzącej badania i rozwijającej nowe produkty, co

w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas
realizacji projektów w ramach Tyco stanowi podstawę naszego
dalszego rozwoju – mówi Piotr Krzyżak, dyrektor generalny
AGIS Fire&Security w Polsce.
AGIS Fire&Security realizuje w Polsce projekty, których
zakres obejmuje instalacje niskoprądowe i gaszeniowe,
ochronę przeciwpożarową oraz sterowanie ruchem ulicznym
– wykorzystywane m.in. w handlu, przemyśle, IT, telekomunikacji, transporcie publicznym i logistyce. Wykwaliﬁkowani konsultanci i inżynierowie AGIS, działający do tej pory
jako pracownicy ADT, będą nadal troszczyć się o najwyższy
poziom świadczonych usług na każdym etapie wdrażania zabezpieczeń.
– Celem organizacji w Polsce jest zapewnienie klientom skutecznych rozwiązań służących bezpieczeństwu oraz wspólne poszukiwanie technologii najlepiej odpowiadających ich potrzebom.
W ten sposób dajemy klientom to, czego potrzebują, i prowadzimy ich tam, gdzie chcą być jutro – mówi Piotr Krzyżak.
Bezpośr. inf. Karolina Łokietek
AGIS Fire&Security

Aktualizacja oprogramowania sieciowego Samsung NET-i Viewer
Samsung wprowadza nową wersję niewymagającego licencji oprogramowania
sieciowego NET-i Viewer do scentralizowanego zarządzania systemami monitoringu
Oprogramowanie sieciowe NET-i Viewer umożliwia zdalny
monitoring, kontrolę oraz zarządzanie produktami Samsung
typu DVR oraz iPOLiS, nawet jeśli klient korzysta z połączenia struktury analogowej i sieciowej w kilku miejscach
jednocześnie.
Najnowsza wersja pakietu NET-i Viewer, v1.26, posiada
graﬁczny interfejs użytkownika ułatwiający pracę operatorowi systemu. Wykorzystywana jest funkcja map synoptycznych
oraz praca na wielu monitorach, co pozwala na równoczesne
wyświetlanie obrazów z szesnastu kamer na jednym ekranie
lub obrazów z trzydziestu dwóch kamer, rozłożonych nawet
na cztery ekrany.
Funkcja monitorowania zdarzeń zainstalowana w oprogramowaniu NET-i Viewer zawiadamia operatora o wystąpieniu sytuacji alarmowej lub o utracie obrazu za pomocą żółtego markera, podczas gdy dwukierunkowy system transmisji
dźwięku pozwala na komunikację pomiędzy monitorowanym
miejscem i pomieszczeniem kontrolnym.
Wśród wielu opcji dostępne są także funkcje wyszukiwania
zdarzeń, umożliwiające odnajdywanie i odtwarzanie nagranych obrazów.
Oprogramowanie NET-i Viewer pozwala wyświetlać zarówno obrazy w czasie rzeczywistym jak i nagrania archiwalne,

które są skompresowane do formatów H.264, MPEG-4 lub
MJPEG. Umożliwia też obróbkę obrazów o różnej rozdzielczości, w tym megapikselowej (1M, 2M, 3M), 4CIF, Half D1,
VGA oraz CIF. Funkcja kopii zapasowych umożliwia przeniesienie nagranego obrazu na płyty CD, DVD lub na zewnętrzne
nośniki pamięci, takie jak USB lub NAS.
Bezpośr. inf. David Solomons
DRS Marketing
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wieloletnie doświadczenie

Certyﬁkacja dla dystrybutorów
WYDARZENIA – INFORMACJE

Samsung Techwin Europe w Polsce i krajach bałtyckich
Firma Samsung Techwin Europe wydała oświadczenie odnoszące się do nowej polityki certyﬁkacji ﬁrm będących dystrybutorami profesjonalnych oraz konsumenckich urządzeń
i systemów zabezpieczeń na terenie Polski i krajów bałtyckich
(Litwy, Łotwy i Estonii).
Od 1 marca 2011 roku jedynie autoryzowani i certyﬁkowani dystrybutorzy będą uprawnieni do używania logo Certiﬁed
Samsung Security Distributor 2011 na oﬁcjalnych dokumentach, broszurach, stronach internetowych i w prezentacjach.
– Celem wprowadzenia nowej polityki jest zapewnienie instalatorom i integratorom systemów w Polsce i krajach bałtyckich
jasnych i czytelnych zasad wsparcia, jakiego mogą oczekiwać
od dystrybutorów oferujących im produkty marki Samsung –
powiedział Sam Kim, Commercial Manager ﬁrmy Samsung
Techwin Europe, odpowiedzialnej za promocję i dystrybucję
produktów Samsung Techwin w Europie, Rosji i krajach WNP.
– Tylko certyﬁkowani dystrybutorzy Samsung Techwin Europe są
uprawnieni do serwisu przed- i posprzedażowego, bezpośredniej
pomocy technicznej oraz pełnej obsługi gwarancyjnej.
Każdy certyﬁkat potwierdzający, że dana ﬁrma jest oﬁcjalnym dystrybutorem produktów Samsung z zakresu zabezpieczeń, będzie mieć unikatowy numer certyﬁkacyjny oraz będzie
ważny tylko przez określony czas.
Pozostałe ﬁrmy oferujące obecnie produkty Samsung Techwin
w Polsce i krajach bałtyckich nie są upoważnione do używania
loga Certiﬁed Samsung Security Distributor 2011 ani do nazywania
się dystrybutorem produktów marki Samsung Techwin. Mogą
jednak używać określenia „sprzedawca” lub „subdystrybutor”.

Instalatorzy oraz integratorzy systemów, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do statusu dystrybutora, proszeni są o kontakt z Piotrem Rogalewskim (adres poczty elektronicznej: piotr.rogalewski@samsung.com).
Znaczne inwestycje w działania badawczo-rozwojowe zaowocowały imponującą ekspansją produktów marki Samsung.
Firma jest w stanie zaoferować kompletne rozwiązania z dziedziny zabezpieczeń – bez względu na skalę przedsięwzięcia.
Samsung rozwija swoje produkty z myślą o zaspokojeniu
obecnych i przyszłych potrzeb profesjonalistów z branży zabezpieczeń. Specjalnie dla tej branży opracowano szereg nowatorskich technologii. Dzięki nim produkty marki Samsung
niezmiennie otrzymują wysokie oceny w niezależnych testach.
Dystrybucją i obsługą posprzedażową profesjonalnych systemów zabezpieczeń Samsung w Europie, Rosji i krajach WNP
zajmuje się ﬁrma Samsung Techwin Europe z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Firma posiada także lokalne biura we Francji,
Niemczech, Włoszech, Republice Czeskiej, Hiszpanii i Rosji.
Bezpośr. inf. David Solomons
DRS Marketing

AXIS M31-VE – nowa seria kompaktowych kamer IP
ﬁrmy Axis Communications do instalacji zewnętrznych
Firma Axis Communications wprowadziła na rynek ekonomiczne kamery sieciowe AXIS M31-VE przeznaczone do dyskretnego nadzoru zewnętrznego. Kompaktowa konstrukcja
i niewielkie rozmiary sprawiają, że modele te najlepiej sprawdzą się w nadzorze wizyjnym obszarów wokół wejść do sklepów, restauracji, hoteli, banków czy urzędów.
– Seria kamer sieciowych AXIS M31-VE pozwoli dyskretnie
monitorować newralgiczne obszary w okolicy sklepów i innych
placówek usługowych, jednocześnie zapewniając wysokiej jakości materiał wizyjny, a wszystko to w wyjątkowo atrakcyjnej cenie
– powiedział Erik Frännlid, dyrektor ds. zarządzania produktami w Axis Communications.
Przeznaczone do instalacji zewnętrznych kamery AXIS M31-VE
są przystosowane do pracy w temperaturze od –20°C do +50°C.
Odporna na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne obudowa jest
wyposażona w osłonę chroniąca przed słońcem, deszczem i śniegiem. Instalację kamer ułatwia praca w systemie PoE (Power over
Ethernet), w którym do zasilania urządzeń i transmisji danych
wykorzystywany jest jeden i ten sam kabel sieciowy. Ponadto kamery AXIS M31-VE wykrywają próby manipulacji, np. zakrycia
6
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kamery czy zabrudzenia farbą. W połączeniu z inteligentnymi aplikacjami
mogą nie tylko zapewniać bezpieczeństwo
i zapobiegać stratom, ale także pełnić inne
użyteczne funkcje, na przykład zliczać osoby wchodzące do budynku i osoby wychodzące z niego.
Dzięki zastosowaniu skanowania progresywnego wszystkie
kamery z nowo zaprezentowanej serii gwarantują znakomitą
jakość obrazu o wysokiej poklatkowości. Seria obejmuje model AXIS M3113-VE o rozdzielczości 800×600 pikseli oraz
AXIS M3114-VE o rozdzielczości 1 Mpx, zgodnie ze standardem HDTV 720p.
Kamery M31-VE współpracują z oprogramowaniem AXIS
Camera Station do zarządzania materiałem wizyjnym oraz
innymi oprogramowaniami, dostępnymi w ramach programu
Application Development Partner ﬁrmy Axis.
Kamery z serii AXIS M31-VE będą dostępne w drugim
kwartale 2011 r.
Bezpośr. inf. Kamila Wierzbicka
Grayling Poland

Bezpieczny i nowoczesny Stadion Narodowy

Fot. Narodowe Centrum Sportu (www.stadionnarodowy.org.pl)
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Stadion Narodowy w Warszawie będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce. Innowacyjne
rozwiązania technologiczne spełniające wymogi UEFA mają
służyć zarówno zawodnikom, jak i wszystkim użytkownikom.
Jednym z dostawców systemów zainstalowanych w tym obiekcie jest ﬁrma Schneider Electric.
Stadion Narodowy ma stać się sportową wizytówką nie
tylko stolicy, ale całej Polski. To na nim rozegrany zostanie
mecz otwarcia Mistrzostw Europy EURO 2012. Aby sprostać
światowym wymogom, obiekt musi zostać wyposażony w nowoczesne urządzenia służące nie tylko poprawie komfortu
uczestników imprez sportowych, ale przede wszystkim ich
bezpieczeństwu.
Innowacją Stadionu Narodowego w Warszawie jest największy w Polsce, zawierający ok. 30 tys. punktów kontrolnych, system zarządzania, monitorowania instalacji budynkowych (BAS), bazujący na rozwiązaniach Schneider
Electric.
– Jest to ważny element inteligentnego budownictwa.
System gromadzi informacje napływające z całego obiektu
w jednym miejscu i umożliwia szybką reakcję na zmiany
warunków zewnętrznych i wewnętrznych, co pozwala uzyskać optymalne zużycie energii, poprawić funkcjonalność,
zapewnić bezpieczeństwo oraz komfort – podkreśla Marek
Olszewski, dyrektor techniczny pionu Buildings firmy
Schneider Electric.
Platforma systemu zarządzania instalacjami technicznymi składa się z oprogramowania TAC Vista, swobodnie programowalnych sterowników TAC Xenta i MNL I/A Series,
modułów komunikacyjnych i funkcyjnych oraz elementów
pomiarowych i wykonawczych. System automatyki budynkowej Schneider Electric zarządza między innymi automatyką wentylacji i klimatyzacji, automatyką ciepła i chłodu,

sterowaniem oddymianiem, monitoringiem instalacji elektrycznej.
System bezpieczeństwa na Stadionie Narodowym został
również poszerzony o system kontroli dostępu ﬁrmy Schneider Electric, stanowiący część infrastruktury zabezpieczeniowej obiektów. Tego typu system pomaga nie tylko zwiększyć
bezpieczeństwo, ale również ułatwić nadzór i usprawnić ruch
osobowy, między innymi na stadionach sportowych. Jego
głównym zadaniem jest ograniczenie wstępu osób nieuprawnionych na teren określonych obiektów, np. do wydzielonych
stref na trybunach stadionu. System kontroli dostępu ﬁrmy
Schneider Electric wykorzystuje platformę Andover Continuum. Do sterowania będą służyć sieciowe sterowniki kontroli
dostępu ACX Series współpracujące z modułami rozszerzeń
xPPI8 i xPBD4.
– Jedną z głównych przyczyn wyboru naszego systemu była jego
jakość i niezawodność. W tak dużym i prestiżowym obiekcie potrzebny jest system sprawdzony i cieszący się bardzo dobrą opinią
innych użytkowników. Tu potwierdzą się jego możliwości techniczne
oraz zostaną wykorzystane niestandardowe funkcje służące do
integracji z urządzeniami różnych,
niezależnych producentów – dodaje Jacek Parys, dyrektor handlowy
pionu Buildings ﬁrmy Schneider
Electric.
Rozwiązania Schneider Electric
Buildings Polska są wykorzystywane również w innych obiektach
sportowych w Polsce, między innymi na otwartym w ubiegłym
roku stadionie Legii Warszawa,
jak również na stadionie Cracovii
w Krakowie.
Bezpośr. inf. Aneta Kowalczyk/
Ewa Mittelstaedt
Monday PR
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zintegrowany z pakietem Milestone XProtect
Podobnie jak to miało miejsce w przypadku pulpitów sterujących typu DCZ USB i głowic szybkoobrotowych z serii
ULISSE IP, ﬁrma Videotec informuje o integracji koderów
systemu ALBERT, służących do analizy sygnałów wizyjnych,
z platformą Milestone XProtect IP Video Management.
Dział Milestone Device Support Team wprowadził na rynek
pakiet oprogramowania XProtect Device Pack 5.3 z koderami systemu ALBERT wprowadzonymi na listę obsługiwanych
produktów.
W koderach systemu ALBERT została wykorzystana unikatowa metoda obsługi urządzeń CCTV polegająca na analizie treści
obrazów wytwarzanych przez poszczególne kamery i na korekcji
pola widzenia innych kamer na podstawie wyników tej analizy.
Mówiąc prościej, ustawienie poszczególnych kamer zmienia się
automatycznie na skutek zdarzeń wykrywanych przez system.
Firma Videotec opatentowała sposób wzajemnego współdziałania poszczególnych kamer, który umożliwia uzyskanie
jak najlepszych nagrań oraz poprawia skuteczność obserwacji
w ramach danej konﬁguracji sprzętowej. System wykazuje dużą
odporność na błędy i nadmiarowość, niezbędną w krytycznych

sytuacjach, które mogą zaistnieć podczas ochrony rozległych
terenów otwartych, na których może wystąpić jednocześnie
wiele zdarzeń wymagających interwencji, zaś operatorzy systemu obsługują znaczną liczbę kamer – także modele PTZ.
Unikatowa architektura systemu ALBERT pozwala na
stworzenie inteligentnej sieci dozorowej, stanowiącej aktywną
pomoc dla służb ochrony obiektu i ułatwiającej pracownikom
szybkie podejmowanie właściwych decyzji.
Integracja z pakietem Milestone XProtect, który jest znaną na
całym świecie otwartą platformą programową, służącą do zarządzania sieciowymi systemami monitoringu wizyjnego, potwierdza
wysoką pozycję rynkową produktów ﬁrmy Vieotec oraz stwarza
możliwość poprawy funkcjonowania systemów dozorowych.
Bezpośr. inf. Martina Panighel
VIDEOTEC SpA
Tłumaczenie: redakcja

Axis Communications prezentuje sieciowe kamery HD z funkcją PTZ – AXIS M50
Firma Axis Communications rozszerzyła swoją ofertę o jedne
z najmniejszych na świecie kamery kopułkowe z funkcjami panoramowania, pochylania i przybliżania (PTZ), przystosowane do instalacji wewnętrznych. Przeznaczona do dyskretnego
nadzoru w sklepach, bankach, hotelach, urzędach, restauracjach i magazynach seria AXIS M50 usprawni zarządzanie
i podniesienie poziom bezpieczeństwa tych obiektów.
Kamery serii AXIS M50 wyróżniają się bardzo małymi wymiarami – mają zaledwie 13 cm szerokości
i 5,6 cm wysokości. Dzięki tak kompaktowej konstrukcji zapewnią dyskretny nadzór w zakresie 360°,
dostarczając jednocześnie wysokiej jakości materiału wizyjnego. Wbudowany mikrofon umożliwia wykrywanie
dźwięków, a w razie zarejestrowania nietypowych odgłosów, np.
po godzinach pracy, pozwoli także aktywować alarm.
– Kamery z serii AXIS M50, chociaż rejestrują materiał wizyjny
w wysokiej rozdzielczości i oferują szereg zaawansowanych funkcji,
takich jak panoramowanie, pochylanie i przybliżanie, są przystępne
cenowo nawet dla małych sklepów – powiedział Erik Frännlid,
dyrektor ds. zarządzania produktami w Axis Communications.
– Kamery AXIS M50 dostarczą materiału wizyjnego, który pozwoli
sprawdzić zapełnienie półek towarami, ocenić popularność poszczególnych form promocji i śledzić zachowania klientów.
Instalacja kamer może pośrednio przyczynić się
do zwiększenia sprzedaży i podwyższenia jakości obsługi w placówkach handlowych. Atutem rozwiązań AXIS jest
także to, że pole widzenia kamer może
być swobodnie adaptowane do aktualnej
aranżacji sklepu. Dzięki funkcji PTZ operator
8
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może również zdalnie zmieniać ustawienie kamery tak, aby móc
prowadzić obserwację w pełnym zakresie 360° – dodał Frännlid
Kompaktowe wymiary AXIS M50 sprawiają, że urządzenia te
mogą zostać łatwo zainstalowane zarówno pod suﬁtem, jak i na
ścianach. Jedna kamera może obserwować obszar o powierzchni dochodzącej do 400 m2. Seria AXIS M50 ma stopień ochrony
IP51, co oznacza, że kamery są odporne na pył i kapiącą
wodę, dzięki czemu umożliwiają przekazywanie obrazu nawet po włączeniu systemu tryskaczowego. Zasilanie kamer odbywa się zgodnie ze standardem
PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af, co ułatwia instalację, gdyż jeden standardowy kabel sieciowy, podłączony do przełącznika zgodnego z PoE, zapewnia
transmisję obrazu, sterowanie funkcjami PTZ oraz zasilanie.
Seria AXIS M50 obejmuje model AXIS M5014 o rozdzielczości HDTV 720p oraz model AXIS M5013 o rozdzielczości SVGA
(800×600 pikseli). Dzięki zgodności ze standardem HDTV 720p
kamera AXIS M5014 zapewnia rozdzielczość 1280×720 pikseli,
obsługę funkcji skanowania progresywnego, wierność kolorów,
pełną częstotliwość wyświetlania klatek oraz format obrazu 16:9.
Obydwa modele serii AXIS M50 mogą przekazywać równocześnie wiele indywidualnie konﬁgurowanych strumieni wizyjnych
z kompresją H.264 i Motion JPEG.
Kamery AXIS M50 współpracują z oprogramowaniem AXIS
Camera Station służącym do zarządzania materiałem wizyjnym,
a także z wieloma oprogramowaniami dostępnymi w ramach
programu Application Development Partner ﬁrmy Axis.
Bezpośr. inf. Kamila Wierzbicka
Grayling Poland

Samsung wprowadza nową linię kamer sieciowych Full HD 1080p z chipsetem WiseNet2 DSP

Inne ważne funkcje
1) Technologia skanowania progresywnego umożliwia
wyostrzenie konturów ruchomych obiektów i pojazdów
i jest stosowana w celu polepszenia jakości obrazu. Jest to
najlepiej widoczne na obrazach zatrzymanych w kadrze
i pozwala na wykonanie doskonałej jakości zdjęcia statycznego, np. tablic rejestracyjnych, bez efektu rozmycia.
2) Technologia redukcji szumów (Samsung Super Noise
Reduction) trzeciej generacji nie tylko umożliwia zapis
kolorowych obrazów przy znacznie słabszym oświetleniu,
ale także eliminuje szumy spowodowane niedostatecznym
oświetleniem. Odbywa się to bez efektu rozmycia czy „efektu ducha” i ma kolosalny wpływ na redukcję wymagań dotyczących pasma sieciowego. Ponadto pozwala zaoszczędzić
nawet do 70% przestrzeni pamięciowej podczas rejestracji.
3) Pełna kompatybilność z nie wymagającym licencji oprogramowaniem NET-i Viewer pozwala na zdalne przeglądanie, kontrolę oraz zarządzanie złożonymi obszarami
systemu bezpieczeństwa poprzez komputer, z dowolnego
miejsca na świecie. Co więcej, dzięki aplikacjom dla systemów operacyjnych iPhone i Android użytkownik może
mieć także mobilny dostęp do systemu monitoringu.
Modele SND-7080 i SNV-7080 są oferowane wraz z wieloma akcesoriami, które umożliwiają montaż ścienny, słupowy,
podokienny, podwieszany, narożny i suﬁtowy.
Bezpośr. inf. David Solomons
DRS Marketing

Nowy kontroler sieciowy Avanguard Professional
ﬁrmy chomtech.pl przeznaczony do systemów bezpieczeństwa obiektów
Firma chomtech.pl wprowadziła do sprzedaży kontroler Avanguard Professional, który jest specjalistycznym urządzeniem
mikroprocesorowym, przemysłowym komputerem. Kontroler
jest przeznaczony do pracy ciągłej, w trudnych warunkach środowiskowych (wysokie temperatury, zapylenie, sól). Kontroler
komunikuje się z systemem za pomocą sieci Ethernet, wykorzystując protokół TCP/IP lub RS485. Avanguard Professional stanowi globalny kontroler zarządzający najważniejszymi podsystemami ochrony technicznej obiektu (KD, CCTV, SSWiN itp.).
Avanguard Professional znajduje zastosowanie w systemach zabezpieczeń technicznych obiektów i automatycznej
identyﬁkacji. Jest powszechne stosowany w rozbudowanych
systemach kontroli dostępu z możliwością stosowania identyﬁkacji biometrycznej, w systemach parkingowych, telewizji
dozorowej i w systemach alarmowych. Spełnia rolę jednostki
zarządzającej lokalnymi kontrolerami Avanguard+.

Programowanie kontrolera
Obiektowy język programowania kontrolera umożliwia tworzenie własnych algorytmów pracy urządzenia, dostosowanych
do indywidualnych wymagań użytkownika.
Najważniejsze cechy produktu – zarządzanie podsystemami:
a) kontrola dostępu:
– śluzy i windy,
– globalny anti-passback,
– autoryzacja biometryczna,
b) system alarmowy,
c) telewizja IP,
d) szyfrowanie danych,
e) wielopoziomowy dostęp.
Kontroler jest dostępny w sieci dystrybucji chomtech.pl.
Bezpośr. inf. Tomasz Krawczyk
chomtech.pl
ZABEZPIECZENIA
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Samsung wprowadza nową linię 3-megapikselowych kamer
zgodnych ze standardami ONVIF i umożliwiających pracę
w rozdzielczości Full HD 1080p, co pozwala uzyskać obrazy
o niezwykle wysokiej jakości.
Wszystkie trzy produkty tej linii – kamera SNB-7000, wewnętrzna kamera kopułkowa SND-7080(F) (w wersji do montażu w suﬁcie podwieszanym) oraz wandaloodporna kamera
kopułkowa SNV-7080 – mają zainstalowany chipset Samsung Techwin WiseNet2 DSP, który został opracowany w celu zapewnienia użytkownikom maksimum korzyści z najnowszej technologii
megapikselowej i technologii HD. Kamery zostały wyposażone
także w funkcję Wide Dynamic Range (WDR) umożliwiającą
działanie w trudnych warunkach oświetleniowych.
Wszystkie trzy modele kamer umożliwiają wyświetlanie obrazów w różnych formatach – od rozdzielczości CIF (352×288)
poprzez format 16:9 1080p Full HD, aż do pełnego formatu
3 megapikseli (2048×1536). Wszystkie trzy modele zapewniają transmisję dwustrumieniową dzięki wykorzystaniu kompresji H.264 oraz MJPEG. Kamery te mogą więc służyć równocześnie do monitoringu w czasie rzeczywistym, monitoringu
mobilnego, zapisu o wysokiej jakości i wydajności, zapisu na
kartach SD oraz do raportowania przez e-mail.
Ponadto technologia kompresji Samsung Smart Codec
umożliwia zapis wybranej części kadru w podwyższonej rozdzielczości. Dzięki temu obrazy ludzkich twarzy, wybranych
przejść czy okien mogą być transmitowane lub nagrywane
w pełnej rozdzielczości, a rozdzielczość tła może zostać zredukowana, co pozwala na zmniejszenie rozmiarów plików
zapisywanych w pamięci masowej i daje użytkownikowi ścisłą
kontrolę nad przepływnością strumieni wizyjnych.
Poligonalne strefy prywatności, dwukierunkowy system transmisji dżwięku oraz zasilanie metodą PoE (Power over Ethernet)
to tylko niektóre wyjątkowe funkcje wszystkich trzech modeli,
natomiast kamery SND-7080(F) oraz SNV-7080 wyposażono
dodatkowo w funkcję ręcznej regulacji ostrości przez sieć.
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AXIS P5522 / P5522-E
sieciowe kamery kopułkowe PTZ z 18-krotnym
zoomem optycznym
Firma Axis Communications zaprezentowała nowe, profesjonalne kamery kopułkowe IP wyposażone w funkcję 18-krotnego przybliżenia optycznego i panoramy w zakresie 360°. Nowa
seria obejmuje zarówno model przeznaczony do instalacji wewnątrz budynków (AXIS P5522), jak i model dostosowany do
montażu na zewnątrz (AXIS P5522-E). Dostępne w przystępnej
cenie kamery znajdą zastosowanie w sklepach, bankach, muzeach, magazynach, parkingach, urzędach czy placach budowy.
– Ze względu na swoją funkcjonalność, funkcje PTZ oraz atrakcyjną cenę sieciowe kamery serii AXIS P5522, dostosowane zarówno do
użytku wewnątrz pomieszczeń, jak i instalacji zewnętrznych, zaspokajają potrzeby ﬁrm, których budżet ogranicza wydatki związane z monitoringiem – powiedział Erik Frännlid, dyrektor ds. zarządzania
produktami w Axis Communications. – Kamery serii AXIS P5522/
P5522-E są łatwe w instalacji, a ponadto są wyposażone w funkcje
panoramy w zakresie 360°, pochylania oraz 18-krotnego zoomu
optycznego z automatycznym ustawieniem ostrości, dzięki czemu pozwalają uzyskać szczegółowe i ostre obrazy nawet rozległych obszarów. Obydwie kamery mogą działać zarówno w trybie dziennym, jak
i nocnym, dzięki czemu w warunkach słabego oświetlenia automatycznie przełączają się do trybu monochromatycznego, dostarczając
w ten sposób wyraźniejszego obrazu – dodał Erik Frännlid.
Kamery nowej serii mają funkcję Wide Dynamic Range, przez
co zapewniają odpowiednią widzialność obiektów zarówno
w dobrze oświetlonych, jak i w ciemnych częściach monitorowanego obszaru. Rejestrują obraz w maksymalnej rozdzielczości
D1 i mogą równocześnie przesyłać strumienie wizyjne z kompresją H.264 oraz Motion JPEG, co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnego pasma sieciowego i pamięci masowej.
Model AXIS P5522, przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń, ma stopień ochrony IP51. Obudowa chroni przed kurzem
i kapiącą wodą. Gwarantuje dzięki temu sprawne przekazywanie
obrazu nawet po włączeniu systemu tryskaczowego. Kamera AXIS
P5522-E, przeznaczona do pracy na zewnątrz budynków, ma stopień ochrony IP66, co oznacza, że jest odpowiednio zabezpieczona

przed deszczem, śniegiem, słońcem i kurzem. Model ten nie wymaga dodatkowej obudowy, dzięki czemu jego instalacja jest łatwa,
tania i szybka. Kamery AXIS P5522 i AXIS P5522-E są zasilane
w systemie High Power over Ethernet (IEEE 802.3at), co dodatkowo upraszcza instalację, gdyż ten sam kabel służy do zasilania
urządzeń, transmisji danych oraz sterowania funkcjami kamer.
Mogą być także zasilane zgodnie ze standardem High PoE.
Kamery AXIS P5522/ P5522-E wykorzystują unikalną funkcję Advanced Gatekeeper, która w przypadku wykrycia ruchu
w nadzorowanym obszarze pozwala dowolnie sterować ustawieniem i pozycją kamery, np. po to, by uchwycić tablicę rejestracyjną samochodu lub twarz człowieka.
Dodatkowe złącze, w które wyposażone są kamery AXIS P5522,
umożliwia zdalną, dwukierunkowa komunikację głosową z osobami znajdującymi się w polu widzenia kamery, a także pozwala
włączyć alarm w przypadku zarejestrowania nietypowego odgłosu
w nadzorowanym obszarze. Do kamery można podłączyć także
dodatkowe urządzenia zewnętrzne, takie jak czujniki i przekaźniki, np. w celu sterowania oświetleniem i zamkami w drzwiach.
Oba opisywane modele kamer są wyposażone w gniazdo kart SD/
SDHC, co umożliwia lokalne przechowywanie nagrań.
Kamery są kompatybilne z oprogramowaniem AXIS Camera
Station służącym do zarządzania materiałem wizyjnym. Współpracują także z oprogramowaniami, które są dostępne w ramach programu Application Development Partner ﬁrmy Axis.
Bezpośr. inf. Kamila Wierzbicka
Grayling Poland

Chomguard Rekreacja
specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania
systemem obsługi obiektów rekreacyjnych
Firma chomtech.pl wprowadziła system Chomguard Rekreacja przeznaczony do kontroli i rozliczania usług świadczonych
klientom w dużych obiektach rekreacyjnych: aqua-parkach,
basenach, wyciągach narciarskich, muzeach, stadionach, lodowiskach, dyskotekach, kortach tenisowych itp. Dodatkową
zaletą systemu jest możliwość rozliczania cateringu w obiekcie
rekreacyjnym np. restauracji, drink barze itp.
Charakterystyka produktu
– zarządzanie systemem sprzedaży,
– rzeczywiste rozliczenie liczby sprzedanych usług,
– aktualne informacje o liczbie osób przebywających w obiekcie,
10
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– możliwość rozliczenia kilkudziesięciu rodzajów usług
(sauna, siłownia, basen, welness itp.) na terenie obiektu,
– tworzenie i wydruk biletów,
– sterowanie systemem tripodów i bramek,
– panel rezerwacji poprzez stronę WWW,
– praca w sieci LAN, WAN,
– generator raportów.
Produkt jest dostępny w sieci dystrybucji chomtech.pl.
Bezpośr. inf. Tomasz Krawczyk
chomtech.pl

Narzędzie wspomagające prace projektowe
Dobranie elementów kompleksowego, a równocześnie niewielkiego systemu telewizji dozorowej, który zaspokoi określone potrzeby klienta, stanowi poważne wyzwanie. Jednakże
ocenę, które produkty lepiej odpowiadają wymaganiom, ułatwia specjalna aplikacja opracowana przez ﬁrmę Bosch Security Systems. Narzędzie konﬁguracyjne można bezpłatnie
pobrać ze strony www.boschsecurity.pl.
Niezależnie od tego, czy potrzebny jest system IP czy analogowy, ﬁrma Bosch dysponuje pełnym asortymentem p roduktów służących do nadzoru wizyjnego. Klient ma do wyboru
wiele kamer, rejestratorów i monitorów, które odznaczają się
łatwością instalacji.
Narzędzie konﬁguracyjne udostępnia informacje o poszczególnych funkcjach produktów w sposób bardzo przejrzysty,
co ułatwia dokonanie wyboru. Niezależnie od tego, czy ma to
być kamera standardowa czy kopułkowa, wewnętrzna czy ze-

wnętrzna, narzędzie proponuje produkt najlepiej dopasowany
do zadanych kryteriów.
Po dokonaniu wyboru produktu narzędzie automatycznie
sugeruje dobór akcesoriów niezbędnych do kompletnej konﬁguracji systemu. Należą do nich obiektywy, zasilacze, promienniki podczerwieni. Ponadto z aplikacją zintegrowano
kalkulator pamięci masowej DVR.
Wszystkie oferowane w nowym narzędziu konﬁguracyjnym
produkty z dziedziny telewizji dozorowej pochodzą z katalogu urządzeń serii Easy Line. Serię tę stworzono z myślą o korzystnym stosunku jakości do ceny. Należące do niej produkty
znakomicie sprawdzają się w szerokim spektrum zastosowań
– od stacji benzynowych i budynków administracji publicznej
po sklepy i budynki mieszkalne.
Bezpośr. inf. Bosch Security Systems

Oferta rozwiązań HD ﬁrmy Bosch poszerzona o kamery PTZ
Firma Bosch Security Systems wprowadziła na rynek serię
szybkobrotowych kamer HD AutoDome 800. Możliwość pracy
w warunkach dziennych i nocnych, możliwość obrotu o 360°
oraz znakomita rozdzielczość obrazu umożliwiają klientom
uzyskanie obrazu o wysokiej rozdzielczości, także podczas
obserwacji przestrzeni zewnętrznych. Urządzenia te świetnie
sprawdzają się w zastosowaniach związanych z kontrolą ruchu
i transportu, w obiektach przemysłowych, budynkach administracji publicznej oraz w garażach parkingowych.
Przetwornik CMOS o przekątnej 1/3 cala z funkcją progresywnego skanowania pozwalają na uzyskanie obrazu o rozdzielczości
HD. Dwudziestokrotny zoom optyczny i dziesięciokrotny zoom
cyfrowy zapewniają rozpoznawanie nawet drobnych szczegółów
sceny, takich jak twarze lub numery rejestracyjne. Dzięki rozdzielczości 720p przy 60 obrazach na sekundę szybko poruszające
się obiekty są obrazowane w sposób płynny i szczegółowy. Rozdzielczość 1080p przy trzydziestu obrazach na sekundę zapewnia
poziom szczegółowości sześciokrotnie większy niż w przypadku
kamer o standardowej rozdzielczości, gwarantując ostrość obrazu nawet wtedy, gdy klienci korzystają z cyfrowego zoomu w celu
zwiększenia zasięgu kamery. Ponadto współczynnik kształtu 16:9
umożliwia lepszą ocenę sytuacji dzięki poszerzeniu pola widzenia.
Kamery HD z serii AutoDome 800 są wyposażone w oprogramowanie do inteligentnej analizy obrazu (Intelligent Video
Analysis – IVA), które automatycznie przetwarza sygnał wizyjny
i ostrzega operatora o wystąpieniu potencjalnych zagrożeń.
Dzięki wytwarzaniu czterech strumieni wizyjnych kamery
HD z serii AutoDome 800 umożliwiają jednoczesną transmisję strumieniową obrazów o wysokiej jakości z różną
liczbą klatek na sekundę i różną rozdzielczością. Pozwala
to elastycznie projektować systemy monitoringu wizyjnego.
Użytkownicy mogą wybrać obraz HD o rozdzielczości 1080p

lub 720p z kompresją H.264 Main Proﬁle na potrzeby obserwacji na żywo i nagrywania oraz jednoczesnego wysyłania
obrazów w formacie JPEG do urządzenia mobilnego.
Kamery HD AutoDome 800 wyposażono w 99 programowalnych ustawień, które umożliwiają użytkownikom obserwację wybranych obszarów za naciśnięciem jednego przycisku.
Przewidziano również możliwość zdeﬁniowania do 24 maskowanych stref prywatności.
Kamery HD z serii AutoDome 800 zaprojektowano w sposób zapewniający ich łatwą instalację. Wtyki i elementy fabrycznego okablowania są oznaczone kolorami, co ułatwia
szybkie podłączanie kamer. Kamery są także zgodne ze standardem Open Network Video Interface Forum (ONVIF), co
ułatwia ich integrację z innymi systemami IP.
Wytrzymała, odporna na akty wandalizmu aluminiowa obudowa ma stopień szczelności IP 66, dzięki czemu działa bez
zakłóceń nawet w środowiskach o wysokim wskaźniku zapylenia i wilgotności.
Bezpośr. inf. Bosch Security Systems
ZABEZPIECZENIA
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Aplikacja do konﬁguracji niewielkich systemów telewizji dozorowej
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Połączenie centrali alarmowej Easy Series z kamerą serii IP 200
Wiele domów i małych przedsiębiorstw jest wyposażonych
w system antywłamaniowy. Jego podstawę stanowi centrala
alarmowa wykorzystywana do realizacji wszystkich funkcji systemu. Dodatkowe korzyści zapewnia możliwość podłączenia
kamer IP . Takie właśnie rozwiązanie proponuje ﬁrma Bosch
Security Systems.
Centrala alarmowa Easy Series ﬁrmy Bosch jest łatwa do zainstalowania, ma prostą konﬁgurację i obsługę. Opracowana
przez ﬁrmę Bosch nowa kamera IP serii 200 stanowi zamknięty
w jednym urządzeniu kompleksowy i gotowy do użytku system
monitoringu. Połączenie ze sobą dwóch wyżej wymienionych
urządzeń daje wiele korzyści istotnych ze względu na bezpieczeństwo budynków mieszkalnych i małych ﬁrm.
Jedną z korzyści wynikających z integracji kamery IP z centralą alarmową jest uproszczenie kontroli nad obiektami
dzięki możliwości podjęcia działań przez jeden z systemów na
skutek zdarzenia w drugim systemie. Na przykład – w chwili
pojawienia się alarmu centrala Easy Series uaktywnia kamerę IP, udostępniając obrazy zarejestrowane przed momentem
wystąpienia alarmu. System może być obsługiwany z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej za pośrednictwem Internetu.
Możliwość zdalnego sprawdzenia aktualnej sytuacji w budynku jest bardzo przydatna. Na przykład – rodzice mogą wyjechać na wakacje, zostawiając dom pod opieką nastoletnich
dzieci, gdyż integracja centrali alarmowej z kamerą IP umożliwi im sprawdzanie, co dzieje się w domu. Domownicy mogą
sprawować kontrolę nad budynkiem, będąc w pracy. Także
właściciel sklepu może monitorować obiekt po jego zamknięciu, będąc już w domu.

Korzystna jest również możliwość szybkiej weryﬁkacji przyczyn wystąpienia alarmu.
Centrala alarmowa Easy Series
Centrala alarmowa Easy Series jest przeznaczona do zastosowania
w budynkach mieszkalnych i małych ﬁrmach, których właściciele
chcą skutecznie zabezpieczyć swoje zasoby. System jest wyjątkowo
łatwy do zainstalowania i skonﬁgurowania, nawet bez korzystania
z instrukcji obsługi. Na panelu umieszczone są intuicyjne ikony,
a stan systemu jest dodatkowo raportowany przez moduł głosowy.
Kamera IP serii 200
Podobnie jak w przypadku centrali alarmowej Easy Series, kamera IP serii 200 została przystosowana do pracy w obiektach
mieszkalnych i małych przedsiębiorstwach.
Tego typu kamery IP nie wymagają połączenia z cyfrowym
rejestratorem wizyjnym ani z komputerem; są gotowe do użytku natychmiast po wyjęciu z opakowania.
Kamera może rejestrować obrazy przez kilka dni, zapisując
je na karcie pamięci SD. Najnowsza technologia kompresji
w standardzie H.264 pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na
pamięć masową nawet o 30% w porównaniu ze standardem
MPEG-4, minimalizując koszty rejestracji.
Podobnie jak centrala alarmowa Easy Series, nowa kamera
jest łatwa do zainstalowania, nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy ani umiejętności. Wystarczy podłączyć kamerę do
systemu i włożyć do niej kartę SD.
Bezpośr. inf. Bosch Security Systems

Nowe urządzenia do całodobowego monitoringu pomieszczeń
Firma Bosch wprowadziła na rynek dwie nowe kamery IP
– 255 IR (typu bullet) i 225 IR (kopułową). Kamery te wchodzą w skład serii urządzeń IP 200, doskonale przyjętych na
rynku, ekonomicznych, a zarazem zaawansowanych technologicznie. Nowe kamery sieciowe działają w podczerwieni, dzięki czemu zapewniają ciągły dozór – niezależnie od warunków
oświetleniowych.
Kamery IP 255 IR są przeznaczone do pracy na zewnątrz
budynków – są umieszczone w trwałej aluminiowej obudowie
o stopniu szczelności IP66. Wyróżniają się gotowością do działania natychmiast po zainstalowaniu, odpornością na wpływy
atmosferyczne i mogą być różnorodnie stosowane.
Kamera IP 225 IR to kompletny sieciowy system monitoringu z wbudowaną funkcją rejestracji obrazów w wewnętrznej pamięci masowej. Jest umieszczona w kompaktowej,
dyskretnej obudowie kopułkowej. Umożliwia rejestrację natychmiast po zainstalowaniu. Gniazdo na kartę pamięci microSD/SDHC eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznego
rejestratora. Pamięć można łatwo rozbudować, podłączając
dodatkowy rejestrator wizyjny (na przykład Video Recorder
700 ﬁrmy Bosch lub serwer iSCSI) lub wykorzystując platformę serii DLA.
12
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Obydwie kamery wytwarzają wyraźny obraz prawidłowo odwzorowujący kolory. Technologia skanowania progresywnego
umożliwia uzyskanie ostrego obrazu poruszających się obiektów. Wbudowany aktywny oświetlacz, pracujący w widmie
podczerwieni, włącza się automatycznie, gdy oświetlenie sceny jest zbyt słabe, i zapewnia dozór nawet w całkowitej ciemności, z zachowaniem doskonałej jakości obrazu. Możliwość
wytworzenia trzech strumieni wizyjnych jednocześnie – dwóch
z kompresją H.264 i jednego z kompresją M-JPEG – zapewnia
elastyczność w projektowaniu systemu. Do innych zalet systemów wykorzystujących te kamery należy możliwość zaoszczędzenia pasma sieciowego i przestrzeni pamięciowej dzięki
zastosowaniu wydajnej kompresji H.264, a także możliwość
wykorzystania oprogramowania Video Client pozwalającego
na zarządzanie systemem i obserwację obrazów za pomocą
standardowego komputera przenośnego.
Zgodność ze standardem Open Network Video Interface
Forum (ONVIF) zapewnia kompatybilność z innymi urządzeniami do nadzoru i pozwala zmniejszyć koszty przyszłej modernizacji.
Bezpośr. inf. Bosch Security Systems

Safety & Security Amsterdam
– podsumowanie

instalacji. Jak podaje oﬁcjalna strona internetowa targów
www.safetysecurityamsterdam.nl, przez trzy dni trwania
wystawy SSA stoiska odwiedziło ponad dziewięć tysięcy
uczestników.
Warto zwrócić uwagę również na rozmach oraz jakość stoisk
targowych.
Pierwszego dnia wystawy, po jej zamknięciu dla zwiedzających, został zorganizowany bankiet z galą wręczenia nagród,
który cieszył się ogromną frekwencją. Nagrody miały na celu
promowanie innowacji w branży zabezpieczeń oraz ochrony
przeciwpożarowej. Przyznano je w kilku kategoriach. Dodatkowo, po zakończeniu targów, została przyznana nagroda
publiczności (każdy uczestnik targów mógł zagłosować na wybrany produkt). Informacje o produktach nominowanych do
nagrody były wyświetlane na licznych urządzeniach do przemysłowego wyświetlania materiałów multimedialnych.
Redakcja

E-marketing a dane osobowe po nowelizacji
Bezpieczeństwo, prywatność i ochrona w sieci
– podsumowanie
W dniu 12 kwietnia 2011 r. w Warszawie w Hotelu „Parkowa”
odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja „E-marketing
a dane osobowe po nowelizacji – bezpieczeństwo, prywatność
i ochrona w sieci”.
Pretekstem do zorganizowania konferencji była próba
obalenia mitów dotyczących przetwarzania, gromadzenia
oraz przede wszystkim zabezpieczania danych osobowych
w cyberprzestrzeni. Poruszane zagadnienia dotyczyły przede
wszystkim obszaru sieci internetowej. Należy bowiem pamiętać, że nikt w sieci nie jest anonimowy, zaś ostatnie doniesienia o wyłudzaniu danych osobowych oraz wyroki nakazujące
udostępnianie IP skłaniają do dyskusji na temat prywatności
w Internecie. Dodatkowym atutem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie: „Czy prawo gwarantuje nam bezpieczeństwo i prywatność w Internecie?”.
Konferencja miała wymiar praktyczny – wszyscy prelegenci znają problemy związane z zagadnieniami cyberprawa w kontekście ochrony danych osobowych, odpowiedzialności za naruszenie ustawy, a także zagrożeń
związanych z e-danymi. Głos zabrali prawnicy, specjaliści od prawa autorskiego oraz eksperci w dziedzinie
e-marketingu. Wśród nich była mecenas Monika Brzozowska – wybitny znawca problematyki cyfrowego prawa
autorskiego i partner w Kancelarii Pasieka, Derlikowski,
Brzozowska i Partnerzy. Przedstawiła budzące kontrowersje zagadnienie dotyczące numeru IP oraz adresu
e-mailowego w kontekście danych osobowych. Zdaniem
mecenas adres IP może być zaliczany do danych osobowych, gdy jest przyporządkowany jednemu komputerowi,

co wyklucza komputery w kafejkach internetowych, w firmach czy kilka laptopów podłączonych do tej samej sieci
bezprzewodowej. Tomasz Kozłowski z Cloud Group omówił problem Cloud computingu w kontekście danych osobowych. O cyberzagrożeniach, m.in. phisingu, który staje
się coraz powszechniejszym przestępstwem polegającym
na kradzieży tożsamości, czyli wyłudzeniu danych osobowych, takich jak numer karty kredytowej, hasła, dane
dotyczące kont, w celu dokonania nieuprawnionej transakcji, opowiedział Maciej Iwanicki – przedstawiciel firmy
Symantec Polska. Od mecenasa Piotra Łady uczestnicy
konferencji mogli dowiedzieć się o kwestiach związanych
z portalami społecznościowymi, ich regulaminach, które
najczęściej są sformułowane w błędny sposób i naruszają
ustawę o ochronie danych osobowych. Najczęstszym błędem popełnianym przez administratorów jest brak wskazania możliwości usunięcia konta w regulaminie. Użytkownik powinien wiedzieć, że w każdym momencie może
zgłosić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania jego danych.
Konferencja była odpowiedzią na potrzeby środowiska zajmującego się e-marketingiem. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy zapewnili, że wkrótce pojawi się
kolejna edycja. Szczegóły na www.wirtualnakultura.pl.

Bezpośr. inf. MJTRAINING
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W dniach 15–17 marca w centrum wystawienniczym RAI Amsterdam miała miejsce trzecia edycja targów branży zabezpieczeń – SSA (Safety & Security Amsterdam). Są to targi rynku
holenderskiego i odbywają się w cyklu dwuletnim. Kolejna
edycja planowana jest na dni 19–21 marca 2013 r. O lokalnym,
holenderskim charakterze imprezy świadczy strona internetowa
targów i materiały informacyjne, które były dostępne tylko w języku holenderskim. Utrudniało to m.in. internetową rejestrację. Również wystawcy to przede wszystkim dystrybutorzy, producenci oraz integratorzy obecni na rynku holenderskim. Nie
było wystawców z krajów Dalekiego Wschodu (Chin kontynentalnych, Tajwanu, Korei Południowej i Japonii). Również wśród
zwiedzających rzadko widziało się gości z tego rejonu świata.
Targi zaskakiwały bardzo dobrą organizacją (zlokalizowano je w dwóch halach) oraz bardzo dużą liczbą zwiedzających. Warto przy tym zaznaczyć, że zwiedzający to
osoby ściśle związane z branżą zabezpieczeń i poszukujące
konkretnych rozwiązań do realizowanych lub planowanych

WYDARZENIA – INFORMACJE

Złapaliśmy ich w Warszawie
14 kwietnia w siedzibie firmy Bosch w Warszawie mieliśmy
okazję zapoznać się ze stworzonymi przez nią systemami
telewizji dozorowej wykorzystującymi rozwiązania HD.
Polska trasa Roadshow HD była częścią międzynarodowego tournee Bosch Video Solutions, podczas którego Bosch
odwiedzi dwadzieścia cztery miasta. Trasę przejazdu oraz
prezentowane urządzenia można zobaczyć na stronie
www.boschsecurity.com/tour. Prezentacja była skierowana
do integratorów systemów, projektantów, inżynierów, dystrybutorów oraz wszystkich osób zainteresowanych najnowszą technologią wykorzystywaną w systemach telewizji
dozorowej.
Spotkanie zorganizowano w formie dynamicznego show,
który poprowadzili inżynierowie z Boscha. Licznie przybyli
goście mieli okazję nie tylko zobaczyć prezentacje multimedialne, ale także obejrzeć ekspozycję nowości na tablicach,
makietach z ruchomymi, podświetlanymi elementami imitującymi prawdziwą scenerię małego miasteczka z układem dróg
czy torów kolejowych. Nam najbardziej podobała się właśnie
ta forma prezentacji, bo w sposób przejrzysty i zarazem ciekawy zobrazowała praktyczne i (według producenta) skuteczne
zastosowanie sprzętu wizyjnego ﬁrmy Bosch.

14

3/2011

ZABEZPIECZENIA

W zakresie zastosowań w instalacjach średniej i dużej wielkości
prezentacje koncentrowały się na pełnym asortymencie rozwiązań
Bosch HD oraz inteligentnej analizie obrazu Bosch IVA (ang.
Intelligent Video Analysis). Oferta HD obejmuje kompleksowy zakres produktów do telewizji dozorowej, o wysokiej rozdzielczości,
które zapewniają najwyższej jakości obraz HD w całej infrastrukturze dozorowej. Rozwiązanie Bosch IVA pracuje niezależnie od
rodzaju systemu w wybranych kamerach, sygnalizując zachowania
potencjalnie niebezpieczne. Usprawnia pracę operatorów, których
koncentracja może nie być wystarczająca, aby dostrzec szczegóły
w scenie. Rozwiązanie IVA umożliwia szybką reakcję na zagrożenie, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo osób i mienia.
Podczas Roadshow HD zaprezentowano również rozwiązania
dozorowe przeznaczone do małych instalacji. Przedstawione
zostały różnice w zastosowaniu systemów HD, IP oraz analogowych. Uwagę poświęcono niezwykle interesującej pozycji w ofercie, jaką jest seria kamer IP 200. Urządzenia tej serii to wydajne,
zintegrowane rozwiązania, które tworzą kompletny system dozorowy, łącznie z rejestracją i archiwizacją obrazu, w kompaktowej
obudowie kamery stacjonarnej lub kopułkowej.
Opracowała: Teresa Karczmarzyk

SSWiN
ARTYKU£ SPONSOROWANY

Adresowalne urządzenia
z RISCO
Norbert Góra
Artykuł prezentuje nowoczesne, programowalne czujki adresowalne
produkowane przez RISCO Group. Wskazuje na bogate możliwości ich
zdalnego programowania i zalety tego rozwiązania. Przedstawia podstawowe
zasady wykonywania instalacji i testowania systemów z urządzeniami
adresowalnymi pracującymi na magistrali RISCO BUS
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Instalacja na magistrali
Czterożyłowa magistrala RISCO BUS, obecna w centralach
serii ProSYS, służy do komunikowania się centrali z modułami, klawiaturami, a także adresowalnymi czujkami i adresowalnymi sygnalizatorami. Urządzenia magistralowe
są podzielone na kategorie, z których każda ma odrębną
przestrzeń adresową. Takie oddzielne kategorie tworzą np.
klawiatury, moduły linii dozorowych, moduły wyjść czy też
czujki adresowalne.

Fot. 1. Sygnalizator ProSound
ZABEZPIECZENIA
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Dodatkowy wskaźnik LED umożliwia sygnalizację stanu systemu alarmowego oraz pamięci alarmu. Zakres zdalnego programowania obejmuje zmianę sposobu działania sygnalizacji
optycznej, ustawienie częstości błysków, włączanie funkcji potwierdzania załączenia błyskiem, włączenie funkcji wskazywania stanu systemu alarmowego i testowania akumulatora pod
obciążeniem. Funkcje diagnostyczne umożliwiają sprawdzenie
napięcia akumulatora, napięcia ładowania, napięcia zasilania,
poboru prądu oraz prądu ładowania.
Wymienione wcześniej parametry urządzeń adresowalnych
można ustawiać za pomocą klawiatury systemu alarmowego
lub komputera podłączonego lokalnie lub zdalnie. Do realizacji łączności zdalnej RISCO Group produkuje nowoczesne
moduły komunikacyjne IP i GSM/GPRS.
Obserwowany na świecie wzrost zapotrzebowania na urządzenia adresowalne wynika między innymi z potrzeb dużych
ﬁrm ochroniarskich, które dążą do obniżenia kosztów działalności przez zredukowanie kosztów instalacji i serwisu. Można
to osiągnąć dzięki skróceniu czasu pracy wykwaliﬁkowanych
instalatorów w obiektach i zwiększeniu liczby czynności serwisowych wykonywanych zdalnie przez działy techniczne stacji monitorowania, które tak czy inaczej działają najczęściej
przez całą dobę. Takie podejście do prowadzenia prac serwisu
pozwala wyeliminować część wyjazdów w celach konserwacyjnych, skierować doświadczonych instalatorów do nowych
obiektów oraz stworzyć grupę konserwatorów mających
zdalne wsparcie działu technicznego i mniej skomplikowane
technicznie zadania. Stosowanie komunikacji zdalnej ułatwia
serwisowanie obiektów o ograniczonym dostępie, działających
bezobsługowo lub okresowo niezamieszkanych. Dodatkowy
koszt związany z instalacją nowoczesnego modułu komunikacyjnego IP lub GSM/GPRS może być znikomy w porównaniu z kosztami kilkukrotnego delegowania pracowników do
obiektu odległego o wiele kilometrów.

SSWiN

Jednym z głównych celów RISCO Group jest tworzenie i produkowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu systemów
alarmowych. Wynikiem tego zaangażowania jest obecność
w ofercie programowalnych czujek i sygnalizatora, które są
kompatybilne ze sprzedawanymi od wielu lat hybrydowymi
centralami serii ProSYS.
Większość programowalnych czujek RISCO to urządzenia
uniwersalne, tzn. mogą pracować na parametrycznej linii dozorowej dowolnej centrali alarmowej lub w trybie adresowalnym – na magistrali komunikacyjnej centrali ProSYS. Krótki opis urządzeń rozpocznę od dwóch czujek zewnętrznych
– WatchOUT DT i WatchOUT PIR. Pierwsza z nich to ciesząca się dużym uznaniem na polskim rynku czujka dualna o zasięgu piętnastu metrów, wyposażona w dwa kanały detekcji
PIR i dwa kanały mikrofalowe, natomiast druga to podwójna
czujka PIR o zasięgu dwunastu metrów, wyposażona w czujnik światła i dodatkowy przekaźnik do sterownia oświetleniem. Zakres zdalnego programowania czujki WatchOUT DT
obejmuje regulację zasięgu mikrofali i czułości PIR, włączenie
funkcji antymaskingu na bazie aktywnej podczerwieni, włączenie funkcji mikrofalowego antymaskingu zbliżeniowego,
zmianę sposobu działania wskaźników LED i zmianę logiki
działania czujki (AND/OR). Funkcje diagnostyczne pozwalają
na sprawdzenie poziomów sygnału i szumu w kanałach detekcji PIR i mikrofalowych.
W ofercie RISCO są także czujki do zastosowań przemysłowych. WatchIN to czujka dualna o zasięgu dwudziestu pięciu
metrów, która może pracować w pomieszczeniach o dużym
zapyleniu i wysokiej, zmiennej wilgotności (IP65). Industrial
Lunar to suﬁtowa czujka dualna do montażu na wysokości
maksimum 8,6 m, o kącie obserwacji 360° i chroniąca obszar
o średnicy osiemnastu metrów. Zakres zdalnego programowania czujki Industrial Lunar obejmuje regulację zasięgu mikrofali, zmianę sposobu działania wskaźników LED, włączenie
funkcji Anti-Cloak, włączenie funkcji przejścia do trybu PIR
po awarii mikrofali i włączenie funkcji Green Line. Funkcje
diagnostyczne umożliwiają sprawdzenie napięcia zasilania
czujki oraz poziomów sygnału i szumu w kanałach detekcji
PIR i mikrofali.
Czujki wewnętrzne serii iWISE, w odróżnieniu od wcześniej omówionych urządzeń, są produkowane albo w wersji
magistralowej, albo tradycyjnej. Ich cechą charakterystyczną jest dodatkowe wejście parametryczne przeznaczone do
podłączenia zwykłej czujki z przekaźnikiem, przy czym oba
urządzenia są przypisywane do różnych linii dozorowych.
iWISE BUS DT AM to dualna czujka ruchu z funkcją wykrywania maskowania, o zasięgu piętnastu lub dwudziestu pięciu metrów – w zależności od modelu. iWISE BUS QUAD to czujka
PIR o zasięgu piętnastu metrów, z dwoma niezależnymi kanałami przetwarzania sygnału z czujników PIR. Zakres zdalnego
programowania czujki iWISE BUS DT AM obejmuje zmianę
sposobu działania wskaźników LED, zmianę zasięgu mikrofali,
włączenie funkcji Anti-Cloak i Green Line, włączenie funkcji
wykrywania maskowania i wykonanie testu urządzenia.
Sygnalizator ProSound jest urządzeniem uniwersalnym,
więc może być podłączany w sposób tradycyjny lub na magistrali RISCO BUS. Wzmocniona, podwójna obudowa zawiera
syrenę 106 dB oraz stroboskop wykonany w technologii SLT.
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Procedura dodawania nowej czujki adresowalnej składa
się z dwóch etapów – rejestracji w programie centrali czujki
o określonym typie i adresie ustawionym przełącznikami DIP,
a następnie przypisania jej do linii dozorowej o określonym
numerze.
Bezpośrednio na głównej magistrali RISCO BUS mogą być
zainstalowane maksymalnie trzydzieści dwie czujki. Jeśli ta liczba nie jest wystarczająca, można zainstalować w systemie moduł
BZE (ekspander czujek adresowalnych), który na swojej lokalnej magistrali udostępnia, zgodnie z ustawieniem przełączników DIP, 8, 16, 24 lub 32 adresy. Moduł BZE pełni też funkcję
izolatora, który separuje główną magistralę centrali alarmowej
od swojej lokalnej magistrali czujek adresowalnych. Stosowanie
modułów BZE podnosi zatem niezawodność systemu, ponieważ ogranicza skutki ewentualnego zwarcia przewodów.
W systemie alarmowym z centralą ProSYS w wersji 7 może
pracować nawet 128 czujek magistralowych. Maksymalne liczby czujek dla poszczególnych modeli są następujące: ProSYS
16 – szesnaście sztuk, ProSYS 40 – czterdzieści sztuk z modułem BZE lub trzydzieści dwie sztuki bez modułu BZE,
ProSYS 128 – sto dwadzieścia osiem sztuk z trzema modułami
BZE lub trzydzieści dwie sztuki bez modułów BZE.
Każdy detektor adresowalny można przypisać do istniejącej
ﬁzycznie linii dozorowej albo do linii wirtualnej. Linia istniejąca ﬁzycznie to każda linia dozorowa znajdująca się na płycie
centrali (Z1–Z8) lub na module rozszerzenia linii przewodowych ZE08 lub ZE16. Linia wirtualna to linia dozorowa związana z wirtualnym modułem rozszerzenia linii BZ08 lub BZ16.
Jeśli czujce adresowalnej przydzielimy numer ﬁzycznie istniejącej linii dozorowej, np. linii na płycie centrali, to ta ﬁzyczna
linia przestanie działać, a z jej numerem będzie skojarzona odtąd czujka adresowalna. Jeśli chcemy użyć w systemie modułu
wirtualnego, to należy go najpierw dodać do systemu poprzez
procedurę dodawania modułów. Dodanie modułu wirtualnego rezerwuje pewien zakres numerów linii do wykorzystania z czujkami adresowalnymi. Przypisywanie czujek do linii
wirtualnych obniża koszty systemu, ponieważ nie tracimy ﬁzycznych linii na płycie centrali lub na tradycyjnych modułach
rozszerzeń. Wirtualne moduły rozszerzeń służą wyłącznie do
przypisywania czujek adresowalnych do systemu alarmowego.

Funkcje diagnostyczne
Instalator ma dostęp do kilku funkcji, które pozwalają na weryﬁkację poprawności instalacji i adresowania urządzeń. Można je znaleźć w menu programowania w sekcji Akcesoria.

Fot. 2. Czujka WatchOUT
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Fot. 3. Czujka iWISE

Funkcja Skanowanie magistrali znajduje i wyświetla wszystkie podłączone do magistrali RISCO BUS urządzenia, nawet
jeśli nie zostały jeszcze zaprogramowane. Należy pamiętać,
że na liście nie zobaczymy modułów wirtualnych, ponieważ
nie istnieją ﬁzycznie, natomiast, oprócz modułów i klawiatur,
wśród wyników wyszukiwania powinniśmy znaleźć wszystkie
podłączone do magistrali czujki i sygnalizatory adresowalne.
Funkcja Weryﬁkacja modułów sprawdza, czy zapisane w programie centrali urządzenia magistralowe są ﬁzycznie obecne
pod zarejestrowanymi adresami na magistrali RISCO BUS.
Na liście wyświetlany jest identyﬁkator urządzenia i jego adres
oraz identyﬁkator urządzenia pracującego z takim adresem na
magistrali. Należy porównać identyﬁkatory. Powinny one być
identyczne. Przykładowo komunikat „ODT15 :0:02: ODT15”
oznacza, że zapisana w bazie danych czujka WatchOUT DT
(jej identyﬁkator to ODT15) o adresie 02 jest obecna na magistrali pod tym adresem.
Funkcja Test magistrali bada jakość komunikacji między centralą a poszczególnymi urządzeniami magistralowymi zapisanymi w pamięci centrali. Wynik testu 99% lub 100% oznacza
bardzo dobrą komunikację, natomiast niższe wartości mogą
wskazywać na występowanie zakłóceń elektrycznych lub błędów montażowych. Jeśli urządzenie jest tylko podłączone do
magistrali, ale nie zostało zdeﬁniowane w programie centrali,
to nie pojawi się na liście wyników.
Po sprawdzeniu poprawności komunikacji ze wszystkimi
czujkami adresowalnymi i przypisaniu ich do linii dozorowych
można kontynuować programowanie, które jest dalej identyczne jak dla czujek tradycyjnych i obejmuje programowanie
nazw, typów linii, sposobu sygnalizacji, przypisania do podsystemów itd.
Dalszy rozwój urządzeń magistralowych jest jednym z priorytetowych zadań działu badań i rozwoju RISCO Group.
Wśród zapowiadanych na ten rok nowości są listwowe, wielowiązkowe bariery podczerwieni, przeznaczone do ochrony
otworów okiennych i drzwiowych, tarasów itp. Innym ciekawym urządzeniem jest jednoliniowy moduł rozszerzenia – moduł adresowy o bardzo małych rozmiarach, który będzie można umieścić wewnątrz tradycyjnej czujki. Oczekujemy także
zupełnie nowych central LightSYS, które będą współpracować
ze wszystkimi wymienionymi w artykule urządzeniami adresowalnymi.
Norbert Góra
RISCO Group Poland
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Pustka
się wypełnia
Andrzej Walczyk
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Przyjrzyjmy się dwóm incydentom, które miały miejsce na
stadionie X i na stadionie Y. Nie podam, o jakie stadiony
chodzi. Skupmy się na wydarzeniach i wypływających z nich
wnioskach. Ich przebieg był bardzo podobny, lecz skutki prawne całkowicie odmienne. W obu przypadkach kibice zakłócili
przebieg meczu, odpalając race świetlne, które poza silnym
światłem wytworzyły gęsty dym spowijający trybuny. To jedyne
podobieństwo, gdyż dalszy rozwój wydarzeń na tych stadionach był całkowicie inny.
Pierwszym z omawianych wydarzeń był mecz rozegrany
między drużynami XX i YY, jaki odbył się na stadionie X. Kibicom YY udało się przemycić na teren stadionu race świetlne, które odpalili w trakcie meczu. Pomimo jasnego blasku
rac oraz dymu spowijającego trybunę nagrania pochodzące
z systemu monitoringu wizyjnego stadionu umożliwiły identyﬁkację sprawców zajścia, a także prześledzenie ich dalszych
działań, które miały na celu zmylenie służb ochrony obiektu.
Taktyka była zresztą dość typowa. Z sukcesem wypróbowano
ją już wcześniej, podczas innych imprez. Polegała na szybkim przemieszczeniu się chuliganów w inny rejon stadionu
i na zmianie ubrań, tak by uczestników zajść nie można było
łatwo rozpoznać na podstawie cech zewnętrznych. Sprzyjał
temu jasny blask rac, oślepiający kamery telewizyjne, i dym,
który stanowił doskonałą zasłonę. Jednak tym razem sprawcy zostali zatrzymani i ukarani w trybie dwudziestoczterogodzinnym, a organizatorzy imprezy uniknęli dotkliwych konsekwencji karnych.
Należy podkreślić, że chuligani stanęli przed sądem, który
wydał prawomocny wyrok na podstawie niepodważalnych dowodów dostarczonych przez system monitoringu. Kara nie została ograniczona do zakazu stadionowego w obrębie danego
klubu, który mógł być wydany przez lokalne władze klubowe na
podstawie regulaminu, bez konieczności gromadzenia jakichkolwiek dowodów i przeprowadzania procesu sądowego. To był
prawdziwy sąd i prawdziwy, prawomocny wyrok sądowy.
Dlaczego system monitoringu wizyjnego zainstalowany na
stadionie X okazał się na tyle skuteczny, że dostarczył wiarygodnych materiałów dowodowych dla sądu i pozwolił na
natychmiastowe ukaranie sprawców? Przecież w okresie,
w którym prowadzone były prace projektowe, a później instalacyjne, nie obowiązywało żadne oﬁcjalne rozporządzenie
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych
i system można było zaprojektować dowolnie. Także odbiór
zainstalowanego systemu i przekazanie go do eksploatacji mogło odbyć się według dowolnych kryteriów.
Pomimo tak niejasnej sytuacji na stadionie X prace projektowe zostały przeprowadzone zgodnie z aktualną, powszechnie dostępną wersją propozycji rozporządzenia, które miało
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Tak się złożyło, że w momencie ukazania się numeru 1(77)/2011 Zabezpieczeń z moim poprzednim artykułem
zatytułowanym „Rynek nie znosi pustki” ogłoszone zostało Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, które
uprawomocniło się 7 lutego 2011 r. W chwili obecnej, gdy wymagania formalne, jakie muszą być spełnione
przez systemy monitorowania wizyjnego obiektów sportowych, stały się jasne, dają o sobie znać konsekwencje
wcześniejszych działań, podejmowanych w warunkach przysłowiowej pustki legislacyjnej.
Teraz ta pustka się wypełnia

ukazać się w bliżej nieokreślonym czasie. Istotą projektu był
dobór typów kamer i koncepcja ich rozmieszczenia. Specjaliści wiedzą, że najtrudniejsze jest spełnienie tych wymagań
rozporządzenia, które określają warunki zakwaliﬁkowania kamery do kategorii pierwszej.
Wyjaśnijmy, na czym polega problem. Celem spełnienia
wymagań formalnych konieczne jest użycie kamer megapikselowych, wyposażonych w obiektywy zmiennoogniskowe o relatywnie długiej ogniskowej rzędu kilkuset milimetrów. Żadna
z masowo produkowanych kamer szybkoobrotowych nie spełnia takich wymagań i odpowiednie urządzenia, z których składają się punkty kamerowe mające należeć do kategorii pierwszej, należy skompletować we własnym zakresie.
W przypadku stadionu X zastosowane zostały kamery
z przetwornikami 1/3" o wysokiej dynamice, z obiektywami
o maksymalnej ogniskowej równej 330 mm zainstalowane na
głowicach szybkoobrotowych. Punkty kamerowe pracujące
w kategorii pierwszej zostały rozmieszczone w taki sposób,
by każda z kamer obserwowała trybuny z dystansu kilkunastu, najwyżej kilkudziesięciu metrów. Ponadto górne rzędy
trybun i ciągi komunikacyjne są obserwowane przez kamery
pracujące w kategorii trzeciej, co pozwala na śledzenie osób
przemieszczających się w obrębie trybun i w korytarzach wewnątrz stadionu. To wszystko razem umożliwia identyﬁkację a następnie lokalizację i śledzenie osób uczestniczących
w chuligańskich wybrykach, zaś użycie wielu kamer umieszczonych w niewielkich odległościach od obserwowanych
obszarów uodparnia ten system na działanie dymu zasłaniającego trybuny od strony boiska. Nic więc dziwnego, że
w omawianym przypadku sprawcy odpalenia rac świetlnych
zostali ujęci i ukarani.
Zupełnie inaczej było w przypadku stadionu Y, gdzie
podczas meczu ci sami kibice YY odpalili race świetlne,
z których część wrzucili na boisko. Początek wydarzeń
jest podobny do przypadku opisanego powyżej, jednak
tym razem sprawcy zajść pozostali bezkarni, a klub został
ukarany grzywną oraz przymusowym zamknięciem jednej
trybuny.
Należy wyjaśnić, że dla klubu Y szczególnie uciążliwa jest
kara zamknięcia trybuny, gdyż mieści ona 3500 widzów, zaś
straty wynikłe z ograniczenia sprzedaży biletów w skrajnym
przypadku mogą sięgać setek tysięcy złotych.
Chcąc ustalić, dlaczego tym razem żaden z chuliganów nie
został zidentyﬁkowany, a klub został tak dotkliwie ukarany,
nawiązałem korespondencję, początkowo z rzecznikiem prasowym Ekstraklasy, który nie udzielił mi żadnych istotnych
informacji i odesłał do władz klubu Y. Skontaktowałem się
zatem z rzecznikiem prasowym Y.
ZABEZPIECZENIA
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– Stadion X dysponował materiałem nagraniowym, który
stanowił dowód sądowy i spowodował natychmiastowe skutki
prawne wypływające z kodeksu karnego. Pytam, czy materiał
uzyskany z systemu monitoringu Stadionu Y ma równą moc dowodową i jeśli dysponujecie Państwo takim materiałem, to dlaczego sprawa nie została dotychczas rozstrzygnięta, a Klub został
w drastyczny sposób ukarany przez Ekstraklasę? – napisałem
w liście do rzecznika.
Odpowiedź rzecznika prasowego klubu Y była, łagodnie
mówiąc, wymijająca:
– Szanowny Panie. Proszę to pytanie skierować do policji i prokuratury. My możemy działać w ramach przysługujących nam
uprawnień i to robimy. Co do kary Ekstraklasy SA – to również
nie jest pytanie do nas. Musimy rozróżnić dwie rzeczy – zakaz
klubowy i sądowy. Kluby mają, zgodnie z ustawą, możliwość
orzekania zakazów klubowych polegających na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych realizowanych przez
organizatora meczu piłki nożnej, nakładanym przez organizatora
na osobę, która dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej.
Jak widać, w przypadku chuligańskich zajść, jakie miały
miejsce na terenie stadionu X, sprawa zakończyła się jedynie
regulaminowymi karami klubowymi. Nikt nawet nie próbował
skierować jej do sądu, a waleczni chuligani zostali utwierdzeni
w przekonaniu o swojej bezkarności i zachęceni do dalszych
działań. Czy to możliwe, że klub Y dysponuje materiałem
dowodowym, ale z niego nie skorzystał? Trochę trudno w to
uwierzyć. Zastanówmy się zatem nad budową i działaniem
systemu monitoringu wizyjnego stadionu Y, zainstalowanego
i przekazanego do eksploatacji w 2010 roku.
Jak już wspomniałem, w okresie poprzedzającym ukazanie
się rozporządzenia nie obowiązywały żadne przepisy wykonawcze określające budowę, działanie i warunki dopuszczenia
do eksploatacji systemów monitoringu wizyjnego obiektów
sportowych. Zarówno inwestorzy, jak i projektanci mieli wolną rękę podczas podejmowania decyzji.
W przypadku stadionu Y przyjęte zostało założenie, że całe
sektory trybun będą obserwowane przez kamery megapikselowe o ekstremalnie dużej rozdzielczości, zaś dla zapewnienia
odpowiedniego pola widzenia będzie się to odbywać z dużej
odległości. Mówiąc ściślej, trybuny są obserwowane z przeciwległej strony boiska, czyli przez całą szerokość lub przez całą
długość wewnętrznej części stadionu. Biorąc pod uwagę typowe rozmiary boiska piłkarskiego, mówimy tu o odległościach
zdecydowanie przekraczających 100 m.
Intencją projektantów była ciągła rejestracja zachodzących na całym obszarze trybun wydarzeń, niezależnie od
ich charakteru, i wychwycenie każdego zdarzenia, nawet
pozornie nieistotnego. Ta z pozoru atrakcyjna koncepcja
nie spełnia jednak żadnych ustawowych wymagań. Kamery pracujące w opisanych warunkach dostarczają obrazy,
które z trudem można zakwaliﬁkować do kategorii trzeciej,
tymczasem rozporządzenie wymaga, by sektory trybun były
obserwowane zgodnie z wymaganiami określającymi kategorię pierwszą.
Kolejnym warunkiem, który musi byś spełniony, by materiał
nagraniowy mógł być wykorzystany w sądzie, jest odpowiednia
liczba klatek telewizyjnych rejestrowana w ciągu jednej sekundy.
22

3/2011

ZABEZPIECZENIA

Wartość podana w rozporządzeniu to dwanaście klatek na sekundę, zaś kamery zainstalowane na stadionie Y pozwalają na
rejestrację tylko trzech klatek na sekundę.
Można się domyślić, że żadna z osób odpowiedzialnych
za wybór takiego a nie innego rozwiązania nie zastanowiła
się nad przydatnością systemu w realnych warunkach, jakie
panują podczas każdego meczu piłkarskiego. Taki system
może pracować poprawnie tylko w idealnych warunkach
pogodowych oraz w przypadku braku zadymienia trybun.
Nawet niewielka mżawka lub zadymienie, z jakim mamy
do czynienia w przypadku odpalenia rac świetlnych, powoduje, że obraz z kamer obserwujących trybunę z odległości
przekraczającej 100 m staje się nieczytelny. Stadion Y ma
konstrukcję typową dla większości współczesnych aren –
trybuny są ustawione dość stromo, a całość jest przykryta
dachem, co powoduje, że dym nie rozwiewa się, lecz gromadzi w dolnej części trybun.
Równie krytyczny jest problem oślepiania kamer przez silne
źródła światła, jakimi są race świetlne. Zauważmy, że na stadionie Y zastosowano kamery stacjonarne o niskiej dynamice
i operator systemu nie ma możliwości zmiany ich ustawienia
i usunięcia oślepiającego źródła światła z pola widzenia kamery, która reaguje zaciemnieniem całego obrazu, do końca
tracąc zdolność do reprodukcji istotnych szczegółów rozgrywającej się sceny.
Wszystko byłoby dobrze, gdyby opisane powyżej rozwiązanie stanowiło jedynie uzupełnienie systemu spełniającego wymagania ustawowe, a nie rozwiązanie podstawowe, na
którym opiera się bezpieczeństwo całego obiektu. Jak łatwo
się przekonać, choćby będąc na dowolnym meczu piłkarskim,
pozostałe kamery zainstalowane na terenie stadionu Y także
nie spełniają wymogów ustawowych. Przede wszystkim jest ich
zbyt mało i na terenie obiektu występują duże strefy martwe,
nie objęte żadną obserwacją. Kamery rozmieszczone wokół
boiska są zainstalowane na głowicach wolnoobrotowych, więc
ich przydatność do śledzenia dynamicznie zmieniających się
scen jest znikoma. Ich zasięg w kategorii pierwszej jest niewielki i nie obejmuje ani całej płyty boiska, ani dalszych rzędów trybun.
Tak więc trudno się dziwić, że sprawcy opisanych zajść nie
zostali ukarani. Podobna sytuacja powtórzy się każdorazowo,
gdy kibicom zechce się odpalić race świetlne podczas kolejnych rozgrywek piłkarskich. Jedynym wyjściem jest modernizacja systemu i dostosowanie go do obowiązujących wymagań
ustawowych. Można było przewidzieć to w momencie podejmowania decyzji dotyczących doboru, rozmieszczenia i wykorzystania kamer.
Wszyscy zainteresowani znali kolejne wersje rozporządzenia,
o których publicznie dyskutowano. Można było przewidzieć,
że prędzej czy później któraś z nich zacznie obowiązywać. Kluby, które pozwoliły sobie na inne, swobodniejsze podejście do
tematu, muszą teraz ponieść konsekwencje. Szkoda tylko, że
zapłacą za to podatnicy i nikt nie próbuje pociągnąć do odpowiedzialności osób, które zaoferowały bezsensowne rozwiązania, a także tych, którzy się na nie zgodzili.

Andrzej Walczyk
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Bezpieczeństwo
a normalizacja
czyli bezpieczna normalizacja
i jej wykorzystanie (część 3)
Marek Blim
W niniejszym artykule, będącym kolejnym w cyklu, przedstawiony zostanie
problem bezpiecznego dla użytkowników korzystania z występujących na
jednolitym rynku UE reguł i dokumentów normalizacyjnych oraz standardów
stowarzyszeniowych i wojskowych, nie będących prawnie osadzonymi
normami (o normach obronnych pisałem w poprzedniej części cyklu).
Wskazane zostaną zagrożenia związane ze stosowaniem na rynku polskim
norm narodowych (KON), które są osadzone w obowiązujących regułach
prawa ustawowego danego kraju (sprzeczność jurysdykcji, gdyż prawo
zwyczajowe ≠ prawo stanowione). Pokazane będą przykłady wykorzystywania
norm i standardów ponadnarodowych (ISO/IEC, CEN/CENELEC),
stowarzyszeniowych (ISSACA-COBIT, FERMA-RMS, OGC-MoR, ESA-SABSA)
oraz sojuszniczych (NATO – STANAG’s, AP’s)
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Rynek europejski – jaki jest obecnie?
Do powstania jednolitego rynku wewnętrznego (dwadzieścia
lat temu) przyczyniły się postanowienia Jednolitego Aktu Europejskiego1 oraz Traktatu o Unii Europejskiej2. Do niewątpliwych sukcesów tego rynku należy zaliczyć zliberalizowanie
obrotu kapitałowego i ﬁnansowego oraz stopniowe rozszerzanie polityki wspólnotowej na dziedziny do niedawna nie objęte
wspólnymi regulacjami (energia, transport).
Przed doprowadzeniem do tak rozumianego jednolitego
rynku musiały zostać usunięte przede wszystkim bariery administracyjne (kontrole osób i towarów na granicach przedłużające czas transportu), techniczne (zróżnicowane standardy,
normy i przepisy poszczególnych państw dotyczące towarów,
usług i kapitału) oraz związane ze zobowiązaniami ﬁskalnymi
(różne systemy podatkowe).
Dzięki zapewnianiu swobodnego przepływu towarów, osób,
usług i kapitału jednolity rynek europejski (SEM) jest obecnie
jednym z niewątpliwych sukcesów UE, a jego kluczowym elementem jest zbiór norm europejskich (EN) zabezpieczający

tak samo rozumiane i powszechnie stosowane „dobre praktyki”
biznesowe oraz środowiskowe.
Tak to należy rozumieć, taka była teoria wieloletnich prac
nad SEM. Praktyka nieco „rozmyła” te szczytne idee.
Wychwycenie przyczyn utrudniających dalszy rozwój SEM
w celu doprowadzenia go do stanu zbliżonego do GIM zajęło,
niestety, kilka lat – przy czym nie mówimy tu o próbach przywrócenia protekcjonizmu państwowego czy też o przypadkach
monopolistycznych praktyk korporacji ponadnarodowych.
Istotą problemu rzeczywistej jednolitości rynku jest to, że
małe i średnie przedsiębiorstwa nie potraﬁły w pełni wykorzystać zalet i możliwości oferowanych przez SEM – i to pomimo
siedmiu kolejnych programów wdrożeniowych uruchamianych w ostatnim piętnastoleciu. Po wyraźnej zwyżce 4. PPR,
wdrażającego głównie nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem (certyﬁkowanie jakości zarządzania MŚP), nawet
ostatni 7. PPR z jego ukierunkowaniem na bezpieczeństwo
rozwoju nie uzyskał w pełni zakładanych rezultatów.3 Europa
musi działać, aby osiągnąć większy dobrobyt i stworzyć więcej
miejsc pracy, a ze względu na ostatni kryzys ﬁnansowy musi
działać szybko. Dlatego zebrane doświadczenia zapoczątkowały nowe podejście do problematyki rzeczywistej jednolitości
rynku europejskiego.
27 października 2010 roku Komisja Europejska przyjęła
„Akt o jednolitym rynku” (Single Market Act)4 zawierający
szereg środków wspierających europejską gospodarkę i służących zwiększeniu zatrudnienia. Akt składa się z pięćdziesięciu propozycji dotyczących możliwych kierunków polityki.
Propozycje te były przez cztery miesiące przedmiotem debaty
publicznej, która trwała do 28 lutego 2011 r. Komisja opracuje
jej wyniki i zaproponuje innym instytucjom przypieczętowanie
porozumienia w kwestii ostatecznej wersji treści Aktu.
Działanie to jest wynikiem przyjętej dnia 20 maja 2010 roku
Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przybliżenia
jednolitego rynku konsumentom i obywatelom 2010/2011(INI)
oraz rezolucji Parlamentu z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007–20135 i poprzedzających ją w ostatnich pięciu latach intensywnych starań
KE, które są udokumentowane w:
– komunikacie Komisji do Rady Europejskiej, zatytułowanym „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu” (COM(2010)2020),
– zaleceniu Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku6,
– komunikacie Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
zatytułowanym „Strategia polityki konsumenckiej UE na
lata 2007–2013 – wzmocnienie pozycji konsumentów,
3) patrz: „Tabele wskaźników – The European SME PR”,
www.ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/.
4) Komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 r.,
KOM(2010) 608 (wersja ostateczna).

1) Układ wszedł w życie 1 lipca 1987 roku jako nowelizacja Traktatu Rzymskiego.

5) Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr C 180 E z dnia
17 lipca 2008 r., s. 26.

2) Wprowadzony w życie w 1993 roku Traktat o Unii Europejskiej
(„Traktat z Maastricht” – podpisany 7 lutego 1992 r.).

6) Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 176 z dnia
7 lipca 2009 r., s. 17.
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Od 1992 roku rynek wewnętrzny czyli jednolity rynek albo jednolity rynek europejski (ang. internal market, single market, single European market) przynosi niezliczone korzyści i sprzyja nowym możliwościom. Przyglądając się mu bliżej, widzimy jeden
obszar obejmujący terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, niepodzielony wewnętrznymi granicami, na którym
ludzie korzystają ze swobody przepływu towarów, osób, usług
i kapitału. Ideą i zewnętrznym celem tego rynku jest wzrost
konkurencyjności UE. Niestety, ten swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób nie zawsze odbywa się bez zakłóceń.
W wielu miejscach/kontraktach prawdziwie zintegrowany europejski rynek nie istnieje i daje się odczuć brak przepisów regulujących niektóre jego aspekty (zobowiązania podatkowe, wymogi prawne). Mimo powoływania się na wspólnotę interesów
i stosowania wspólnych regionalnych norm (CEN/CENELEC)
wciąż ujawniają się coraz to nowe rozbieżności. Na przeszkodzie do pełnego wykorzystania potencjału wspólnego rynku stoją też wymogi administracyjne i niewystarczające egzekwowanie
prawa (w tym rozporządzeń KE). W sporach handlowych, przy
rozstrzyganiu nieudanych transakcji, w trakcie postępowań arbitrażowych okazuje się bowiem, że mówiąc o czymś tak samo
i tymi samymi słowami, nie rozumiemy się wzajemnie – bo każda ze stron myśli o sprawie inaczej (w kategoriach formalnych
własnego kraju i jego prawa).
Warto więc zwrócić uwagę na to, że określenia „wspólny
rynek”, „jednolity rynek” i „rynek wewnętrzny” są często stosowane wymiennie, jakkolwiek istnieją między nimi pewne
różnice (zdeﬁniowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE).
I tak – wspólny rynek stanowi jakby etap tworzenia jednolitego rynku, który z kolei rodzi tak bliskie powiązania rynków
narodowych, że prowadzi w efekcie to stworzenia „prawdziwie
wewnętrznego rynku” (ang. Genuine Internal Market – GIM).
A przecież to do tego celu dążymy od dziesięcioleci…
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polepszenie ich dobrobytu oraz zapewnienie ich skutecznej ochrony” (COM(2007)0099),
– komunikacie Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie egzekwowania dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw
konsumenta (COM(2009)0330),
– sprawozdaniu Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczącym
stosowania rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów – „rozporządzenie w sprawie współpracy
w dziedzinie ochrony konsumentów” (COM(2009)0336),
– komunikacie Komisji zatytułowanym „Jednolity rynek
Europy XXI wieku” (COM(2007)0724),
– komunikacie Komisji zatytułowanym „Plan osiągnięcia wyników dla Europy – z myślą o obywatelach”
(COM(2006)0211),
– zaleceniu Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie
transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego
do prawa krajowego7.
Jak widać, przeprowadzone dotychczas prace zmierzają konsekwentnie do stworzenia prawdziwie wewnętrznego
rynku w zjednoczonej gospodarczo Europie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). Potrzeby konsumentów są brane pod uwagę także w innych pracach Komisji
Europejskiej. Przykładem może być innowacyjne wykorzystanie normalizacji oraz ujednolicanie segmentu rynku zajmującego się produkcją i handlem uzbrojeniem.

Pułapki źle rozumianej normalizacji
Dlaczego mówimy o pułapkach? Z deﬁnicji pułapką jest kłopotliwa sytuacja, z której trudno wybrnąć, a w której znaleźliśmy się w wyniku własnego działania, ale w naszym przypadku
jest raczej skutkiem niezrozumienia, złego lub niewłaściwego
podejścia do obowiązujących zasad normalizacyjnych.
Dobrowolność stosowania reguł normalizacyjnych na obszarze wspólnego europejskiego rynku ma dwa oblicza. Jedno
to dobrowolne przyjmowanie i wdrażanie norm międzynarodowych (ION) oraz europejskich (EON), potwierdzane przez
poszczególnych przedsiębiorców wobec swoich wyrobów/usług
wydawanymi przez siebie „Deklaracjami zgodności” (PN-EN
ISO/IEC 17050:2004). Drugie to certyﬁkowanie – według
wymagań norm – swoich systemów/procesów/wyrobów przez
stronę trzecią, którą są akredytowane jednostki certyﬁkujące
– krajowe i międzynarodowe.
Dodatkowym elementem, coraz częściej pojawiającym się
na wspólnotowym rynku, jest wymóg kontraktowy, dotyczący
m.in. posiadania systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2008)
potwierdzonego certyﬁkatem oraz nakazujący umawiającym
się stronom zgodne i obowiązkowe zastosowanie się do wskazanej normy, specyﬁkacji technicznej lub innego wzajemnie
uznanego standardu (stowarzyszeniowego, sojuszniczego bądź
też zawodowego). Niestety bardzo często dochodzi do nieporozumień, zwłaszcza w przypadku konieczności egzekucji przyjętych wzajemnie zobowiązań wobec uzgodnionych w kontrakcie
7) Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 98 z dnia
16 kwietnia 2005 r., s. 47.
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i przyjętych do realizacji standardów nie będących rzeczywistymi normami, a jedynie potwierdzanych jednostkowymi certyﬁkatami różnych instytucji czy też lokalnych stowarzyszeń. W negocjowaniu kontraktów ponadnarodowych zwracajmy zatem
szczególną uwagę na przedkładane certyﬁkaty i związane z nimi
standardy oraz wynikające stąd uprawnienia i zobowiązania.
Powiedzmy to wyraźnie i jednoznacznie – jednolity rynek
europejski bazuje na oﬁcjalnie opublikowanych normach międzynarodowych i regionalnych normach europejskich oraz dopuszcza w ramach kontraktów stosowanie raportów i specyﬁkacji technicznych, a także upublicznionych (wraz z wykładnią
prawną) standardów sojuszniczych i stowarzyszeniowych.

W zależności od poziomu prowadzonych prac
normalizacyjnych (międzynarodowy – ION, regionalny – EON, lub krajowy – KON) mamy możliwość
zetknięcia się z różnymi typami dokumentów.
Na forum międzynarodowym będą to – oprócz norm – inne
wprowadzane publikacje normatywne organizacji ogólnoświatowych i regionalnych, wymienione poniżej.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna – International Organization for Standardization (ISO) – w swojej działalności wprowadza:
1) ISO/PAS – Specyﬁkacja Publicznie Dostępna ISO (Publicly
Available Speciﬁcation). Jest to dokument prezentujący
uzgodnione porozumienie wypracowane w grupie roboczej
(WG) danego komitetu technicznego (TC) lub komisji
(SC). W celu przyjęcia tego dokumentu niezbędne jest jego
zatwierdzenie zwykłą większością głosów członków uczestniczących (typu P) TC/SC. PAS powinna być analizowana
ponownie przynajmniej co trzy lata, aby można było podjąć
decyzję co do tego, czy zatwierdzić ją na następne trzy lata,
zmienić, przetransponować w specyﬁkację techniczną lub
normę międzynarodową, czy też wycofać. Po sześciu latach
PAS należy przekształcić w normę techniczną albo wycofać.
2) ISO/TS – Specyﬁkacja Techniczna ISO (Technical Speciﬁcation). Jest to dokument normatywny będący wynikiem
uzgodnień komitetu ISO dotyczących kwestii technicznych.
Każdy członek lub organizacja łącznikowa może zaproponować, aby istniejący dokument poddać procesowi transponowania w specyﬁkację techniczną. Specyﬁkacja formułowana
jest w przypadkach, w których stan prac nie jest jeszcze
wystarczający, aby utworzyć międzynarodową normę
techniczną, albo gdy brakuje odpowiedniego poparcia dla
publikacji normy. Specyﬁkacja ta powinna być analizowana
ponownie przynajmniej co trzy lata, aby można było podjąć
decyzję co do tego, czy zatwierdzić ją na następne trzy lata,
zmienić, przetransponować w normę międzynarodową, czy
też wycofać. Po sześciu latach ISO/TS należy przekształcić
w normę międzynarodową albo wycofać.
3) ISO/TR – Raport Techniczny ISO (Technical Report).
Jest to dokument informacyjny, który zawiera wiadomości inne niż te normalnie publikowane w dokumentach
normatywnych. Kiedy komitet zbierze informacje wspierające zatwierdzony wynik jego prac, może poprosić
o opublikowanie informacji w formie raportu technicznego (aby podjąć taką decyzję potrzebna jest zwykła
większość głosów stałych członków w trybie głosowania).

krajowej, ale zawartość HD musi być przetransformowana wszędzie w równie zrozumiały sposób.
2) TS – Specyﬁkacja Techniczna (Technical Speciﬁcation).
Jest to utworzony i zatwierdzony przez komitet techniczny akt normatywny o okresie ważności ograniczonym
do maksymalnie dwóch lub trzech lat. Specyﬁkacje tego
typu mają wspierać rynek europejski oraz służyć jako
wskazówki dotyczące rozwoju technologii i dalszych badań eksperymentalnych, dla których nie ma wytycznych
w normach europejskich.
3) TR – Raport Techniczny (Technical Report). Jest on dokumentem informacyjnym o treści równoważnej normie,
która wskutek braku zgodności w przedmiocie zawartości technicznej pracy normalizacyjnej nie została przyjęta
do wdrożenia. Jego treść jest zatwierdzana przez Technical Board lub Technical Committee zwykłą większością
głosów, bez ograniczenia ważności.
4) CWA – Porozumienie Robocze (CENELEC Workshop
Agreement ) jest porozumieniem wypracowanym i zatwierdzonym przez uczestników warsztatów CENELEC
na podstawie konsensu określonych jednostek i organizacji. CWA jest produktem, który ma na celu stworzenie
pomostu pomiędzy działalnością konsorcjów i formalnym procesem normalizacyjnym CENELEC oraz jego
krajowych członków.
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych – European Telecommunications Standards Institute (ETSI) – w swojej
działalności wprowadza:
1) ES – Norma ETSI. Norma ta stosowana jest wówczas,
gdy dokument zawiera wymogi normatywne i niezbędne jest przedłożenie go wszystkim członkom ETSI do
zatwierdzenia.
2) EG – Przewodnik ETSI (ETSI Guide). Ta forma stosowana jest wówczas, gdy dokument zawiera wskazówki
dotyczące przeprowadzenia czynności normalizacyjnych.
Jest on przedkładany wszystkim członkom ETSI do
zatwierdzenia.
3) SR – Raport Specjalny (Special Report). Jest on stosowany w różnych celach, m.in. w celu udostępnienia informacji innych niż wytworzone przez komitet techniczny.
Raporty tego typu są stosowane także jako dokumenty
wirtualne, np. dokumenty dynamicznie generowane
dzięki dostępowi do bazy danych za pośrednictwem Internetu. SR jest publikowany przez komitet techniczny,
którego zespół opracował przedstawiane w nim dane.
4) ETS – Specyﬁkacja Techniczna (ETSI Technical Speciﬁcation). Stosuje się ją, gdy dokument zawiera wymogi
normatywne dotyczące produktów wymagających krótkiego czasu (time to market), szybkiego zatwierdzenia
produktu lub stwierdzenia potrzeby jego konserwacji.
Specyﬁkacja ta jest zatwierdzana przez komitet techniczny, który stworzył jej projekt.
5) ETR – Raport Techniczny (ETSI Technical Report). Jest
on stosowany, gdy dokument zawiera głównie elementy
informacyjne. Jest zatwierdzany przez komitet techniczny, który stworzył jego projekt.
6) EGS – Specyﬁkacja Grupowa (ETSI Group Speciﬁcation). Specyﬁkacja tego typu jest stosowana przez
ZABEZPIECZENIA

3/2011

27

PUBLICYSTYKA

Sekretarz Generalny ISO, w razie potrzeby po konsultacjach z Technical Management Board (Radą Dyrektorów
Technicznych), podejmuje decyzję o opublikowaniu
dokumentu w formie raportu technicznego.
4) IWA – Międzynarodowe Porozumienie Robocze (International Workshop Agreement). Jest to dokument ISO
wypracowany na spotkaniach warsztatowych, a nie w komitecie technicznym. Każda zainteresowana strona może
zaproponować IWA i uczestniczyć w tworzeniu porozumienia. Do zorganizowania i poprowadzenia spotkań
warsztatowych wyznaczany jest członek ISO. Uczestnicy
procesu rynkowego i inne zainteresowane strony mogą
uczestniczyć w IWA bezpośrednio, bez potrzeby angażowania delegacji krajowej. IWA może być sformułowane
w każdym obszarze działalności ISO.
Na forum regionalnym możemy spotkać dokumenty normatywne opracowywane przez poszczególne organizacje europejskie.
Europejski Komitet Normalizacyjny – Comité Européen de
Normalisation (CEN) – w swojej działalności wprowadza:
1) CEN/TS – Specyﬁkacja Techniczna (Technical Speciﬁcation). Specyﬁkacja ta służy jako dokument normatywny
w przypadkach, w których stan prac nie jest jeszcze wystarczający, aby utworzyć europejską normę techniczną,
albo gdy brakuje odpowiedniego poparcia dla publikacji normy. Specyﬁkacja Techniczna jest ustanawiana
i zatwierdzana przez odpowiedni organ techniczny CEN
(CEN Technical Committee lub BTTF) we właściwym
głosowaniu Krajowych Członków CEN. Okres ważności
specyﬁkacji to maksymalnie sześć lat (tj. okres trzech lat
oraz okres po potwierdzeniu).
2) CEN/TR – Raport Techniczny (Technical Report). Raport
ten służy do przekazywania informacji i wiedzy. Jest ustanawiany i zatwierdzany przez odpowiedni organ techniczny CEN (CEN Technical Committee, Technical Board lub
BTTF) zwykłą większością głosów Krajowych Członków
CEN podczas głosowania. Nie ustalono okresu ważności
Raportów Technicznych, ale zaleca się ich regularną aktualizację przez odpowiednie organy techniczne.
3) CWA – Porozumienie Robocze (CEN Workshop Agreement). Jest to porozumienie, którego celem jest wypracowanie konsensu na podstawie dyskusji na otwartych
Warsztatach CEN z nieograniczoną bezpośrednią
reprezentacją zainteresowanych stron. Porozumienie
takie jest ważne przez okres trzech lat lub do czasu
przekształcenia go w inny produkt. Po upływie wskazanego trzyletniego okresu ważności CMC (CEN Memory
Comité) jako „ciało ustawowe” powinno zdecydować
razem z uczestnikami wcześniejszych warsztatów, czy
możliwe jest odnowienie publikacji na kolejne trzy lata.
W przeciwnym razie porozumienie zostaje wycofane.
Europejski Komitet Normalizacyjny do spraw Elektrotechniki – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
(CENELEC) – w swojej działalności wprowadza:
1) HD – Dokument Harmonizacyjny (Harmonization Document). Dokument ma prawie taką samą charakterystykę
jak norma europejska. Różnicą jest to, że w przypadku
HD nie ma obowiązku publikacji identycznej normy
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Industry Speciﬁcation Groups zgodnie z procedurami
decyzyjnymi zdeﬁniowanymi w grupowych specyﬁkacjach
istotnych warunków (Terms of Reference). Produkt tego
typu jest zatwierdzany i przyjmowany ostatecznie przez
Industry Speciﬁcation Group, która stworzyła projekt
treści specyﬁkacji.
Przeglądając i porównując poszczególne dokumenty, możemy stwierdzić, że istota specyﬁkacji technicznej jest wspólna
dla wszystkich organizacji i że dokument tego rodzaju, mając
charakter wsparcia normatywnego, ujęty w ramach zobowiązań kontaktowych, w znaczący sposób wpływa na przyśpieszenie wdrożenia.
Nieco odmiennie wygląda sytuacja w przypadku ustaleń dotyczących standardów krajowych/międzynarodowych, które nie są
normami de iure, mimo powszechności ich stosowania i akceptacji
w biznesie. Na przykład wymagania niemieckich ubezpieczycieli
(zawarte w zaleceniach VdS) nie przekładają się bezpośrednio na
zobowiązania prawne w Polsce (jak ma to miejsce w Niemczech),
ale są uwzględniane w postępowaniach odszkodowawczych dotyczących polskich ﬁlii niemieckich ﬁrm ubezpieczeniowych przez
UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).
Standardy stowarzyszeniowe ISSACA (głównie COBIT)
są powszechnie wykorzystywane w normowaniu postępowań
organizacyjnych, technicznych i technologicznych na rzecz zachowania bezpieczeństwa oprogramowania systemów IT, ale
ich oddziaływanie penalne jest każdorazowo zależne od postawy i zrozumienia sądu.
Bywa także, że przyjmowane środowiskowo/branżowo standardy (np. używany w bankowości elektronicznej EMV) celowo omijają powszechnie stosowane i znane normy – przykładem jest używana od lat 60. XX wieku magnetyczna karta
bankomatowa. Trzeba bowiem jednoznacznie stwierdzić, że
zastosowanie karty magnetycznej jako elektronicznego instrumentu płatniczego jest niebezpieczne i może generować
poważne straty – zwłaszcza w sytuacji, gdy normy, które opisują, jak kodować karty (np. ISO 7813), są ogólnodostępne,
a w Polsce i za granicą jest wielu dobrych bezrobotnych elektroników.
Międzynarodowe organizacje płatnicze (Europay, MasterCard i VISA – stąd skrót EMV), przewidując migracje
technologii stosowanych w bankowych kartach magnetycznych do technologii kart procesorowych, powołały organizację EMVCo. Instytucja ta wypracowała standard technicznej
kompatybilności kart płatniczych tych trzech organizacji,
wykorzystujący w kartach elektronicznych mikroprocesory
o uzgodnionych parametrach oraz działający w szerokich,
globalnych ramach współpracujących ze sobą aplikacji (przy
zachowaniu ograniczonej dostępności do rdzenia oprogramowania karty).
Czasami upowszechnione normy międzynarodowe są uzupełniane szczegółowymi wymaganiami – np. AQAP 2110 jest
zbudowany na bazie normy ISO 9001 oraz uzupełniony wymogiem zarządzania dokumentami i ich konﬁguracją, a NCOE8
NC3TA, wprowadzona w ramach cz. 5 ADatP-34 v.7, uwzględnia zarówno normy krajowe i międzynarodowe, jak i standardy
8) NCOE (NATO Common Operating Environment) – implementacja platformy programowo-systemowej i standardów funkcjonalno-użytkowych w ramach architektury technicznej NATO.
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IEEE9, NIST10 oraz uznanych organizacji (np. Bi-SC AIS Minimum Hardware Procurement Speciﬁcations).
Należy zatem dobrze przyglądać się wszelkim zapisom kontraktowym dotyczącym zarówno certyﬁkatów, jak i określanych przez nie standardów wykonania prac.

Bezpieczeństwo integruje – nowe spojrzenie na
ochraniane obiekty
Przedstawiając w kwietniu 2010 roku w Poznaniu referat „Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – nowe wyzwania dla
ochrony” (na I Krajowej Konferencji Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów prowadzonej w ramach SECUREX 2010)
wspomniałem o uwagach rzeczoznawców BURiK POLALARM, wynikających z zaobserwowanych zmian na rynku
usług ochrony. Tymczasem już w lipcu 2010 roku ukazała się
propozycja DIN (niemieckiej jednostki normalizacyjnej) dotycząca prowadzenia wspólnych prac normalizacyjnych CEN
i CENELEC w zakresie działań i usług dotyczących systemów
zapewnienia bezpieczeństwa obiektów.
W przedłożonym zapisie sformułowanie „systemy zapewnienia bezpieczeństwa obiektów” dotyczy całości działań
w obiekcie, czyli systemów:
– wykrywania pożaru,
– gaszenia pożaru,
– sygnalizacji głosowej,
– odprowadzania dymu i ognia/ciepła,
– alarmowania o napadzie i włamaniu,
– kontroli dostępu,
– CCTV,
– powszechnego ostrzegania (social alarm),
– kontroli wyposażenia do ewakuacji i dróg ewakuacyjnych,
– inne, stanowiące kombinacje ww.
Problem integracji działań na rzecz normalizacji zintegrowanego bezpieczeństwa w obiekcie uznano za istotny na tyle,
że po zatwierdzeniu projektu przez Wspólną Grupę Prezydencką CEN-CENELEC-ETSI11 powołano Wspólny Komitet Techniczny – CEN/CENELEC/TC 4. Ten nowy komitet
będzie realizował zapisy dyrektywy unijnej dotyczącej usług
oraz przekazane do CEN mandaty Komisji Europejskiej
M/340 i M/371 (opierając przy tym swe prace głównie na Art.
26 dyrektywy). Jako wynik prac oczekiwana jest nowa, bazowa
norma europejska ustalająca wymagania ogólne i szczegółowe dla ﬁrm/ich personelu (np. kompetencje) zajmujących się
zapewnianiem bezpieczeństwa pożarowego i ochrony, a także
wymagania dotyczące usług i samego systemu. Po raz pierwszy
9) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Instytut
Inżynierów Elektryków i Elektroników) – organizacja powstała
z konsolidacji grup AIEE oraz IRE w 1963 roku. Jednym z jej
podstawowych zadań jest ustalanie standardów konstrukcji,
pomiarów itp. dotyczących urządzeń elektronicznych, w tym
standardów dotyczących urządzeń i formatów komputerowych.
10) NIST (National Institute of Standards and Technology – Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii) – amerykańska
agencja federalna spełniająca funkcję analogiczną do funkcji
Głównego Urzędu Miar.
11) CEN-CENELEC Joint Project Committee on „Services for ﬁre
safety and security systems”. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w materiałach „Z prac normalizacyjnych”
(„Wiadomości PKN – normalizacja”, nr 2/2011, s. 66–67).

Działania KE zmierzające do normalizacji bezpieczeństwa powszechnego
Dążenie do uzyskania i zachowania ogólnie pojętego bezpieczeństwa na obszarze UE jest od dawna głównym celem działań Komisji Europejskiej. Wykorzystanie dobrowolności zasad normalizacji ma w tym przypadku walor trudny do przecenienia. Działania
na europejskim rynku bezpieczeństwa (european security market
– ESM), związane z identyﬁkacją potrzeb i prowadzone przez KE
od 2003 roku, przyczyniają się do zrozumienia i zminimalizowania
problemu i zaowocowały rozwiązaniami normatywnymi, adresowanymi do wszystkich usługobiorców (nie istnieje obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w opracowanych normach).
Funkcjonujący od 2008 roku Komitet Techniczny CEN/TC 391
(Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności),
spełniając swoje obowiązki, wielokrotnie wnikał w obszary normalizacji podlegające innym podmiotom normalizacyjnym, co
stwarzało, mimo szczytnych celów, liczne trudności.
Chcąc wprowadzić porządek do istniejącego stanu rzeczy,
w lutym 2011 roku Komisja Europejska wydała mandat M/487,
adresując go do CEN, CENELEC i ETSI z zaleceniem opracowania programu prac mandatowych, których efektem byłaby
europejska normalizacyjna mapa bezpieczeństwa. Mandat ma
wyłącznie cywilne zastosowanie i zobowiązuje do przeprowadzenia analizy (na bazie podłoża legislacyjnego) jak największego zasobu norm związanych z tą tematyką, obejmując pełny
zakres norm europejskich, odpowiednie istniejące normy krajowe, jak również międzynarodowe normy ISO i IEC.
Komisja Europejska odwołuje się w ramach mandatu M/487
do pełnego zakresu rodzajów potrzebnych norm w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obywatelom. W tak rozumianym ujęciu możemy wyróżnić (patrz: materiały sektorowe
PKN i udostępnione tłumaczenia treści mandatu M/48712):
12) Materiały PKN, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego, Mandat M/487 KE.

1. Normy interoperacyjne:
a) normy interoperacyjności technicznej – normy ukierunkowane na osiągnięcie interoperacyjności, głównie
w przypadku potrzeby wymiany informacji pomiędzy
różnymi systemami, wyposażeniem lub zastosowaniami;
b) normy składniowe – odnoszące się do formatów danych, składni i szyfrowania wiadomości;
c) normy semantyczne – umożliwiające powszechne
zrozumienie przekazywanej informacji;
d) normy interoperacyjności operacyjnej – protokoły,
procedury i wytyczne do harmonizowania funkcjonowania i pracy operacyjnej publicznych i prywatnych organizacji związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa.
2. Normy typu performance13, czyli normy ustalające minimalny zestaw wymagań, które muszą być spełniane przez systemy, wyposażenie i procedury stosowane w odniesieniu do społeczeństwa.
Podjęty na rzecz ESM program prac będzie musiał uwzględniać również środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na określonych przez władze publiczne (i oszacowanych
wcześniej pod względem ryzyka) poziomach bezpieczeństwa
– również te związane z potrzebami zidentyﬁkowanymi przez
instytucje prywatne. Jak widać, Komisja Europejska uznała, że
– nie zaniedbując inicjatyw oddolnych – w celu skonsolidowania
wysiłków mających na celu bezpieczeństwo rynku, należy podjąć działania odgórne, choć na razie głównie w zakresie programowania prac ukierunkowanych na zwiększanie poziomu wiedzy krajów członkowskich i wszystkich zainteresowanych ESM.
Kwestie bezpieczeństwa społeczeństwa oraz współpracy na
rzecz integracji normalizacyjnych działań międzynarodowych
i europejskich zostaną omówione w kolejnym artykule cyklu.
Opracował: dr inż. Marek Blim

Bibliograﬁa:
1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom
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2. Sprawozdanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, sekcji ds. jednolitego rynku, produkcji i konsumpcji,
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3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., ustanawiające wymagania
w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu, którego celem
jest stworzenie ogólnych, ramowych przepisów i zasad dotyczących akredytacji i nadzoru rynkowego, www.euro-lex/...
4. Sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów za 2009 rok (A7-132/2010), www.euro-lex/...
5. Komunikat Komisji Europejskiej „Plan osiągnięcia
wyników dla Europy – z myślą o obywatelach”
[COM(2006)0211], www.euro-lex/...
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13) Normy „PERFORMANCE” koncentrują się raczej na pożądanych charakterystykach produktu końcowego, jego obsługi
i działaniu niż na wymaganiach procesu jego produkcji. Odpowiadają przytoczonym wcześniej specyﬁkacjom technicznym
i normom wyrobu. – za: Grabiec R., rękopis materiału „Inwestycje KE w normalizację bezpieczeństwa powszechnego”
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w normie ma być zawarty zapis wymogu instruowania i szkolenia klienta – użytkownika takiego systemu.
Komitet CEN/CENELEC/TC 4 ma ściśle współpracować
z komitetami CEN/TC 72 Fire detection and ﬁre alarm systems
(ds. systemów wykrywania i sygnalizacji pożarowej) oraz CLC/
TC 79 Alarm systems (ds. systemów alarmowych), wykorzystując
już istniejące wymagania sformułowane w istniejących krajowych
normach i innych dokumentach normalizacyjnych, takich jak:
– niemiecki DIN 14675 Fire detection and ﬁre alarm systems
– design and operations oraz VDE 0833 Part 1-4 Alarm
systems for ﬁre, intrusion and hold-up,
– brytyjski BSI DD263 Intruder and hold-up alarm systems.
Commissioning, maintenance and remote support. Code of
practice,
– francuski NF X50-785 Services provided by electronic
security systems companies.
Program prac komitetu miał być przedstawiony do zatwierdzenia przez CEN/BT do końca kwietnia 2011 roku, zatem już
za trzy lata możemy spodziewać się znormalizowania w skali
europejskiej działań i usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego i ochrony, co powinno zaowocować
ujednoliceniem usług z tego zakresu w ramach SEM (jednolitego rynku europejskiego).

PUBLICYSTYKA

Dane osobowe

w sieci

Monika Brzozowska, Grzegorz Bieniek
Sieć połączonych komputerów nazywana Internetem zmieniła oblicze znanego nam świata.
Równolegle do rzeczywistości – nazwijmy ją konwencjonalną – rozwija się rzeczywistość
wirtualna, w której praktycznie każdy z nas pozostawia po sobie ślad, który umożliwia
identyﬁkację i może być wykorzystany do różnorakich celów. Coraz więcej stron WWW
wymaga od nas zalogowania się poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowo
trzeba podać imię, nazwisko, adres itd. Należy zatem zastanowić się, w jaki sposób
internauta jest chroniony przed przetwarzaniem jego danych przez osoby niepowołane
oraz w jaki sposób legalnie korzystać ze zdobytych danych osobowych w celach
marketingowych
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Przetwarzanie danych osobowych

Problem spamu a przetwarzanie danych osobowych
Przy przetwarzaniu danych może pojawić się problem tzw.
spammingu, polegającego na rozsyłaniu dużej liczby informacji o jednakowej treści do nieznanych osób, najczęściej
w celach reklamowych. Spam jest rozsyłany najczęściej za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Podam przykład. Firma prowadząca sklep internetowy wysyła nam cotygodniowo
newsletter, w którym przedstawia nowo wprowadzone produkty, mimo iż nie wyraziliśmy zgody na jego otrzymywanie.
Zgodnie z treścią ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną taki newsletter można wysyłać wyłącznie pod warunkiem wyraźnej i zarazem aktualnej zgody odbiorcy na jego
otrzymywanie. Ustawa zawiera bowiem zapis, iż zakazane jest
przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej
do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Według
deﬁnicji informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów,
usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione
od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach,
z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumienie się
za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną

Ochrona danych osobowych a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Interpretacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
wymaga wskazania, że usługodawca może przetwarzać dane
osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy między nimi. Po zakończeniu usługi świadczonej drogą elektroniczną usługodawca nie może wykorzystywać danych osobowych przekazanych
mu przez usługobiorcę. Wyjątkiem jest użycie ich w zakresie
koniecznym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy
w przypadku naruszenia przez niego prawa lub w celu dochodzenia należnych usługodawcy roszczeń.
Podmiot prowadzący politykę przetwarzania danych osobowych ma obowiązek zastosowania odpowiedniego ich zabezpieczenia oraz opracowania instrukcji zarządzania odpowiednim do tego celu systemem informatycznym. Szczegółowe
uregulowania w tym zakresie zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych.

Marketing bezpośredni
Marketingiem bezpośrednim jest taka forma marketingu (szeroko rozumianej reklamy i promocji), która polega na bezpośrednich komunikatach kierowanych do określonych, indywidualnych klientów, najczęściej w indywidualnym kontakcie,
w celu uzyskania bezpośredniej odpowiedzi.
Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne
do realizacji prawnie usprawiedliwionego celu, którym zgodnie z prawem jest marketing bezpośredni produktów własnych
lub administratora danych. Ten rodzaj marketingu nie wymaga zatem wyrażenia przez daną osobę zgody na przetwarzanie jej danych, jeżeli nie zostaną przy tym naruszone inne jej
prawa. Pojawia się jednak kwestia ustalenia ram prawnych
marketingu bezpośredniego prowadzonego w sieci. Taki rodzaj marketingu uprawiany jest najczęściej z wykorzystaniem
poczty elektronicznej. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną przesyłanie niezamówionej informacji
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Zgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych to operacje związane ze zbieraniem, utrwalaniem, przechowywaniem,
opracowywaniem, zmienianiem, udostępnianiem i usuwaniem
danych, a zwłaszcza tych, które wykonuje się w systemach informatycznych. Działanie takie jest możliwe tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody osoby, której te informacje dotyczą.
Zgoda taka ma mieć postać oświadczenia woli wyrażonego
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a więc musi być wyrażona przez zainteresowanego wprost – nie ma możliwości
wykorzystania tzw. zgody domniemanej bądź dorozumianej,
a wynikającej z innych oświadczeń woli. Aby przetwarzać pobrane dane osobowe zgodnie z prawem, np. w celu stworzenia bazy danych, należy więc uzyskać uprzednio zgodę osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych istnieje konieczność zgłoszenia zbioru danych do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek ten obejmuje zarówno publicznych, jak i prywatnych
administratorów danych.
Rejestracja zbiorów danych nie obowiązuje w wyjątkowych
przypadkach określonych w ustawie, natomiast legalność samego przetwarzania danych jest przez obowiązujące prawo
uzależniona od zgłoszenia zbioru danych do GIODO, który
czuwa nad prawidłowością wykonywania zadań wynikających
z ustawy o ochronie danych osobowych oraz jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych. Jeżeli
konkretny zbiór danych podlega rejestracji i nie zostanie ona
dokonana, to na podstawie ustaleń kontroli GIODO może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym
dopuszczenia do uchybień. Niezgłoszenie zbioru danych przez
osobę zobowiązaną do jego dokonania stanowi przestępstwo,
za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który
zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. W świetle tego przepisu nie będzie więc informacją handlową newsletter dotyczący informacji politycznych
czy społecznych, np. przesyłanie informacji o chorym dziecku
potrzebującym pomocy.
Wykorzystywanie adresów e-mailowych w celu przesyłania
informacji handlowej, bez zgody odbiorców, staje się także czynem nieuczciwej konkurencji, a ponadto może zostać
uznane za naruszenie danych osobowych użytkowników, jeżeli
oczywiście adres skrzynki e-mailowej umożliwia pełną identyﬁkację jej dysponenta, a więc stanowi dane osobowe zgodnie
z ustawą. Nie każdy bowiem adres e-mailowy zawiera dane,
który pozwala szybko i bez specjalnych wysiłków zidentyﬁkować osobę, do której jest przypisany.
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handlowej (przekazy reklamowe, promocyjne), skierowanej
do oznaczonego odbiorcy, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej jest zabronione. Polski system prawny przyjął
formułę opt-in w zakresie regulowania prowadzenia działalności reklamowej za pomocą poczty elektronicznej, wymuszającą
uzyskanie uprzedniej zgody od odbiorcy informacji. Aby przesłanie e-maila zawierającego treść reklamową było legalne,
informacja handlowa musi zostać zamówiona. Zamówienie to
powinno zostać złożone w sposób wyraźny, nie można go w żaden sposób domniemywać, milczenie odbiorcy winno zostać
poczytane za udzielenie odpowiedzi odmownej. Wynika z tego
niezbicie, iż marketing prowadzony z wykorzystaniem poczty
elektronicznej wymaga bezwzględnej zgody odbiorcy e-maila.
Zgoda musi dotyczyć tej konkretnej informacji handlowej –
nie można uznać, iż uzyskanie zgody na przesłanie reklamy
jednego towaru uprawnia do wysłania reklamy innego produktu. Zgoda może być wyrażona w różnorakiej formie. Z inicjatywą może wystąpić sam odbiorca, prosząc o przesłanie
informacji handlowej pocztą elektroniczną. Nadawca może
wysłać do odbiorcy zapytanie o możliwość uzyskania zgody,
które samo w sobie nie jest informacją handlową. Najczęściej
zgoda jest udzielana przez newsletter. Popularnym sposobem
jej uzyskiwania jest prowadzenie akcji promocyjnych w klubach, pubach i na ulicach, podczas których odbiorcy udzielają
zgody hostessom poprzez wypełnienie formularza, w którym
podają swój adres e-mailowy.
Uzyskanie uprzedniej zgody nie jest jednak jedynym obostrzeniem w zakresie marketingu bezpośredniego prowadzonego z wykorzystaniem sieci. Przedsiębiorca musi podać w treści e-maila szereg informacji wymaganych przez prawo, m.in.:
– adresy e-mailowe,
– swoje imię i nazwisko, adres – własny lub siedziby
(w przypadku osoby prawnej),
– informację o posiadanych zezwoleniach (jeśli prawo
takowych wymaga),
– regulamin (wymagający akceptacji odbiorcy-konsumenta).
Ponadto usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia
odbiorcy aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach
związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych nie
będących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez
usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
Wśród innych powinności usługodawcy do najbardziej istotnych należy zaliczyć obowiązek takiego ukształtowania systemu teleinformatycznego, by odbiorca mógł w każdej chwili
zakończyć transmisję danych. Ponadto należy podkreślić, iż informacja handlowa przesyłana za pomocą Internetu (zatem
także reklama) powinna być wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób nie budzący wątpliwości, że jest to informacja
handlowa. Wykluczone są w takim razie przekazy pozornie
neutralne, zawierające treść o charakterze promocyjnym.

wyrażeniem przez daną osobę zgody na przetwarzanie jej
danych osobowych, na przykład poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka, w formularzu na stronie internetowej
(„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych [...]”).W myśl obowiązującego prawa tak uzyskane informacje mogą być udostępniane także innym przedsiębiorcom,
odpłatnie. Ci ostatni będą mogli kontaktować się z daną osobą w celach marketingowych pod warunkiem uwzględnienia
wspomnianych już ograniczeń dotyczących wysyłania informacji handlowej e-mailem oraz zakazu tzw. natarczywej reklamy,
o którym mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Innym ograniczeniem związanym z podanym typem
wykorzystania danych osobowych może być treść klauzuli,
która została zastosowana w celu uzyskania danych osobowych. Jeżeli w treści klauzuli zamieszczono wzmiankę, iż dane
nie będą udostępniane innym podmiotom, to sprzedaż takich
danych jest oczywiście niemożliwa. W praktyce występują także inne klauzule, na przykład dopuszczające sprzedaż tylko
określonym podmiotom lub tylko w określonych celach. Udostępnianie danych osobowych innym ﬁrmom musi być zgodne
z klauzulą.
Drugi przypadek zgodnego z prawem wykorzystania cudzych danych osobowych to udostępnienie ich tym, którzy
chcą wykorzystać je w prawnie usprawiedliwionych celach –
pod warunkiem, że udostępnienie to nie narusza praw osoby,
której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwione cele ustawa
uznaje marketing bezpośredni własnych produktów lub usług
administratora danych. W tym przypadku istnieje możliwość
sprzedaży legalnie zdobytych danych, także wówczas, gdy osoba, która je podała, nie wyraziła zgody na ich przetwarzanie.
Zakupione od jednego podmiotu dane osobowe mogą więc
być wykorzystane w marketingu bezpośrednim zakupującej je
ﬁrmy. W tym przypadku również trzeba baczyć na ograniczenia dotyczące wysyłania e-maili o treści reklamowej. Każdorazowo potrzebna jest zgoda odbiorcy. Można jednak wysłać
zapytanie mające na celu otrzymanie zgody na wysłanie reklamy na adres poczty elektronicznej zdobyty dzięki zakupowi
danych osobowych (treść zapytania nie może jednak zawierać
żadnego śladu reklamy). Legalny jest także marketing bezpośredni z wykorzystaniem telefonu i zwykłej poczty.
Podane powyżej przykłady świadczą o tym, że mimo iż obowiązujące prawo chroni prawa konsumenta w szerokim zakresie, Internet daje wiele możliwości wykorzystania danych osobowych w celach marketingowych. Jak zwykle w tego rodzaju
sytuacjach wyważenia wymagają interesy obu stron – konsumenta, który ma prawo żądać, by podane przez niego dane
były bezpieczne i nie dostały się w niepowołane ręce, oraz
przedsiębiorcy, traktującego dane osobowe jako cenne źródło
informacji o potencjalnym kliencie.

Zakupione bazy danych – możliwość marketingowego wykorzystania

mec. Monika Brzozowska
adwokat, specjalista z zakresu prawa autorskiego, IT, danych
osobowych, partner w Kancelarii PD&B - Pasieka, Derlikowski,
Brzozowska i Partnerzy

Zasadniczo przepisy obwiązującego prawa umożliwiają skorzystanie z zakupionych baz danych zawierających dane osobowe
w dwóch przypadkach. W pierwszym jest ono uwarunkowane

Grzegorz Bieniek
aplikant adwokacki w kancelarii PD&B
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Historia
z przyszłością

Opowiadanie nie-science-fiction

(część 2)

Grzegorz Ćwiek
Jest rok 2211. Zebranie sił prewencyjnych międzygalaktycznej straży pożarnej na 12.
planecie układu Małego Mesha w gwiazdozbiorze S-1 nadal trwa, a ożywiona dyskusja
na temat bezpieczeństwa galaktyki nabiera tempa…
– Cieszę się, że to pana zainteresowało, generale. Gdyby zechciał pan rzucić okiem na ten
stary rysunek z archiwum. Przepraszam, naniosłem kilka swoich uwag odręcznie…
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– Gdybyśmy tylko na tym poprzestali (mówię o zdublowaniu wyłącznie komputerów centralnych), to – ma
pan rację, generale – nic byśmy nie wskórali. Bo jakie
znaczenie ma zdublowanie jednostki centralnej, kiedy
awaria pojedynczego elementu w innej części systemu
kładzie go na łopatki! Niech pan tylko pomyśli – nie jesteśmy jedyną bazą, która ma problemy komunikacyjne
i kłopoty z logistyką sygnałów informacyjno-teleportacyjnych, a wszystkie inne także mają zdublowane poziomy komputerów centralnych. To rozwiązanie po prostu
nie wystarcza lub nadaje się tylko do maluteńkiego,
prywatnego gwiazdozbioru lub mało uczęszczanego
szlaku. Analogicznie do systemów wykrywania pożaru
z XXI wieku – tylko zdublowanie wszystkich warstw,
i to w sposób kompleksowy, wielopoziomowy, pozwala
na zachowanie ciągłości przesyłu danych i dobre funkcjonowanie układu jako całości. Choć to oczywiście nie
jedyna droga do sukcesu.
– Tak... Ma pan absolutną rację. Tylko że to rozwiązanie
ani nie jest proste, ani nie będzie szybkie do skopiowania.
Zresztą – o ile pamiętam – żaden z producentów systemów sygnalizacji pożarowej, oprócz Schrack Seconet,

OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA

– Ooo, widzę, że jeszcze pamięta pan język naszych przodków. Dzisiaj rzadko widuje się takie pismo. Wszyscy tylko
posługują się ikoglifami, zupełnie jakby ciągle się gdzieś
spieszyli i nie mieli chęci wytężyć umysłu i napisać czegoś
po ludzku. Może dlatego, mimo iż poruszamy się bez przeszkód między galaktykami, nie potraﬁmy sobie poradzić
z naszym problemem. Wszystko upraszczamy i gubimy
sens dobrej i rzetelnej roboty. Wygląda na to, że los spłatał
nam ﬁgla – to doświadczenie i mądrość naszych przodków nam pomoże. Niech pan objaśni nam ten rysunek,
kapitanie.
– Oczywiście. Jak już się obecni tu na sali domyślają, do
rozwiązania naszego problemu powinniśmy podejść właśnie w taki oto sposób: po pierwsze, Integral IP to system
w 100% redundantny, a więc każda porcja informacji
(software) oraz sprzętu (hardware) ma swój drugi, identyczny odpowiednik…
– Jeżeli szuka pan tu analogii do naszej bazy, to my także
mamy zdublowany przedział głównego komputera. W wielu bazach komputery centralne są dublowane, a problemy
z komunikacją i zarządzaniem danymi, szczególnie w sytuacjach zagrożenia, i tak występują.
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nie zdołał tego zrobić. Koszty inwestycyjne, jakie musielibyśmy ponieść, chcąc zdublować nasze newralgiczne
zasoby, byłyby zbyt duże, by Rada Mędrców naszej Międzyplanetarnej Straży Pożarnej na to pozwoliła. Poza tym
każda inna baza czy gwiezdne miasteczko także musiałyby
to zrobić, a to z kolei trwałoby latami. Niech pan powie
nam więcej o tym Integralu. To dobry wzorzec do naśladowania.
– Całkowicie się z panem zgadzam. Przyjmując logikę Integrala, znajdziemy inne, lepsze rozwiązanie. Jestem tego pewien.
Popatrzmy na rysunek. To topologia systemu Integral IP,
w którym mamy centrale, czy raczej podcentrale systemu,
tory komunikacyjne między nimi i inne elementy – na razie je
pominiemy. Centrale mogą pracować w układzie tradycyjnego pierścienia (3), jak również w nowoczesnym układzie
sieci kratowej (1). Sukces tego pomysłu polegał nie tylko na
zastosowaniu świetnych redundantnych central, ale także
na wykorzystaniu zdublowanych lub dowolnie formowanych torów komunikacyjnych. Możliwe jest także tworzenie
dodatkowych połączeń wirtualnych w istniejących sieciach
wewnętrznych (Ethernet) obiektów (2) i zarządzanie informacjami z jednego lub wielu dowolnych miejsc jednocześnie (4). O tym już czytałem Panu wcześniej.
– To ma sens, kapitanie. System opracowany przez
Schrack Seconet ma niezwykle elastyczną architekturę
i nadaje się do różnych zastosowań – małych obiektów
i wielkich sieci rozproszonych niemal po całym globie.
Istnieje możliwość tworzenia realnych i wirtualnych
połączeń nie tylko znacznie obniżających koszty obsługi
i serwisu – tam na Ziemi oni zawsze mówili tylko
o pieniądzach – ale przede wszystkim pozwalających na
sprawne zarządzanie informacjami i znacznie, znacznie szybszy i bezawaryjny przepływ danych. To tak jak
w naszym przypadku – gdybyśmy stworzyli dodatkowe
tunele teleportacyjne … zamiast przesyłać duże porcje
informacji, nasze potężne droidy ratunkowe lub kontenery sprzętu, podzielili je wzorem systemu Integral na
mniejsze elementy i rozesłali różnymi traktami komunikacji, moglibyśmy znacznie usprawnić i przyspieszyć
nasze działanie. Nie zdublujemy pewnych zasobów łatwo i tanio, ale tworzenie kanałów teleportacyjnych jest
dziś dziecinnie proste, a my posiadamy na to licencję!
Trzeba tylko znaleźć łatwy i mądry sposób podzielenia
przesyłek na mniejsze elementy tak, by można było łatwo scalić je na drugim końcu tunelu. Zarządzanie tymi
porcjami danych i towarów – to jest dopiero wyzwanie. Chyba musimy dogłębniej przeanalizować sposób
działania tych XXI-wiecznych systemów, szczególnie
pod tym kątem, ale teraz zarządzam krótką przerwę.
Panowie, czeka nas długa noc…
Kolejne odcinki „Historii z przyszłością” opowiadania o losach międzygalaktycznej straży pożarnej zawierającego ciekawostki dotyczące Integrala IP – znajdziecie Państwo w następnych wydaniach Zabezpieczeń.
Grzegorz Ćwiek
Schrack Seconet Polska
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Wielosensorowa,
adresowalna czujka dymu
i ciepła

DUT-6046

Mariusz Radoszewski, Beata Pietrzak
Zadaniem nowoczesnych systemów sygnalizacji pożarowej jest jak najszybsze
wykrycie zagrożenia pożarowego oraz powiadomienie o nim wszystkich osób
w obiekcie, których dotyczy to zagrożenie. Elementy, które działają podczas pożaru
jako pierwsze, to różnego rodzaju czujki pożarowe. Coraz większe znaczenie
mają czujki zawierające więcej niż jeden sensor, pozwalające na wykrycie
różnych czynników pożarowych. Właśnie taki wielosensorowy układ zastosowano
w najnowszej, uniwersalnej adresowalnej czujce dymu i ciepła DUT-6046
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DUT-6046

Czujka zawiera dwa zestawy sensorów, które wykrywają ciepło i dym. Zestaw sensorów ciepła stanowią dwa termistory,
a zestaw sensorów dymu to specjalny układ sprzężonych diod
– dwóch nadawczych, emitujących fale różnej długości, i odbiorczej. Diody te są zamocowane w taki sposób, aby światło
emitowane przez diody nadawcze nie docierało bezpośrednio
do diody odbiorczej, a przed zakłóceniami powodowanymi
przez światło zewnętrzne zabezpieczał je labirynt. Metalowa
siatka zapobiega przedostawaniu się drobnych owadów i większych zanieczyszczeń do sensorów dymu. Całość umieszczona
jest w obudowie wykonanej z białego tworzywa.
Podstawą działania sensorów dymu czujki DUT-6046 jest
zasada Tyndala – rozpraszanie promienia świetlnego przez
cząsteczki dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez diody
nadawcze. Rozproszone światło dociera do fotodiody, powodując powstanie fotoprądu. Wnikające do czujki ciepło powoduje zmiany rezystancji termistorów. Informacje o czynnikach
pożarowych z czterech sensorów poddawane są zaawansowanej analizie sygnałowej przez mikroprocesor, który ocenia stopień zagrożenia pożarowego.
Komunikacja między centralą systemu POLON 4000 a czujkami DUT-6046 odbywa się za pośrednictwem adresowalnej,
dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny cyfrowy protokół

komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki do centrali – np. oceny stanu
otoczenia (zadymienia, temperatury) i tendencji do zmienienia się tego stanu, informacji o aktualnej analogowej wartości
temperatury i gęstości zadymienia.
Mikroprocesor sterujący pracą czujki kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do
centrali.
Czujka DUT-6046 jest wyposażona w cyfrowy mechanizm
samoregulacji, tzn. utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzaniu się komory pomiarowej. Po przekroczeniu
założonego progu (próg alarmu technicznego) czujka wysyła
do centrali informację o częściowym zabrudzeniu się komory
pomiarowej w celu poinformowania służb serwisowych o konieczności podjęcia odpowiednich działań.
Czujka jest wyposażona w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną część linii dozorowej od sąsiadującej części
zwartej, co umożliwia dalszą niezakłóconą pracę czujki.
Stan alarmowania jest sygnalizowany impulsowo czerwonym
światłem dwóch diod umieszczonych po przeciwnych stronach
obudowy. Wskaźnik umożliwia szybką lokalizację alarmującej
czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu jej działania.
Jeżeli czujka jest źle widoczna lub zainstalowana w trudno dostępnym miejscu, można do niej dołączyć dodatkowy optyczny wskaźnik zadziałania, instalując go w dostępnym i widocznym miejscu.

Fot. 1. Czujka DUT-6046
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Jak to działa?

Fot. 2. DUT-6046 – elementy detekcyjne
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Wielosensorowa, adresowalna czujka dymu i ciepła DUT-6046
jest przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i (lub) następuje
wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością
na ruch powietrza i zmiany ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy, np.
spowodowane przez parę i pył, a także umożliwiło stworzenie
czujki o małych gabarytach i estetycznym wyglądzie.
Wielosensorowe, adresowalne czujki dymu i ciepła DUT-6046
są przeznaczone do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.
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Rys. 1. TRYB 1

Rys. 2. TRYB 2

Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziałania izolatora
zwarć są sygnalizowane żółtymi błyskami świecących diod.

Tryby pracy czujki DUT-6046
Czujka ma cztery podstawowe tryby pracy, które oprócz wariantów alarmowania w centrali umożliwiają użytkownikowi
najlepsze dopasowanie jej charakterystyki do pracy w określonym środowisku:
– tryb „1” – wielokryteriowy, równoważny współdziałaniu
dwóch sensorów dymu i dwóch sensorów ciepła klasy A1R,
– tryb „2” – wielokryteriowy, równoważny współdziałaniu
dwóch sensorów dymu (bez sensorów ciepła),
– tryb „3” – równoważny pracy dwóch sensorów ciepła
klasy A1R,
– tryb „4” – niezależny, równoważny niezależnej pracy
dwóch sensorów dymu i dwóch sensorów ciepła (tryb ten
zapewnia dużą odporność na fałszywe alarmy przy mniejszej czułości niż w trybie pracy „1”; w tym trybie czujka
DUT-6046 zastępuje trzy czujki – dwie optyczne i jedną
czujkę ciepła klasy A1R).

Korzyści wynikające z zastosowania czujki
DUT-6046
Zastosowanie podwójnego układu sensorów dymu oraz sensorów ciepła zapewnia:
– zdolność wykrywania dymu w szerokim zakresie wielkości cząstek,
– podwyższoną odporność na fałszywe alarmy powodowane przez parę wodną, pył i duże cząstki aerozoli,
– bardzo wysoką czułość oraz szybkość reakcji czujki w warunkach pożaru,

Rys. 3. TRYB 3
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– przydatność do wykrywania pożarów testowych TF1 (B),
TF2 (B), TF3 (A), TF4 (A), TF5 (B), TF6 (C), TF7 (A),
TF8 (A), TF9 (A),
– zwiększoną odporność na zabrudzenia,
– możliwość stosowania czujki w większości zabezpieczanych obiektów.

Instalowanie czujek
Czujki DUT-6046 instaluje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyﬁkacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 (wysokość, rozmieszczenie) w pomieszczeniach, w których z chwilą
powstania pożaru może pojawić się dym lub nastąpić wzrost
temperatury.
Czujki mogą pracować w pętlowych, pętlowych z prostymi
odgałęzieniami lub promieniowych liniach dozorowych central systemu POLON 4000.
Czujki instaluje się w gniazdach szeregu 40. Dodatkową
sygnalizację optyczną pojedynczej czujki lub grupy czujek
można uzyskać przez dołączenie wskaźnika zadziałania
WZ-31.
Przewody instalacji alarmowej należy układać zgodnie
z przepisami obowiązującymi dla instalacji niskonapięciowych
(poniżej 42 V).
UWAGA! Czujek nie należy instalować w pomieszczeniach
o atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i opary żrące, oraz
o dużym zapyleniu. Kondensacja pary wodnej na czujkach
jest niedopuszczalna.
mgr inż. Mariusz Radoszewski
mgr Beata Pietrzak
POLON-ALFA
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Wybrane metody

zabezpieczania
kart plastikowych

i ich praktyczne zastosowanie
Tomasz Krawczyk
O zabezpieczeniach elektronicznych kart plastikowych powiedziano prawie wszystko.
Bardzo rzadko jednak mamy do czynienia z informacją na temat wizualnych sposobów
zabezpieczania, które bywają wyraﬁnowane i skomplikowane. Niniejszy artykuł ma za
zadanie przybliżyć Państwu wizualne sposoby zabezpieczania kart stosowane przez
producentów specjalistycznego sprzętu drukarskiego oraz pokazać, w jaki sposób te
metody łączą się z zabezpieczeniami elektronicznymi
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Warto też dodać, że nowoczesne maszyny retransferowe
można dodatkowo rozbudować, najczęściej przez dodanie
modułów laminujących, które służą do pokrywania kart dodatkową warstwą chroniącą wydruk przed uszkodzeniem
mechanicznym (np. przetarciem). Zazwyczaj folia laminująca jest wykonana z poliwęglanu, więc użytkownik może
również uzgodnić z dostawcą urządzenia wykonanie taśmy
laminującej z określonym wzorem holograﬁcznym. Laminat
chroni i zabezpiecza kartę. Istotnym elementem dodatkowym są kodery RFID które zabudowuje się w drukarce.
Mogą to być kodery układu procesorowego znajdującego
się wewnątrz struktury karty (antena zbliżeniowa) lub na
zewnątrz karty (układ pamięciowy lub procesorowy – chip).
Takie rozwiązania stosowane są wówczas, gdy karta pełni
dodatkowo rolę dokumentu.
W przypadku drugiego zadania (zabezpieczenia graﬁczne)
również widoczne są znaczące postępy. Dotychczas zabezpieczeniem wizualnym karty był sam druk offsetowy oraz pasek
magnetyczny. LoCo (ang. low coercivity) i HiCo (ang. high
coercivity). Każdy z nich mieści inną liczbę znaków. LoCo
został najpierw masowo wprowadzony do systemów bankowych. Na karcie z paskiem LoCo są trzy ścieżki o współczynniku koercji 300-400 Oerstedów, a więc dosyć niskim, co
naraża kartę na duże niebezpieczeństwo rozmagnesowania.
Karta z paskiem magnetycznym HiCo działa na identycznej zasadzie jak karta z LoCo. Ma natomiast znacznie wyższy współczynnik koercji (od 2700 do 4000 Oerstedów), co
diametralnie zwiększa jej odporność na rozmagnesowanie.
Również na tej karcie zapis odbywa się na trzech ścieżkach.
Pierwsza pozwala na zapisanie 76 znaków alfanumerycznych,
druga – 37 znaków numerycznych, trzecia – aż 105 znaków
numerycznych.
Inną metodą zabezpieczenia graﬁcznego było zastosowanie
druku wypukłego wytłaczanego; istniała możliwość barwienia takiego druku na różne kolory). Nanoszono też pasek, na
którym użytkownik karty składał swój podpis. Powszechnie
stosowano też kod kreskowy, w którym zapisywane były znaki
w postaci alfanumerycznej, odczytywane za pomocą czytnika
laserowego.

Zabezpieczenia wizualne stosowane obecnie
Obecnie stosuje się znacznie więcej sposobów zabezpieczeń.
Poniżej wymienię najważniejsze.

Hologram
Hologram jest trójwymiarowym znakiem optycznym, zapisanym na materiale światłoczułym za pomocą lasera. Zawartość hologramu jest widoczna w odpowiednim świetle
oraz przy odpowiednim ustawieniu karty. Hologram jest
wtapiany w tworzywo, z którego wykonuje się kartę (hotstamping foil). Metoda ta jest uznawana za bardzo bezpieczną. Zastosowanie indywidualnych hologramów jest
zwykle dosyć kosztowne, ale zarazem zniechęca potencjalnych fałszerzy.

Mikrodruk
Fot.1. Nadruk metodą retransferu (źródło: HID Global)

Mikrodruk jest powszechnie stosowany przy produkcji dokumentów (dowody osobiste, prawa jazdy itp.). Jest tekstem
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Jeszcze kilka lat temu drukowanie kart cechujących się doskonałymi parametrami wizualnymi było zarezerwowane dla
specjalistycznych drukarni posiadających maszyny offsetowe
przeznaczone do druków seryjnych. Niestety, taka metoda była
przeznaczona dla większej partii kart (powyżej 1000 sztuk),
co ograniczało liczbę odbiorców. Należy też zwrócić uwagę
na fakt, że nadruk offsetowy tworzy druk identyczny w przypadku każdej z zamówionych partii kart, nie dając możliwości
nadawania cech indywidualnych (personalizacja, zdjęcia użytkownika itp.). Dlatego producenci drukarek wciąż doskonalą
swoje produkty, aby poprawić parametry wydruku i ulepszyć
zabezpieczenia graﬁczne w celu ograniczenia możliwości fałszerstwa.
Z pierwszym zadaniem (parametry wydruku) poradzono
sobie całkiem nieźle – wprowadzono unikalną technologię
druku zwaną retransferem. Metoda ta pozwala drukować
karty z niemal każdego materiału (PET, PVC, ABS itp.),
w jakości zbliżonej do druku offsetowego (płynne przejścia tonalne, druk do spadu – bez widocznych marginesów,
drukowanie kart z procesorem chipowym), równocześnie
umożliwiając użytkownikowi nadawanie wszelkich cech indywidualnych (np. wprowadzenie danych właściciela) każdej karcie. W praktyce podczas wydruku stosuje się metodę odwróconego transferu. Najpierw obraz jest nanoszony
w procesie termicznym na warstwę pośrednią (błonę HDP).
Następnie wraz z tą warstwą zostaje zespolony w procesie
zgrzewania ze strukturą karty, co daje doskonałej jakości
wydruk. W całym procesie druku głowica drukująca nie
styka się bezpośrednio z kartą, dzięki czemu możliwość jej
uszkodzenia jest znikoma. Producenci najczęściej chwalą
się „dożywotnią” gwarancją na głowicę. Taki rodzaj druku
można również stosować w przypadku kart z nierówną powierzchnią, takich jak karty z zewnętrznym procesorem czy
karty RFID.
Nowoczesne drukarki mogą drukować w trybie termo-rewrite. Polega on na zadrukowaniu specjalnej, termoczułej warstwy na karcie. Karty z taką warstwą nadają się do
wielokrotnego zadruku, można je wielokrotnie kasować
oraz ponownie personalizować. Jest to szczególnie wygodne w przypadku uczelnianych bibliotek i miejsc, w których
trzeba zmieniać dane widoczne na karcie (np. termin ważności).
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nadrukowanym na kartę, widocznym dopiero przy bardzo dużym powiększeniu. Mikrodruk nanosi się na kartę podczas jej
drukowania, za pomocą specjalistycznej taśmy.

Nadruk UV
Jest on widzialny jedynie w promieniach ultraﬁoletowych. Do
wykonania nadruku UV używany jest specjalny atrament (farba), który ma właściwości chemiczne uniemożliwiające odczytanie takiego nadruku „gołym” okiem.

Dwuwymiarowy kod kreskowy
Jest to obraz nakładany na kartę za pomocą taśmy transferowej. Innowacją w stosunku do dotychczas stosowanego kodu
jednowymiarowego jest możliwość zapisania znacznie większej ilości informacji. Kody mogą zawierać standardowe znaki
ASCII oraz zdjęcie (np. linii papilarnych).
Nadruk można zabezpieczać również w inny sposób, np.
znakiem wodnym, widocznym pod pewnym kątem. Jednak
najpopularniejszą metodą jest nadruk widoczny tylko w ultraﬁolecie lub mikrodruk. Można również zamówić matrycę
z indywidualnym hologramem. Zabezpieczone karty wyposażone dodatkowo w elektroniczny procesor są stosowane
w administracji państwowej, w bankach i przez służby mundurowe (karty płatnicze, prawo jazdy, przepustki i wiele
innych).

Zastosowanie kart w życiu codziennym
Karty zastępują różne dokumenty papierowe. Dzieje się tak
z wielu powodów. Jednym z najistotniejszych jest aspekt
ekonomiczny. Dobre zabezpieczenie wielostronicowego
dokumentu w formie papierowej jest znacznie droższe niż
wykonanie karty plastikowej, nawet z układem elektronicznym. Nie bez znaczenia jest wygoda stosowania karty oraz
jej trwałość.
Ze względu na masowe wykorzystanie kart z procesorem
w postaci chipa należy zastanowić się, czy jakiś standard
chipa zostanie wybrany jako powszechny i czy warto dążyć

do jego pełnej standardyzacji. Obecnie w Polsce oraz części Europy dominuje technologia Mifare (1994 r.), której
układy scalone zastosowano w produkcji pierwszych kart
elektronicznych. Największe zasługi miała tu ﬁrma Mikron
należąca do koncernu Philipsa (aktualnie właścicielem marki
jest NXP Semiconductors). Technologia Mifare wykorzystuje do transmisji częstotliwość 13,56 MHz. Jej wykorzystanie
pozwoliło zmniejszyć odległość, z której odczytywane są karty, i umożliwiło bezbłędne czytanie i zapisywanie znacznie
większej ilości danych.
Żeby jeszcze lepiej połączyć właściwości kart stykowych
i bezstykowych, wyprodukowano kartę posiadającą antenę
zbliżeniową pracującą w różnych częstotliwościach właściwych danej technologii (125 KHz i 13,56 MHz) oraz stykowy
układ procesorowy (chip), który jest wtopiony w kartę. Właśnie tak powstały wielofunkcyjne karty hybrydowe. Dzięki
nim można np. wypłacić pieniądze z bankomatu, a także zarejestrować się na stanowisku pracy poprzez zbliżenie karty
do czytnika.
Niestety ze względu na fakt, że technologia Mifare jest
ogólnie dostępna na poziomie deweloperskim, trudno jest
zabezpieczyć karty, w których została zastosowana. Powszechnie uznaje się ją za mniej bezpieczną od technologii
iCLASS czy Legic. Czy zatem czeka nas chaos czy ustalenie
standardu, za który będzie odpowiadała jakaś konkretna instytucja? Dziś trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na razie rodzimi producenci starają się opracowywać
własne rozwiązania, czasami zupełnie nie biorąc pod uwagę
potrzeb standaryzacji.

Podsumowanie
Ze względu na zalety kart elektronicznych będziemy
z nich korzystać przez wiele lat, a ten segment rynku będzie
nadal się rozwijać. Potencjał takich kart można wykorzystywać w biznesie (e-gospodarka), systemach zabezpieczeń
(dostęp logiczny, dostęp fizyczny) i automatycznej identyfikacji (tagi identyfikacyjne). Niestety brak odpowiednich

nadruk podstawowy

nadruk podstawowy

inteligentny chip
kod kreskowy 2-D
nadruk UV

rozmiar i grubośc karty
znak „wodny”
hologram
lub przeźroczysty
laminat

podpis cyfrowy
nadrukowane zdjęcie

unikalny
lub sekwencyjny
numer ID

mikrodruk

kod kreskowy 1-D

Rys. 1. Przykład technik wizualnego zabezpieczenia karty plastikowej (źródło: HID Global)
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unormowań i przyjętego standardu spowoduje, że często
będą wykorzystywane jedynie jako graficzny nośnik informacji lub wskaźnik (pointer) – wskazujący na określone
dane w zasobach informatycznych – a nie zaawansowane
narzędzie służące np. do uwierzytelniania w systemie kontroli dostępu lub do obsługi różnorodnych aplikacji wewnętrznych. Wykorzystywanie karty jedynie jako nośnika
numeru identyfikacyjnego użytkownika może przyśpieszyć
jej rynkową śmierć w obliczu coraz doskonalszych (i coraz tańszych) technik biometrycznych. Już teraz instytucje
wprowadzają identyfikację klientów za pomocą zaawansowanej biometrii. Dotychczas takie systemy były niedoskonałe i wymagały urządzeń o bardzo dużej mocy obliczeniowej. Teraz sytuacja zmienia się diametralnie. Niewątpliwie
biometria jest prosta i bardzo wygodna, a i nośnika danych
nie da się tak łatwo zgubić.
Niewykorzystywanie całego potencjału kart elektronicznych ma związek z obawą przed ich fałszowaniem. Celem
ataków hakerskich są najczęściej karty Mifare. Skuteczność
zabezpieczeń tych kart została wielokrotnie zakwestionowana przez środowisko naukowe. Skuteczny atak na Mifare można przeprowadzić w czasie kilku sekund. Efektem
może być powielenie karty, oraz uzyskanie dostępu do danych na niej zgromadzonych. Czy zatem inne technologie
gwarantują pełne bezpieczeństwo? Czy są tylko za mało
popularne i dlatego niewielu próbowało skutecznie złamać
ich zabezpieczenia? Czy technologii, która nie zabezpiecza
odpowiednio danych można zaufać w kontekście płatności
elektronicznych, logowania do zasobów informatycznych,
kontroli dostępu? Na te pytania powinny odpowiedzieć
sobie ﬁrmy, które dostarczają technologie instytucjom, instytucje, które dostarczają je swoim klientom, a być może
także ﬁrmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają transakcje
z użyciem kart.
Może się okazać, że karta jako nośnik numeru identyﬁkacyjnego (pointer) w połączeniu z biometrią oraz komórkową siecią transmisyjną będzie rozwiązaniem skutecznym
i bezpiecznym. Podrobienie karty, która przed uruchomieniem jakiejkolwiek aplikacji wewnętrznej jest biometrycznie uwierzytelniana w zdalnej jednostce przechowującej
wzorzec (dostępnej online) nie przyniesie hakerowi pożytku. Dzięki szybkiej i powszechnej transmisji przez sieci
komórkowe już teraz każda transakcja, w której używana
jest karta, może być poprzedzona biometrycznym uwierzytelnieniem, np. badaniem odcisku palca lub geometrii żył
palca (metoda biometryczna aktualnie uznawana za najlepszą). Takie rozwiązanie umożliwia swobodne korzystanie
z karty ofﬂine, w drobnych transakcjach, i przeniesienie
zabezpieczeń transakcji o wysokim ryzyku do dobrze zabezpieczonych serwerowni i bezpiecznych kanałów transmisyjnych. Rozwiązania mieszane (połączenie kilku technologii
lub różnych zabezpieczeń) często dają najlepsze rezultaty.
Wygląda na to, że w branży różnorodnych systemów kartowych może być podobnie.

Tomasz Krawczyk
chomtech.pl
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APC Overnight korzysta
z rozwiązań CCTV
ﬁrm Samsung i Securitec Systems
James Smith
Firma APC Overnight nigdy nie zwlekała z inwestowaniem w najnowsze technologie, mające
służyć klientom skutecznie i niezawodnie. Z pomocą ekspertów od zabezpieczeń elektronicznych
z ﬁrm Securitec Systems i Samsung, odwołuje się do tej samej ﬁlozoﬁi względem systemów
CCTV, na której opierała się dotychczas w celu poprawy bezpieczeństwa swoich siedzib i kontroli
przestrzegania zasad ochrony zdrowia i warunków bezpieczeństwa podczas pracy w ich
narodowym centrum sortowania w Wolverhampton
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Fot. 2. Transport paczek w ﬁrmie APC Overnight

efektów. Dodatkowym zyskiem wynikającym ze stosowania systemu SSNR jest dochodzące do 70% ograniczenie zajmowania
przestrzeni dyskowej podczas rejestracji obrazów powstałych
w złych warunkach oświetleniowych oraz zmniejszenie obciążenia sieci IP podczas przeglądania obrazów.
Firma Securitec Systems dokonała także usprawnień sprzętu
CCTV, instalując cztery rejestratory Samsung SVR-1680 przechwytujące i zapisujące obrazy z kamer analogowych oraz jeden
rejestrator SVR-3200 zapisujący obrazy z kamer sieciowych.
Urządzenie SVR-1680 pozwala na jednoczesny zapis obrazów
z szesnastu kamer w czasie rzeczywistym, z pełną rozdzielczością
D1 (704x480), zaś urządzenie SVR-3200 – zapis obrazów z trzydziestu dwóch kamer z rozdzielczością pół D1, dając użytkownikom możliwość rejestracji obrazów z wybranych kamer w czasie
rzeczywistym, z pełną rozdzielczością D1. – Projekt zakończył się
sukcesem z dwóch powodów – powiedział Martin Kadir z ﬁrmy
Securitec Systems. – Mogliśmy przedłużyć okres eksploatacji wcześniej zainstalowanych sześćdziesięciu czterech kamer analogowych,
integrując je z nowymi trzydziestoma dwoma kopułkowymi kamerami
sieciowymi ﬁrmy Samsung, co pozwoliło ﬁrmie APC Overnight zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy, gdyż nie musiała przeznaczać jej na
wymianę istniejących kamer analogowych, których działanie było satysfakcjonujące. Uzyskaliśmy także wysoki stopień integracji pozwalający na obserwację obrazów pochodzących z obu zespołów kamer na
tym samym zestawie monitorów zainstalowanych w pomieszczeniu
kontrolnym ﬁrmy APC. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu funkcji
sterujących bezpłatnego oprogramowania Samsung CMS.
Zdaniem Colina Dickena koszty poniesione w związku
z rozbudową systemu CCTV szybko się zwróciły. Dzięki przechwytywaniu obrazów z kamer analogowych liczbę zgłoszeń
reklamacyjnych związanych z transportem przesyłek zmniejszono do zera. – Zwracamy uwagę na to, by przesyłki powierzane nam przez klientów były dostarczane w nienaruszonym stanie
oraz we właściwym czasie – powiedział Colin Dicken. – Dlatego
też szczególnego znaczenia nabiera możliwość identyﬁkacji każdej przesyłki oraz śledzenia jej ruchu przez centrum sortowania.
Pozwala na to zauważalna poprawa jakości obrazów dostarczanych przez kamery pracujące w sieci IP.
James Smith
Samsung Techwin Europe
Tłumaczenie: Redakcja
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Fot. 1. Flota pojazdów ﬁrmy APC Overnight
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Na terenie Wielkiej Brytanii ﬁrma APC Overnight tworzy największą sieć kurierską oferującą dostawę przesyłek w ciągu
jednego dnia, zawierającą ponad 125 lokalnych oddziałów i pokrywającą obszar całego kraju. Sieć specjalizuje się w dostarczaniu przesyłek w ustalonym czasie, oferując możliwość wyboru odpowiedniej opcji dostawy porannej lub popołudniowej,
a także możliwość dostawy w sobotę. APC Overnight odbiera,
transportuje i dostarcza ponad milion przesyłek miesięcznie, co
zapewnia jej wiodącą pozycję rynkową w tej dziedzinie usług.
Colin Dicken z działu bezpieczeństwa ﬁrmy APC Overnight
zlecił ﬁrmie Securitec Systems z Cannock zadanie określenia,
jak można dołączyć nowe kamery IP do systemu CCTV i zarazem zachować zainstalowane wcześniej 64 kamery analogowe,
które nadal działają poprawnie.
Wymagania ﬁrmy APC Overnight związane z zakresem
funkcji realizowanych przez system CCTV uległy zmianie. Pierwotnie system został zainstalowany wyłącznie w celu poprawy
ogólnego poziomu bezpieczeństwa, ale obecnie doszły dwie dodatkowe funkcje. Pierwszą z nich jest kontrola nad ścisłym przestrzeganiem zasad ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy
oraz tworzenie wizyjnego materiału dowodowego dotyczącego
incydentów lub wypadków wymagających przeprowadzenia
śledztwa. Drugą z nich jest kontrola obchodzenia się z paczkami aż do momentu załadowania ich na pojazd dostawczy.
– System dostarcza wizualnych dowodów na to, jak troskliwie
obchodzimy się z przesyłkami naszych klientów. Umożliwia on
także kontrolę ruchu przesyłek, którymi się zajmujemy. Uzyskany
materiał wizyjny pozwala na zmniejszenie liczby reklamacji – powiedział Colin Dicken. – Dziewięćdziesiąt sześć kamer, którymi
obecnie dysponujemy, każdy cal kwadratowy naszej siedziby. Nie
występują absolutnie żadne martwe strefy, dlatego możemy śledzić ruch przesyłki od momentu jej dostarczenia aż do wysłania
jej w dalszą drogę. To wszystko dzięki powiązaniu systemu CCTV
z systemem rejestracji przesyłek wykorzystującym kody paskowe.
Firma Securitec Systems zarekomendowała i zainstalowała
trzydzieści dwie kopułkowe kamery sieciowe SND-460. Dzięki
aluminiowej obudowie oraz polikarbonitowej osłonie kopułkowej kamery SND-460 stanowią odpowiednie rozwiązanie dla
centrum sortowania paczek o dużym ruchu. Ponadto dzięki wyposażeniu tych kamer w odsuwany ﬁltr podczerwieni oraz realizacji funkcji dzień/noc dostarczany jest obraz o wysokiej jakości,
nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych. Ponadto kamery SND-460 są wyposażone w opracowany przez ﬁrmę
Samsung system redukcji szumów SSNR II, który eliminuje szumy powstające w złych warunkach oświetleniowych bez wprowadzania szkodliwych smużeń lub innych podobnych niepożądanych
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Czy na pewno
Twój monitor jest zgodny
ze standardem
Jan T. Grusznic
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Standardy HD
Dobór odpowiedniego monitora nabrał szczególnego znaczenia w momencie, gdy CCTV wkroczyła na tereny zdominowane do niedawna przez branżę rozrywkową – HD. Plusem rozwiązań High Deﬁnition zastosowanych w systemach
zabezpieczeń jest niewątpliwie jakość uzyskiwanego dzięki
nim obrazu. Jest ona porównywalna z jakością telewizji HD
obecnej w naszych domach. Ta sama technologia, te same
standardy, ten sam algorytm kompresji2. Inny jest tylko sposób transmisji i cel.
HDTV jest ogólnym określeniem sygnału telewizyjnego o rozdzielczości większej niż PAL. Standardy określiła m.in. organizacja SMPTE (ang. Society of Motion Picture and Television Engineers)3,wprowadzając deﬁnicje obrazu HD o rozdzielczościach
1280×720 (296M-2001) oraz 1920×1080 (274M-2008):
– liczba linii: 720 i 1080,
– metoda wyświetlania: progresywna (p) lub z przeplotem (i),
1) Więcej na ten temat w artykule Andrzeja Walczyka Piksel pikselowi wilkiem („Zabezpieczenia” nr 1/2010).
2) „Analiza porównawcza algorytmów kodowania sygnału wizyjnego MPEG-2 i MPEG-4 w celu określenia liczby programów
w multipleksie”, dr inż. Alina Karwowska-Lamparska, mgr inż.
Andrzej Chudziński, mgr inż. Justyn Połujan, Centralne Laboratorium Badawcze, Warszawa 2005.
3) Organizacja z siedzibą w White Plains w stanie Nowy Jork, która
zajmuje się zagadnieniami ﬁlmu i telewizji i skupia ok. 9 tys.
członków z całego świata. SMPTE przygotowuje standardy
i dokumentacje związane z produkcją telewizyjną.

– prędkość odświeżania: liczba obrazów na jedną sekundę
lub liczba ramek (półobrazów) na jedną sekundę,
– współczynnik kształtu: 16:9.
Proszę zauważyć, że w poniższych kryteriach nie występuje
termin „rozdzielczość” tylko „liczba linii”. W przeciwieństwie
do rozwiązań megapikselowych mamy do czynienia z obrazami skanowanymi progresywnie lub międzyliniowo, które
w efekcie dają sygnał o tej samej rozdzielczości. Na przykład
sygnał 1080i ma rozdzielczość obrazu wynoszącą ponad dwa
megapiksele, ale rozdzielczość ramki wynosi jeden megapiksel. Rozróżnienie to nie jest konieczne w odniesieniu do obrazów komputerowych, ale jest kluczowe w odniesieniu do
telewizji.

Overscanning – nie dla HD
Niezwykle ważnym warunkiem uzyskania faktycznej rozdzielczości 1920×1080 przez monitory o rozdzielczości Full HD
jest prawidłowa obsługa trybu wyświetlania pixel-to-pixel, to
znaczy z całkowitym wyeliminowaniem skalowania obrazu.
Zdarza się, że telewizory z matrycami Full HD nie potraﬁą
pracować w tym trybie lub pracują nieprawidłowo. Jeśli obraz
z kamery (np. Bosch AutoDome HD 1080p) nie jest wyświetlany bez zmiany skali, to zastosowanie matrycy Full HD mija
się z celem, ponieważ brak dokładnego przekształcenia 1:1
powoduje artefakty na poziomie pojedynczych pikseli. Między
innymi to przemawia za stosowaniem monitorów Bosch, takich jak UML-422-90 lub UML-262-90, które, pracując bez
zmiany skali, dają kompletny obraz (100% powierzchni ramki), dzięki czemu odwzorowanie pojedynczych pikseli jest idealne. Z uwagi na niskie koszty stosowane powszechnie monitory WXGA pracują zawsze ze zmianą skali, która powoduje
kilkuprocentową utratę powierzchni obrazu na jego brzegach.
Ponadto sam proces matematycznego skalowania sygnału
1080p wymaga stosowania niecałkowitych mnożników, co
prowadzi do nieprecyzyjnego odwzorowania najdrobniejszych
detali w obrazie.

Wielkość a odległość
Defekty wyświetlanego obrazu są tym bardziej widoczne,
im bliżej monitora się znajdujemy. Przyjmuje się, że osoby

Liczba linii

Liczba pikseli przypadająca na linię

Współczynnik kształtu

Szybkość wyświetlania

1080

1920

16:9

60i, 30p, 24p

720

1280

16:9

60p, 30p, 24p

Tab. 1. Przedstawienie formatów HD zgodnych z wytycznymi SMPTE
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Monitory w systemach CCTV są tak samo standardowym
wyposażeniem jak kamery. Jednak to tym drugim poświęca
się więcej uwagi w przetargach, na stronach producentów,
w pismach branżowych. Wynika to z wielości ich funkcji
w systemie dozoru wizyjnego. Kwestia wyświetlania obrazów
na monitorze jest poruszana w kontekście podziału ekranu,
który jest dokonywany przez rejestratory cyfrowe lub dedykowane oprogramowanie. W rzeczywistości jakość uzyskiwanego obrazu zależy zarówno od zastosowanych obiektywów, systemów transmisji sygnału, stopnia kompresji, jak
i monitorów1.
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Wydaje się, że spośród wszystkich systemów technicznej ochrony mienia najtrudniejszy do zaprojektowania jest
system CCTV. Poprawne zaprojektowanie i wykonanie systemu telewizji dozorowej w zgodzie z oczekiwaniami
inwestorów i przyszłych użytkowników jest utrudnione przede wszystkim dlatego, że odbiorcy takich systemów są
przekonani o możliwości dokonania łatwej i szybkiej weryﬁkacji jego jakości - i to bez użycia specjalistycznych technik
pomiarowych. Wieloparametrowy i ciągły charakter weryﬁkacji systemu CCTV utrudnia spełnienie wszystkich oczekiwań
inwestora. Mam tu na myśli takie parametry jak rozróżnialność szczegółów i kolorów w obrazie, zniekształcenia
perspektywy itp. Warto też wspomnieć, że ocena użyteczności obrazu jest subiektywna. Oceniamy to, co widzimy na
ekranie monitora. Testy jakości, takie jak testy Rotakina, przeprowadzane są rzadko

TELEWIZJA DOZOROWA
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Fot. 2. Bosch HD monitor 26" FL

Fot. 1. Bosch HD monitor 16:9

Format

Liczba poziomych linii

Liczba pikseli przypadająca na
aktywną linię poziomą

Szybkość wyświetlania

liczba pikseli na sekundę

1080p30

1080

1920

30 obrazów na sekundę

62.208.000

720p60

720

1280

60 obrazów na sekundę

55.296.000

Tab. 2.Oszacowanie czasowej rozdzielczości dla formatów 1080p30 i 720p60

o dobrym wzroku rozróżniają dwa obiekty odległe od siebie w przestrzeni o nie mniej niż jedną minutę kątową
(1/60 stopnia)4. Oznacza to, że z odległości jednego metra
człowiek jest w stanie dostrzec szczegóły o wielkości co najmniej 0,27 mm. Przy odległości 1,8 m (typowej dla dozoru
wizyjnego) rozmiar ten powiększa się proporcjonalnie do
0,48 mm. Niemal dokładnie taka sama jest wielkość pojedynczych pikseli w monitorze Bosch UML-422-90 o przekątnej ekranu równej 42". By cieszyć się bogactwem szczegółów
obrazu z kamery Bosch AutoDome HD 1080p, powinniśmy
usiąść niecałe dwa metry przed ekranem. Jeśli usiądziemy
dalej, stracimy z oczu część najdrobniejszych detali. Jeśli
będziemy obserwować z mniejszej odległości, zaczniemy dostrzegać strukturę obrazu (piksele).

1080p30 czy 720p60?
Matryce o rozdzielczości 1080p uzyskują faktyczną rozdzielczość 1920 linii w poziomie i 1080 w pionie w przypadku obrazów statycznych. Co zatem z ciągle zmieniającym się obrazem z kamer obrotowych? Wykorzystanie
formatu 720p60 w kamerach Bosch AutoDome HD pozwala otrzymać oczekiwaną wysoką jakość. Wiąże się to
z mało znanym faktem, że to nie rozdzielczość monitorów
ma znaczenie tylko prezentowana liczba pikseli na sekundę, zwana także czasową rozdzielczością. Dzięki obliczeniom można zauważyć, że w przypadku formatu 1080p30
4) By łatwiej zrozumieć jednostkę miary odległości kątowej, należy
przyjąć, że tarcza Księżyca w pełni ma średnicę około 30 minut
kątowych.
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kamery dostarczają zaledwie 12% więcej pikseli na sekundę niż w przypadku formatu 720p60. Dlatego też większość
ludzi nie jest w stanie odróżnić obrazu w formacie1080p30
od 720p60 – widzą praktycznie tę samą liczbę pikseli na
sekundę5.

Monitor zgodny z HD
Monitor stanowi jedyną bramę pomiędzy człowiekiem a wygenerowanym obrazem. Na podstawie obserwacji wyświetlanego na nim obrazu podejmujemy decyzje i określone
działania. Niedostosowany do aplikacji powoduje nadmierne zmęczenie operatora z powodu konieczności wzmożonego koncentrowania się na obszarach niepoprawnie przetworzonych. Cały efekt zastosowania rozwiązań HD może
zostać zniweczony między innymi na skutek złego doboru
lub niepoprawnego zainstalowania monitora. Proponując
rozwiązania HD, pamiętajmy, że nie można przenosić złych
praktyk z analogowej CCTV. Wysoka rozdzielczość nie wybacza.
Jan T. Grusznic
Bosch Security Systems
5) W porównaniu ze standardem 720p60 standard 1080p30
dokładniej odwzorowuje szczegóły i przedmioty nie poruszające się w pionie, a także ma wyższą rozdzielczość
poziomą. Z kolei 720p60 oferuje większą płynność ruchów.
W związku z tym, w celu zmaksymalizowania jakości,
w zastosowaniach ogólnych stosuje się zazwyczaj standard
1080p30, natomiast w przypadku kanałów sportowych –
720p60.

TELEWIZJA DOZOROWA

PORADNIK INSTALATORA (CZÊŒÆ 3)

SeeTec ProBox
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System telewizji dozorowej IP
dla małego lub średniego obiektu
S.P.S. Trading
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jest chętnie wykorzystywana także w mniejszych systemach
monitoringu wizyjnego.
Przykładem rozwiązania przeznaczonego do sieciowych systemów dozorowych dla małych i średnich obiektów jest oprogramowanie SeeTec ProBox. Umożliwia ono tworzenie systemów telewizji dozorowej zawierających mniej niż pięćdziesiąt
kamer. Pakiet SeeTec ProBox jest kompatybilny z kamerami
wielu producentów, między innymi z wszystkimi modelami Sanyo z serii HD i N (standardowa rozdzielczość D1). Bardzo
dobra integracja oprogramowania z urządzeniami oferowanymi przez tego japońskiego producenta zapewnia możliwość
pełnego wykorzystania rozbudowanych funkcji kamer, do których należy między innymi wytwarzanie czterech niezależnych
strumieni wizyjnych. W przypadku obsługi strumieni Real
Time (25 kl./s) w rozdzielczości dochodzącej do 4 Mpx system
oferuje niezrównaną jakość obrazów.

Wybór wersji oprogramowania
Oprogramowanie ProBox występuje w kilku wersjach. Poszczególne pakiety różnią się między sobą liczbą kanałów
wizyjnych, liczbą zdalnych połączeń klienckich oraz liczbą
jednocześnie połączonych sieciowych modułów wejść/wyjść
alarmowych. Dodatkowo dostępne są moduły rozszerzające,
które umożliwiają realizację funkcji multistreamingu, opisanej w poprzedniej części artykułu, oraz przenośna wersja
oprogramowania klienckiego, SeeTec Anywhere, którą można
uruchamiać np. z modułów pamięci USB lub zasobów sieciowych. Istnieje również możliwość wyboru kontraktu serwisowego na okres od jednego roku do trzech lat. W czasie jego
obowiązywania aktualizacje oprogramowania, obejmujące
m.in. integrację nowego sprzętu i nowych funkcji, obsługę nowych systemów operacyjnych oraz pełne wsparcie techniczne
w okresie uruchamiania systemu i w czasie trwania kontraktu,
będą udostępniane za darmo.
Standardową funkcją, oferowaną we wszystkich pakietach
oprogramowania ProBox, jest dostęp przez przeglądarkę internetową.

Instalacja i ustawienia wstępne

Fot. 1. Oprogramowanie SeeTec ProBox

Oprogramowanie serii ProBox ma architekturę klient-serwer. Jednostka centralna pełni rolę serwera rejestrującego
i zarządzającego przepływem strumieni wizyjnych oraz dystrybutora danych systemowych. Stacje klienckie natomiast
przeznaczone są do zarządzania wyświetlaniem obrazu, obsługi zdarzeń, dostępu do nagrań i sterowania systemem.
Umożliwiają stworzenie profesjonalnego stanowiska dozoru.
W przypadku mniejszych instalacji można realizować wszystkie te funkcje, używając jednego komputera. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne ograniczenie kosztów. Podczas
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Technologia IP już na dobre zadomowiła się na rynku
CCTV. Szczególnie łatwo dostrzec to w segmencie dużych
systemów monitorowania. Rozwiązania sieciowe znajdują
zastosowanie w przypadku dozoru wizyjnego obiektów biurowych, handlowych, produkcyjnych, sprawdzają się w dziedzinie obserwacji terenów wojskowych i obiektów użyteczności publicznej. Sieciowe systemy telewizji dozorowej
potwierdziły swoją skuteczność w monitoringu miejskim,
monitorowaniu dużych obiektów sportowych, a także jako
narzędzie służące do nadzoru rozproszonych sieci palcówek
bankowych. Instalacje IP stanowią znaczną część realizowanych inwestycji. Przewaga rozwiązań sieciowych wynika ze
znacznie większej liczby oferowanych korzyści w porównaniu z tradycyjnymi systemami telewizji dozorowej. Należą do
nich wyjątkowa łatwość tworzenia rozległych i rozwiniętych
struktur, świetna skalowalność, elastyczność, wygoda rozbudowy i modernizacji oraz niskie koszty utrzymania. Jednak
najważniejszą zaletą systemów IP jest jakość obrazu, która
może być wielokrotnie lepsza od tej, którą zapewnia standard PAL. W sposób podobny do tego, w jaki kilka lat wcześniej technologia IP wkroczyła w obszar dużych projektów,
obecnie zdobywa popularność również w przypadku mniejszych systemów. Stało się to możliwie m.in. dzięki temu, że
koszty sprzętu czy oprogramowania są dziś o wiele niższe
niż kilka lat temu. Ogromnej poprawie uległa jakość obrazu wytwarzanego przez kamery, zwiększyły się możliwości
oprogramowania przeznaczonego do obsługi systemów IP.
W obecnej sytuacji rynkowej rozwiązania IP mają uzasadnienie ekonomiczne i wypierają systemy tradycyjne. Aplikacje sieciowe i kamery IP, dopracowywane od wielu lat, są
dziś wygodne w konﬁguracji i użytkowaniu, a instalacja systemów IP nie sprawia większych trudności. Ponadto integratorzy i instalatorzy systemów mają obecnie znacznie większą
wiedzę na temat zagadnień związanych z IP. Technologia ta
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Podobnie jak komputer pozbawiony oprogramowania jest jedynie zbiorem połączonych ze sobą części elektronicznych,
tak system monitoringu wizyjnego pozbawiony możliwości sterowania stanowi jedynie zbiór kamer, głowic obrotowych,
monitorów i innych urządzeń wizyjnych. Dopiero oprogramowanie zarządzające wprawia ten system w ruch i czyni
go przydatnym dla użytkowników. Dlatego w tym odcinku poradnika instalatora zajmiemy się opisem platformy
programowej SeeTec
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instalacji można wybrać składniki oprogramowania. Najczęściej wykorzystywaną opcją jest zastosowanie ustawień domyślnych, które spowoduje zainstalowanie zarówno programu serwera, jak i programu klienta na wspólnej jednostce
komputerowej. Umożliwia to lokalną konﬁgurację systemu
(np. dodawanie kamer) w ramach tego samego komputera, nie ograniczając jednocześnie opcji rozdzielenia funkcji
pomiędzy osobne jednostki w przyszłości. Zaletą systemu
SeeTec jest to, że w przypadku wydzielenia odrębnego serwera oprogramowanie klienckie może być zainstalowane
na dowolnej liczbie komputerów bez żadnych ograniczeń
licencyjnych. Po zakończonej instalacji można przystąpić
do wstępnej konﬁguracji systemu. Wymaga ona wykonania dwóch czynności. Za pomocą aplikacji administracyjnej
należy przydzielić serwerowi adres IP, na którym będzie
oczekiwał na połączenia zdalne. W przypadku konﬁguracji
klient-serwer na jednym komputerze wystarczy wybrać adres 127.0.0.1. Drugim krokiem jest przydzielenie serwerowi
przestrzeni dyskowej (tzw. stref zapisu) przeznaczonej do
przechowywania danych – zakodowanych obrazów. Jako
strefy zapisu można wybrać dowolne przestrzenie dostępne
dla systemu operacyjnego – na dyskach lokalnych, macierzach iSCSI itp. Oprogramowanie ProBox nie wprowadza
żadnych ograniczeń co do liczby i rozmiaru tych obszarów.
W przypadku dużej liczby dysków pracujących w macierzy
dobrym rozwiązaniem jest wybór trybu pracy RAID5 z dodatkowym dyskiem zapasowym, tzw. hot spare. Dzięki temu
w przypadku awarii jednego z dysków dane będą bezpieczne
i zapewniona będzie ciągłość pracy systemu.

Konﬁguracja systemu
Zasadniczym zadaniem każdego oprogramowania służącego do obsługi sieciowego systemu monitoringu jest zapis i podgląd obrazu. W przypadku produktu ﬁrmy SeeTec
funkcje te są bardzo rozbudowane, umożliwiając z jednej
strony elastyczne dopasowanie parametrów do wymagań
obiektu, a z drugiej sprawną, niezależną realizację obu procesów. Podstawowa konﬁguracja obejmuje dodanie kamer
do systemu. Odbywa się to już z poziomu aplikacji klienckiej i wymaga zalogowania na konto administracyjne. Pakiet
ProBox jest dostarczany razem z aplikacjami służącymi do
wyszukiwania kamer i deﬁniowania ich adresu IP, co znacznie upraszcza proces konﬁguracji. Dla każdej dodanej kamery należy wybrać format oraz inne parametry wysyłanego

Fot. 2. Okno główne oprogramowania SeeTec
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Możliwości programu
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Fot. 3. Kamery IP Sanyo
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Produkt ma szereg innych funkcji, które znacznie zwiększają użyteczność systemu. Jedną z ważniejszych jest możliwość integracji z instalacją alarmową. Oprogramowanie jest
w stanie monitorować informacje o zdarzeniach w systemie
alarmowym (alarmy, detekcje ruchu itp.) i powiadamiać
o nich użytkownika. Bieżące dane o zdarzeniach są dostępne w formie dziennika, odświeżanego w czasie rzeczywistym.
Wspomniane incydenty mogą być sygnalizowane dźwiękowo
lub informacją słowną. Informacja może też być wyświetlana w postaci wyskakujących okienek z komunikatem lub
obrazem (tzw. pop-up) – dostępne są następujące opcje: pojedynczy widok, zestaw kilku widoków, sekwencja widoków
(tzw. funkcja obchodu) z zaprogramowaną pauzą. Kolejnym
sposobem sygnalizowania incydentów jest wysyłanie powiadomień e-mailem. Oprócz wykonywania takich czynności
jak generowanie komunikatów tekstowych, graﬁcznych, wizyjnych czy akustycznych w odpowiedzi na incydenty pakiet
SeeTec jest w stanie wydawać polecenia kamerom, serwerom
wizyjnym i urządzeniom wykonawczym. Skutki tych poleceń
to samoczynne wysterowanie wyjścia alarmowego (włączenie/wyłączenie dowolnego urządzenia) lub kamery obrotowej
(wywołanie pozycji/trasy), uruchomienie funkcji za pomocą
odpowiednich komend (np. skryptów CGI), wywołanie strony WWW czy uruchomienie aplikacji zewnętrznej. Wszystko
to jest realizowane automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika.

Wymienione operacje mogą być wykonywane ręcznie, za
pomocą samodzielnie deﬁniowanych przycisków ekranowych
(aktywowanych kliknięciem) lub przez skróty klawiaturowe.
Odpowiednie administrowanie systemami IP wymaga właściwego przydzielenia uprawnień operatorom. Pakiet SeeTec
umożliwia precyzyjne przypisanie użytkownikom uprawnień
– zarówno do poszczególnych urządzeń zdalnych, jak też do
ich funkcji lub zarządzającego nimi oprogramowania. Podczas
zarządzania rozproszoną instalacją niebywale ważna jest jej
wizualizacja i zobrazowanie jej struktury. Jednostka kliencka
umożliwia realizację tych funkcji w oparciu o graﬁczną reprezentację obiektu lub grupy obiektów w postaci tzw. e-map. Na
e-mapach rozlokowane są ikony odpowiadające kamerom,
serwerom wizyjnym, czujnikom alarmowym (przypisanym do
wejść alarmowych) i urządzeniom wykonawczym (powiązanym z wyjściami alarmowymi). Pozwala to przede wszystkim
na szybki podgląd obrazu z wybranej kamery po kliknięciu
jej symbolu. Podobnie na e-mapie sygnalizowane są zdarzenia alarmowe, bazując na ikonach czujników, a graﬁki wyjść
alarmowych dają kontrolę nad przypisanymi symbolom urządzeniami. Rozmieszczając na e-mapach odnośniki do e-map
podrzędnych, uzyskuje się architekturę wielopoziomową
(np. mapy kraju – mapy miast – mapy obiektów). Pakiet SeeTec ProBox stanowi przykład oprogramowania wyjątkowo
wszechstronnego i elastycznego. Dzięki ogromnej funkcjonalności pozwala na budowę profesjonalnych systemów IP małej
i średniej wielkości. SeeTec obsługuje kamery IP Sanyo, ale
jest w stanie współpracować także z wieloma innymi kamerami oraz modułami odbiorczo-wykonawczymi (Advantech,
AXIS). Dzięki temu umożliwia nie tylko klasyczny nadzór
wizyjny, ale również powiadamianie alarmowe. W połączeniu
z wygodą obsługi, automatyką działania, wydajną pracą i wysoką jakością obrazu daje to skuteczny i niezawodny system
monitoringu IP.

TELEWIZJA DOZOROWA

obrazu. W przypadku korzystania z funkcji wielostrumieniowości należy postąpić w ten sposób z każdym wykorzystywanym strumieniem. Ostatnim krokiem jest przydzielenie ilości przestrzeni dyskowej, którą może wykorzystać
serwer do zapisu obrazu z danej kamery. Pakiet SeeTec automatycznie załącza zapis ciągły dla każdej nowo dodanej
kamery. Pozostaje jedynie utworzenie kont użytkowników
i po kilku chwilach uzyskujemy pracujący system.
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Miasta
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w oku kamery

Agata Majkucińska
Nowoczesne rozwiązania z dziedziny nadzoru wizyjnego nie tylko zapewniają bezpieczeństwo,
ułatwiają zwalczanie wandalizmu czy dostarczają dowodów przestępstw, ale także wspierają
promocję miast
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W 2007 r. władze bułgarskiego miasta Silven podjęły decyzję
o wdrożeniu całodobowego monitoringu wizyjnego wszystkich
kluczowych miejsc znajdujących się w jego obrębie. Projekt
ten, wpisany w lokalną strategię zmierzającą do stworzenia
bezpiecznego środowiska miejskiego i podwyższenia standardu życia mieszkańców, zostanie ukończony w 2011 r. Firma
Video Components Bulgaria opracowała i zaprojektowała
system, który pozwala ﬁrmie ochroniarskiej zapobiegać incydentom lub – w razie ich zaistnienia – uzyskać dokładny obraz
z miejsca zdarzenia i niezwłocznie zaalarmować odpowiednie
służby. Kamery w Silven nadzorują m.in. niedawno wyremontowaną szkołę, supermarket, osiedle mieszkaniowe należące
do opieki społecznej, a także wszystkie większe skrzyżowania
w centrum.
Władze Silven oczekiwały od systemu monitoringu przede
wszystkim niezawodności, wysokiej jakości obrazu, a także
możliwości wykorzystywania zaawansowanego oprogramowania, np. pozwalającego odczytywać tablice rejestracyjne pojazdów, wykrywać ruch czy zliczać postacie w polu widzenia kamery. W odpowiedzi na te potrzeby ﬁrma Video Components
Bulgaria zaprojektowała instalację złożoną z sześćdziesięciu
pięciu kamer, wśród których większość, bo aż czterdzieści
osiem, stanowiły modele AXIS 211. Włączono do niej także

Ochrona obywateli i środowiska
Region Brianza (na wschód od Mediolanu), zamieszkiwany
przez ponad 420000 osób, do niedawna zmagał się nie tylko
z dużymi ilościami stałych odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, lecz także z częstymi kradzieżami i aktami wandalizmu.
Odpowiedzialna za usługi zbierania, transportu i utylizacji odpadów miejskich w tym rejonie ﬁrma CEM Ambiente w 2004 r.
zgłosiła potrzebę zainstalowania kamer monitorujących zarządzane przez ﬁrmę obszary. Realizację projektu rozpoczęto
w Brugherio, następnie do sieci włączono także Gorgonzolę
i szesnaście innych miast. Obecnie system dozoru wizyjnego
w tym regionie Włoch to nie tylko wydajne narzędzie, które pozwala monitorować obszary o dużym znaczeniu dla środowiska,
ale także skuteczna broń w walce z przestępczością.
Instalację rozpoczęto od utworzenia sieci szkieletowej
o długości dwudziestu pięciu kilometrów, do której włączono ponad trzysta pięćdziesiąt kamer zlokalizowanych w całym
regionie Brianza. Taka konﬁguracja umożliwia zdalne serwisowanie całego systemu i sprawne rozwiązywanie ewentualnych problemów. Kamery monitorują najistotniejsze punkty
– place, szkoły, parkingi publiczne i obiekty sportowe – oraz
nadzorują główne drogi prowadzące do miast. Z tego względu
muszą one generować czytelny, bogaty w szczegóły obraz (zarówno z wnętrz budynków, jak i ich otoczenia), działać nawet
w złych warunkach oświetleniowych oraz umożliwiać zdalne
sterowanie. Aby odpowiedzieć na te potrzeby, instalatorzy zarekomendowali różne modele kamer – AXIS 221 i AXIS 223M
(ze względu na obsługiwane przez nie tryby dzienny i nocny),
AXIS 214 PTZ (wyposażoną w funkcje obrotu, pochylania
i przybliżania optycznego; operator może sterować nią zdalnie
za pomocą myszy lub joysticka), AXIS 232D+ i AXIS 233D
(które umożliwiają powiększenie obrazu i odczytanie np. treści tablic rejestracyjnych umieszczonych na znajdujących się
w oddali pojazdach).

Nadzór mobilny w Krakowie
W 2009 r. Straż Miejska Miasta Krakowa wystąpiła z inicjatywą wdrożenia nowoczesnego systemu nadzoru wizyjnego
wykorzystującego kamery IP zainstalowane w samochodach.
Współpracująca od lat ze strażą miejską ﬁrma Chomtech,
Solution Silver Partner Axis Communications, zarekomendowała kamery AXIS 215PTZ-E ze względu na łatwą instalację
oraz wysoką jakość obrazu, który umożliwia identyﬁkację postaci i ewentualne wykorzystanie nagrań w postępowaniach
wyjaśniających.
Urządzenia zainstalowane wewnątrz samochodów, zasilane
przez niewielki generator prądotwórczy, utworzyły mobilny
ZABEZPIECZENIA

3/2011

57

ARTYKU£ SPONSOROWANY

W trosce o bezpieczeństwo miasta
i mieszkańców

dziesięć kamer AXIS 211M, sześć kamer AXIS 223M oraz
jedną sieciową kamerę kopułkową AXIS 232D+. Dzięki temu
ostry i szczegółowy obraz jest dostępny przez całą dobę, można
obserwować obrazy z wielu kamer na żywo, na żądanie system
rejestruje materiał wizyjny w wybranym przedziale czasowym,
a także umożliwia tworzenie kopii zapasowych wszystkich nagrań z okresu czternastu dni. Dokonana w 2008 r. rozbudowa
o kolejne kamery i dodatkowe dyski twarde sprawiła, że dziś
całkowita pojemność pamięci masowej systemu monitoringu
w Silven to 100 TB.

TELEWIZJA DOZOROWA

Kamery strzegące ulic, prywatnych domów, budynków administracji czy centrów handlowych wrosły w krajobraz nowoczesnych i dbających o bezpieczeństwo miast. Zapewniają organom
ścigania niezastąpiony materiał wizyjny, który – w przypadku
zastosowania kamer o wystarczająco wysokiej rozdzielczości
– może stać się dowodem w postępowaniach sądowych i przyczynić się do identyﬁkacji sprawców wykroczeń. Profesjonalne,
inteligentne sieciowe systemy dozoru wizyjnego mogą ułatwiać
pracę służbom ochrony i ratownikom, gdyż same wykrywają
potencjalnie niebezpieczne zdarzenia, reagują na dźwięki czy
ruch, a następnie powiadamiają o nich, wydatnie przyspieszając
interwencję. Dodatkowa korzyść, jaką odnotowują miasta, które zainstalowały sieciowe systemy monitoringu, to nowoczesna
forma promocji – obraz rejestrowany przez kamery umieszczone w najatrakcyjniejszych lokalizacjach i transmitowany w Internecie to znakomita zachęta dla turystów.
Oferta ﬁrmy Axis Communications wyróżnia się szerokim
asortymentem rozwiązań przeznaczonych do nadzoru wizyjnego zarówno pomieszczeń zamkniętych, jak i przestrzeni
zewnętrznych. Kamery sieciowe marki Axis generują wysokiej
jakości materiał wizyjny, skompresowany zgodnie ze standardem H.264 lub Motion JPEG, co umożliwia optymalne
wykorzystanie zasobów sieciowych. Wzmocnione obudowy
o stopniu ochrony IP66 chronią urządzenia nie tylko przed
niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, ale także chuligańskimi wybrykami. Istotną cechą kamer IP jest możliwość ich
integracji z istniejącą w wielu miastach siecią analogową, a następnie sukcesywnego zastępowania nimi kamer analogowych.
Z kamer IP już skorzystały m.in. Kraków, Wejherowo, Andrychów, Toruń, Sandomierz, Mielno, Niechorze i Przemyśl, ale
też Silven w Bułgarii, cały region Brianza we Włoszech i Budapeszt. Przyjrzyjmy się im bliżej.

TELEWIZJA DOZOROWA
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system monitoringu bazujący na technologii IP, który stał się
nowym narzędziem w walce z przestępczością. Już po kilku
miesiącach elektroniczny strażnik okazał się przydatny. Dostarcza odpowiedniego materiału wizyjnego i nie absorbuje pracowników straży miejskiej dodatkowymi obowiązkami. Obecnie pracujące nieprzerwanie kamery Axis pozwalają ujawniać
wykroczenia i zapobiegać chuligańskim wybrykom czy innym
niepożądanym zdarzeniom. Samochody wyposażone w kamery
nie tylko jeżdżą na regularne patrole. Są także pozostawiane
na niebezpiecznych parkingach i w innych miejscach, w których
mogą niepostrzeżenie rejestrować zdarzenia wymagające interwencji. Pozytywne rezultaty odnotowane w Krakowie stanowią
inspirację dla służb w innych polskich miastach.
Fot. 2. AXIS 211

Węgierski sposób na korki
Z kolei Węgrzy postanowili wykorzystać monitoring nie tylko
do nadzoru i poprawy bezpieczeństwa na drogach, ale także
jako system niezwłocznego informowania o korkach i zarządzania ruchem w Budapeszcie. W dwudziestu siedmiu miejscach w mieście rozmieszczono osiemdziesiąt osiem kamer
sieciowych AXIS 211 oraz AXIS 211A. Ponadto umieszczono
szesnaście kamer nad jeziorem Balaton. Obecnie użytkownicy systemu UTV.hu, którzy pobrali na swoje telefony komórkowe bądź komputery odpowiednie oprogramowanie, mogą
na bieżąco otrzymywać informacje o korkach, utrudnieniach
w ruchu czy innych zdarzeniach na drodze. Źródłem tych informacji jest właśnie obraz z kamer Axis, nieprzerwanie nadzorujących newralgiczne obszary.
Szacuje się, że w ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania
systemu skorzystało z niego ponad dwa miliony ludzi, którzy
ponad pięćdziesiąt milionów razy zaczerpnęli informacje o sy-

Fot. 1. Pracownik Straży Miejskiej w Krakowie zdalnie nadzorujący
podejrzane rejony miasta za pomocą kamery Axis 215PTZ
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tuacji na drogach z kamer dozoru wizyjnego. Co więcej – system
zaprojektowany dla użytkowników indywidualnych wykorzystuje teraz także węgierska telewizja, która uzyskuje od operatora
UTV.hu nagrania i na żywo transmituje je na swojej antenie
podczas prognoz pogody czy udzielania informacji o ruchu drogowym. Również stacje radiowe traktują dane UTV.hu jako niezawodne źródło informacji dla swoich słuchaczy.

Promocja on-line
Bezpieczeństwo i wygoda nie są jednak jedynymi czynnikami, jakie skłaniają władze do instalacji systemów monitoringu
w przestrzeni miejskiej. Obecnie koniecznością stała się także promocja w Internecie. Naprzeciw tym potrzebom wyszła
ﬁrma Zink Serwis, która pięć lat temu stworzyła platformę
www.webcamera.pl, dzięki której na żywo transmituje obrazy
z najatrakcyjniejszych miejsc w miastach objętych monitoringiem. Projekt Zink Serwis został zainicjowany w 2006 r. w Andrychowie, gdzie pierwsza kamera sieciowa Axis Communications
posłużyła do nadzoru i przesyłania obrazu z rynku miejskiego do
sieci. Dziś podobne rozwiązania wykorzystują m.in. Warszawa,
Toruń, Zakopane, Sandomierz, Mielno, Niechorze, Wejherowo,
Przemyśl czy słowacki kompleks basenów Tatralandia.
Odpowiadając na prośby kolejnych miast i ośrodków o wykonanie najbardziej stosownej instalacji, Zink Serwis początkowo rekomendował klientom tworzenie systemów hybrydowych, łączących analogowe kamery z kodekami Axis służącymi
do przetwarzania obrazu. Obecnie najlepszym rozwiązaniem
są systemy bazujące wyłącznie na technologii sieciowej, zawierające najczęściej kamery rejestrujące obraz w jakości HD:
AXIS P1344, AXIS Q1755 oraz AXIS P5534. Obrazy generowane przez kamery są reprodukowane na stronach internetowych. Dzięki wykorzystaniu technologii sieciowej rejestracji
obrazu i wysokiej przepustowości łączy istnieje możliwość nawiązania nawet kilkudziesięciu tysięcy połączeń jednocześnie.
Tak niecodzienna forma promocji oferowana przez Zink
Serwis doceniana jest nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Dzięki niej coraz większa grupa turystów może zapoznać
się z ofertą stale rosnącej liczby ośrodków zaznaczających
swoją obecność w sieci.
Agata Majkucińska
Key Account Manager
Axis Communications

marki NOVUS

ARTYKU£ SPONSOROWANY

TELEWIZJA DOZOROWA

Nowe kamery IP
Patryk Gańko
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Różnice między kamerami obu tych rodzajów wynikają głównie z budowy mechanicznej. Kamerę kopułową
charakteryzuje podwyższona odporność na uszkodzenia
mechaniczne dzięki stalowej obudowie oraz akrylowemu
kloszowi. Stopień szczelności tej kamery to IP66. Taka
szczelność gwarantuje odporność na wnikanie wody i pyłu.
Kamera pracuje w zakresie temperatur od –10°C do 45°C,
pomimo braku grzałki. W trakcie pracy samoistnie generuje ciepło, zwłaszcza przy włączonym promienniku podczerwieni, co gwarantuje odpowiednią temperaturę wewnątrz obudowy nawet przy zewnętrznych temperaturach
spadających znacznie poniżej –10°C. Co najważniejsze,
mimo czułości typowej dla przetworników CMOS, dzięki
zastosowaniu diodowego promiennika podczerwieni kamera generuje wysokiej jakości obraz w skrajnie trudnych
warunkach oświetleniowych. Promiennik podczerwieni
został zbudowany z osiemnastu diod typu LED i jego zasięg wynosi piętnaście metrów.
Obie kamery są wyposażone w złącze SD/SDHC, które obsługuje karty pamięci wielu popularnych na polskim rynku
marek (m. in. Kingston, Transcend, SanDisk). Maksymalna
pojemność obsługiwanych kart to 16 GB. Karty te mogą być
wykorzystywane do autonomicznego zapisu (tryb zapasowej
rejestracji wizji w przypadku problemów z komunikacją sieciową), jak również w przypadku detekcji ruchu i aktywacji
wejść alarmowych w kamerach. Zapis na kartę SD może być
realizowany zgodnie z harmonogramem, z dokładnością do
jednej godziny.
Szybkoobrotowe
kamery
IP
NVIP-2DN6010SD,
NVIP-1DN6118SD oraz NVIP-DN6137SD są kamerami należącymi do tej samej serii, wyposażonymi w różne moduły
kamerowe odpowiedzialne za generację strumieni wizyjnych.

Fot. 1. Kamery NVIP-TDN5401C/MPX2.0 i NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0
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Stacjonarna kamera klasyczna NVIP-TDN5401C/MPX2.0 została wyposażona w przetwornik obrazu 1/3" CMOS o rozdzielczości
2 Mpx. W związku z wykorzystaniem technologii CMOS czułość
kamery wynosi 0,5 lx, a jednak ze względu na zastosowanie funkcji zwolnionej migawki (wydłużonej do 0,2 s) znacznie wzrosły
możliwości pracy kamery w warunkach słabego oświetlenia. Podczas realizacji funkcji dzień/noc wykorzystywany jest mechaniczny ﬁltr podczerwieni.
Kamera może wytwarzać dwa w pełni konﬁgurowalne
strumienie wizyjne. Dla każdego z tych strumieni można wybrać inny tryb pracy kamery i skonﬁgurować jego parametry.
Dodatkowo dostępny jest również trzeci strumień (format
3GPP), o stałych parametrach (128 kbps, 176x144, FPS=5,
MPEG4). Dla strumieni głównych dostępne są różne rozdzielczości obrazu wynikające z trybu skanowania przetwornika – od 1600×1200 (UXGA) do 176×144 (QCIF) poprzez
wiele rozdzielczości pośrednich (w sumie osiem trybów).
Strumienie główne mogą być dowolnie kodowane za pomocą algorytmów H.264 oraz MJPEG. Dzięki zaawansowanym
opcjom konﬁguracji można nie tylko deﬁniować liczbę klatek
na sekundę, ale także precyzyjnie określić rodzaj generowanego strumienia (CBR – strumień stały, VBR – strumień
zmienny), jego jakość, wielkość oraz rozmiar GOP. Kamera
realizuje również dwukierunkową transmisję dźwięku.
Pozostałe funkcje są bliźniaczo podobne do funkcji kamery
NVIP-TC5400C, omówionej już we wspomnianym artykule.
Warto podkreślić, iż kamery wykorzystują technologię PoE
(Power over Ethernet), umożliwiającą zasilanie za pomocą kabla
sieciowego, co znacznie ułatwia praktyczną realizację instalacji.
Wandaloodporna kamera kopułowa NVIP-TDN4401V/
IR/MPX2.0 dysponuje wszystkimi funkcjami kamery klasycznej (moduły kamerowe mają identyczną konstrukcję).

TELEWIZJA DOZOROWA

W artykule „Kamery IP kompatybilne z oprogramowaniem NMS – nowa generacja kamer IP marki NOVUS”
(Zabezpieczenia nr 5/2009) scharakteryzowane zostały stacjonarne kamery IP, kompatybilne z oprogramowaniem NMS
(Novus Management System) służącym do zarządzania strumieniami wizji. Czas, który minął od powyższej publikacji,
był okresem intensywnej rozbudowy linii kamer IP. Oferta została rozszerzona o klasyczne i kopułowe modele typu
dzień/noc o rozdzielczości 2 Mpx oraz – przede wszystkim – dwa modele szybkoobrotowych kamer IP

TELEWIZJA DOZOROWA
ARTYKU£ SPONSOROWANY

Fot. 2. Szybkoobrotowa kamera IP

W kamerach NVIP-2DN6010SD i NVIP-DN6137SD zastosowano moduły marki Sony o 10- i 37-krotnym zbliżeniu
optycznym, generujące strumienie wizyjne o maksymalnej
rozdzielczości, odpowiednio, 2 Mpx oraz D1 (720×576).W kamerze NVIP-1DN6118SD zastosowano moduł marki Hitachi
z 18-krotnym zbliżeniem optycznym oraz przetwornikiem
1,3 Mpx.
Wszystkie kamery są zintegrowane z obudową. W zestawie znajduje się uchwyt, dzięki któremu można zamontować
je na ścianie na zewnątrz budynku bez żadnych dodatkowych akcesoriów. W odróżnieniu od typowych kamer obrotowych omawiane modele są zasilane napięciem stałym
12 V, a maksymalny pobór mocy wynosi 36 W (przy włączonej grzałce oraz wentylatorze). Kamery te pracują w zakresie temperatur od –30°C do 60°C i mają stopień szczelności
IP67, co w pełni kwaliﬁkuje je do pracy w warunkach zewnętrznych w naszej streﬁe klimatycznej. Obudowa kamer
została wykonana z aluminium, natomiast klosz z poliwęglanu i materiału ABS.

Fot. 3. Główny interfejs sieciowy szybkoobrotowych kamer IP
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Kamery mają wbudowany serwer WWW pozwalający na
dokonywanie ustawień przez przeglądarkę internetową IE.
Dostęp do kamer i ich konﬁguracji jest autoryzowany hasłem.
Z punktu widzenia instalatora bardzo przydatną funkcją dostępną w kamerach megapikselowych jest integracja ustawień
samej kamery oraz modułu kamerowego w jednym wspólnym interfejsie, w którym zawarte są opcje konﬁguracji parametrów obrazu i sterowania obiektywem. Ułatwieniem przy
instalacji i wstępnej konﬁguracji jest dodatkowe analogowe
wyjście wizyjne (złącze BNC). Kamery są również w pełni zintegrowane z oprogramowaniem NMS w zakresie sterowania
telemetrycznego.
W kamerach NVIP-1DN6118SD oraz NVIP-DN6137SD
zastosowano przetworniki CCD z progresywnym skanowaniem, które mają wyższą czułość w porównaniu z przetwornikami CMOS. Moduły kamerowe mogą pracować w trybie
wydłużonej migawki. Dodatkowo mają funkcję WDR, która
selektywnie „wzmacnia” obszary sceny o różnym poziomie
oświetlenia, by tym samym prawidłowo zobrazować obszary
prześwietlone i obszary zaciemnione. W celu wyeliminowania szumów w słabych warunkach oświetleniowych w kamerach zaimplementowano również efektywny algorytm redukcji szumów.
Szybkoobrotowe kamery IP posiadają typowe funkcje
automatyzacji obserwacji, znane z analogowych modeli:
do 128 ujęć programowanych (niezależne ustawienia obrazu dla każdego presetu), osiem patroli (każdy składa się
z dwudziestu funkcji), osiem tras automatycznego skanowania oraz cztery trasy obserwacji, które umożliwiają płynne
zaprogramowanie ruchu kamery wraz ze zmianą punktu
ogniskowania. Ważnym uzupełnieniem wybranych modeli
kamer są dynamiczne strefy prywatności , szczególnie przydatne w systemie monitoringu miejskiego i chroniące prywatność mieszkańców.
Kamery mogą generować dwa niezależne strumienie wizyjne (z kompresją H.264 lub MJPEG) z rozdzielczością, prędkością i jakością zdeﬁniowaną osobno dla każdego strumienia
wizyjnego. Dzięki wbudowanemu zegarowi czasu rzeczywistego kamery mogą realizować harmonogram umożliwiający zdeﬁniowanie przedziałów czasu, w których mają one reagować
na zdarzenia alarmowe (aktywacja wejść alarmowych, utrata
obrazu, detekcja ruchu), a także rodzaju reakcji (aktywacja
wyjść alarmowych, wysłanie e-maila, który może zawierać
załączony plik AVI, transfer nagrań na serwer FTP, przejście
w wybrany preset).
Najważniejszym i najbardziej miarodajnym wyznacznikiem jakości działania kamery jest jej praca w rzeczywistych warunkach. Na podstawie oceny tej pracy można określić przydatność kamer w danym obiekcie czy
lokalizacji. Żaden, nawet najdokładniejszy opis działania
nie może zastąpić weryﬁkacji pracy kamery w praktyce.
Czytelnicy mogą sprawdzić, jaka jest jakość obrazów uzyskiwanych w rzeczywistych warunkach, oglądając nagrania,
które zostały udostępnione wraz z opisem pod adresem
http://www.novuscctv.pl/pl/kamery_szybkoobrotowe_IP.
Patryk Gańko
AAT Holding
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Integracja systemu
sygnalizacji włamania i napadu
z urządzeniami infrastruktury technicznej budynku (część 3)

Adam Rosiński, Jacek Magiera
W poprzednich częściach artykułu opisano systemy inteligentnego budynku
oraz sygnalizacji włamania i napadu dla domu jednorodzinnego. Opis ten
jest konieczny, by zrozumieć postępowanie prowadzące do celu, którym jest
integracja systemu sygnalizacji włamania i napadu z urządzeniami infrastruktury
technicznej budynku. Można jej dokonać, wykorzystując sterowniki PLC.
Niniejsza część opisuje ten etap, a także nadzór nad zintegrowanym systemem
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1. Charakterystyka urządzeń infrastruktury technicznej budynku

1.1. Oświetlenie i instalacje elektryczne
Głównym elementem instalacji elektrycznej domu jest
rozdzielnia zlokalizowana w pomieszczeniu gospodarczym wydzielonym z części garażu. Instalację elektryczną
zaprojektowano w układzie gwiazdy. Z każdego punktu
przyłączeniowego został poprowadzony przewód do rozdzielni elektrycznej. W grupy połączono tylko gniazdka
elektryczne spełniające tę samą funkcję w obrębie jednego
pomieszczenia. Do gniazdek elektrycznych doprowadzono
przewody typu YDYp 3*2,5 mm2, natomiast do instalacji
oświetleniowej – YDYp 3*1,0 mm2. Wszystkie włączniki
oświetlenia są typu dzwonkowego. Połączono je z rozdzielnią za pomocą skrętki komputerowej UTP 4x2x0,5 mm2.
W stosunku do instalacji tradycyjnej projekt wymaga około
trzykrotnie więcej przewodów, ale okablowanie jest wydatkiem jednorazowym i przy pełnym wykorzystaniu funkcji systemu zwróci się w ciągu roku (oszczędność energii
wynikająca z wyłączenia zbędnego oświetlenia i unikanie
działania urządzeń w trybie czuwania – standby). Każdy odbiornik prądu jest zasilany poprzez przekaźnik sterowany
przez sterownik PLC, dzięki czemu uzyskuje się dowolne
sterowanie odbiornikami.

1.1.1. Metody sterowania gniazdami elektrycznymi
Zasilanie gniazd nie wymaga opracowania szczególnych scenariuszy sterowania. Wystarczy, że wyznaczone w scenariuszu sterowań gniazda będą rozłączane podczas nieobecności
domowników (z pominięciem urządzeń, które muszą być
cały czas zasilane, takich jak lodówka, centrala wentylacyjna,
ogrzewanie itp.).

1.1.2. Metody sterowania oświetleniem
W przypadku oświetlenia można wyróżnić dwie metody sterowania – prostą (włącz/wyłącz) oraz reakcję na ruch.
Pierwszą metodę zaprojektowano z myślą o pomieszczeniach często używanych, takich jak sypialnie, salon, kuchnia,
garaż. Każde naciśnięcie przycisku włącznika powoduje zmianę stanu przekaźnika sterującego na przeciwny. Inaczej mówiąc, naciśnięcie przycisku spowoduje zapalenie światła, gdy
jest ono zgaszone, i odwrotnie.
Metodę związaną z reakcją na ruch zaprojektowano
z myślą o pomieszczeniach, w których ciągłe oświetlenie
nie jest konieczne lub jest potrzebne rzadko, np. przedpokojach, wiatrołapach, garażu. Sterowanie odbywa się podobnie jak w poprzednim przypadku, z tym, że do trybów
„Włącz/Wyłącz” dodano tryb „Auto”, który jest trybem

1.2. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC)
W zaprojektowanym domu znajdzie się wentylacja mechaniczna. W takim systemie wentylacyjnym świeże powietrze, po przejściu przez gruntowy wymiennik ciepła, trafia
do rekuperatora, w którym równolegle jest odzyskiwane
ciepło (lub chłód) z powietrza wywiewanego z budynku.
Powietrze z rekuperatora jest nawiewane do każdego
pomieszczenia. Ma mieć ono temperaturę około 15°C –
20°C. Kolejnym etapem obróbki powietrza jest ostateczne
podgrzanie go albo schłodzenie w celu utrzymania zadanej
temperatury w pomieszczeniu. To zadanie spełniają klimakonwektory w układzie czterorurowym, do których doprowadzona jest gorąca woda z układu CO i zimna z agregatu wody lodowej. Do ogrzewania wody w układzie CO
i przygotowania ciepłej wody użytkowej ma służyć dwufunkcyjny kocioł gazowy z zasobnikiem. Klimakonwektory
mają znaleźć się we wszystkich pomieszczeniach oprócz
łazienek, WC oraz przedpokoi. W tych pomieszczeniach
przewidziano wodne ogrzewanie podłogowe, którego wydajność będzie płynnie regulowana poprzez zmianę ilości
przepływającej wody.

1.3. Pomiary
Do każdego źródła światła będzie podłączony programowy
licznik określający liczbę włączeń i czas, w którym nastąpiły. Umożliwi to prowadzenie różnych statystyk, np. czasu użycia świateł, żywotności żarówek itp. Zebrane w ten
sposób dane ułatwią wprowadzenie ewentualnych późniejszych zmian w systemie sterowania. Ponadto różne grupy
obwodów elektrycznych (oświetlenie, gniazdka, AGD itd.)
zostaną wyposażone w indywidualne liczniki energii elektrycznej, z których odczyty będą widoczne na panelach dotykowych.

1.4. Bezpieczeństwo
W domu sterowanym elektronicznie nie może zabraknąć różnych zabezpieczeń. Poza instalacją SSWiN wraz z elementami
do wykrywania różnego rodzaju gazów przewidziano następujące rozwiązania:
– wyłączanie wentylacji, gniazdek i sprzętu AGD w przypadku wykrycia pożaru,
– odcinanie dopływu wody w przypadku wykrycia wody
przez czujnik zalania,
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W każdym budynku mieszkalnym powinny znaleźć się systemy
zapewniające odpowiednie warunki do codziennego życia i pracy. Opracowana przez nas koncepcja uwzględnia:
– oświetlenie i instalacje elektryczne,
– ogrzewanie, wentylację i klimatyzację – w skrócie HVAC
(ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning),
– pomiary,
– bezpieczeństwo,
– komfort i rozrywkę.

domyślnym. Każde naciśnięcie przycisku zmienia tryb pracy
(AutoÆWłączonyÆWyłączonyÆAutoÆ… itd.). Tryb Włączony włącza oświetlenie na stałe, tryb Wyłączony wyłącza
je na stałe, a tryb Auto powoduje, że światło jest włączone
przez zaprogramowany czas po wykryciu ruchu w pomieszczeniu. Zabezpieczenie przed włączeniem światła na stałe
na długi czas działa w taki sposób, że codziennie o północy wszystkie przełączniki są automatycznie przestawiane
w tryb „Auto”.
Dla uniknięcia konieczności biegania po domu i wyłączania wyłączników po kolei przed udaniem się domowników na
spoczynek w sypialni, niedaleko łóżka, zaplanowano umieszczenie przycisku, którego naciśnięcie spowoduje wyłączenie
wszystkich świateł w domu.

SYSTEMY ZINTEGROWANE

– przewietrzanie domu w przypadku wykrycia takich gazów
jak dwutlenek węgla lub czad,
– odcinanie dopływu energii elektrycznej do określonych
gniazdek w przypadku nieobecności domowników,
– odcinanie dopływu gazu w przypadku wykrycia wycieku
gazu,
– automatyczne sterowanie bramą wjazdową oraz bramą
garażu (bez konieczności wysiadania z samochodu).

1.5. Komfort i rozrywka
W pierwszej fazie realizacji zintegrowanego systemu w domu
nie przewidziano udogodnień zwiększających komfort i służących rozrywce, ale ze względu na konieczność wykonania
ewentualnego okablowania, orurowania itp. należy je docelowo uwzględnić. Mogą to być np. urządzenia do roztapiania śniegu przy wejściu do domu i na drodze z garażu do
bramy, urządzenia do automatycznego podlewania ogrodu,
automatyczna, samojezdna kosiarka do trawy itd. Ilość rozwiązań dostępnych dla osób, które mają środki ﬁnansowe
i chcą wydać je na rozwiązania wyręczające je w różnych
pracach i ułatwiające codzienne życie, jest ogromna. W tym
projekcie przewidziano tylko urządzenia do automatycznego podlewania ogrodu, system kina domowego oraz instalację kamer CCTV, w której – dzięki modułowi typu QUAD
dzielącemu obraz na cztery części w celu jednoczesnego wyświetlenia obrazów z czterech kamer – na ekranie każdego
telewizora będzie można zobaczyć, co dzieje się na zewnątrz
budynku.

2. Koncepcja integracji SSWiN z urządzeniami
infrastruktury technicznej budynku
W budynku mają znaleźć się dwie szafki elektryczne. W jednej
z nich znajdzie się centrala alarmowa wraz z całym osprzętem
i modułami dodatkowymi, a w drugiej – rozdzielnia główną
budynku. Do rozdzielni będą doprowadzone przewody łączące wszystkie odbiorniki energii (punkty oświetleniowe, gniazda elektryczne itp.) oraz przewody do włączników świateł
w pomieszczeniach. Zostaną w niej zlokalizowane wszystkie
zabezpieczenia obwodów elektrycznych, sterownik PLC, moduły dodatkowe (wejść/wyjść), główny panel sterujący oraz
wszystkie przekaźniki, łączówki itd. Obydwie szafki elektryczne należy połączyć w celu uzyskania w sterowniku informacji
z SSWiN o:
– załączeniu w dozór/wyłączeniu z dozoru systemu
alarmowego,
– załączeniu w dozór/wyłączeniu z dozoru strefy,
– aktywacji alarmu,
– zadziałaniu czujki ruchu,
– otwarciu drzwi lub okna.
Wymiana informacji pomiędzy tymi dwoma układami będzie realizowana w sposób „twardodrutowy”, z pominięciem
NETWORK 1
Włączanie i wyłączanie
X0

jakichkolwiek protokołów komunikacyjnych. Dzięki zastosowaniu dodatkowych modułów wyjść w centrali alarmowej
oraz wejść w sterowniku PLC można połączyć wyjścia alarmu z wejściami PLC bezpośrednio, z pominięciem przekaźników separujących. Takie połączenie pozwoli uniknąć
problemów związanych z zakłóceniami ze źródeł zewnętrznych.
Do połączenia posłuży skrętka, czyli przewód UTP kat. 5,
głównie ze względu na jego małe wymiary, dostępność i niską
cenę. Niestety ze względu na liczbę żył (cztery pary) należy
użyć kilkanaście takich przewodów. Aby uniknąć ewentualnych pomyłek i usprawnić późniejszą eksploatację, należy
dokładnie oznaczyć wszystkie przewody specjalnymi taśmami
samoprzylepnymi z nadrukowanymi numerami za pomocą
drukarki termicznej do etykietek.

2.1. Sterownik PLC
Sercem całego układu sterowania jest swobodnie programowalny sterownik z serii DVP ﬁrmy Delta Electronics. Wybrano
sterowniki ﬁrmy Delta ze względu na to, że są małe, szybkie,
tanie i odznaczają się bardzo dobrą jakością w stosunku do
ceny. Moduł można programować poprzez specjalny kabel
RS232 za pomocą bezpłatnej aplikacji ISP-Soft, która jest dostępna na stronie producenta. Sterowniki znanych, dużych ﬁrm
są oczywiście lepsze jakościowo, ich awaryjność jest mniejsza,
a aplikacje do programowania są dużo bardziej rozbudowane, jednak są to elementy stosowane głównie do sterowania
procesami produkcyjnymi, w których awaria czy chociażby zawieszenie się sterownika generuje ogromne straty. Są około
czterokrotnie droższe od produktów Delta, a w naszym domu
bezawaryjność nie jest tak dużym priorytetem jak w przypadku przemysłu.
Programowanie sterowników DVP odbywa się w dobrze
znanych przez programistów układów automatyki przemysłowej językach programowania, a mianowicie:
– w języku drabinkowym połączonym z blokami funkcyjnymi,
– w liście instrukcji.
Zdecydowaliśmy się na programowanie w języku drabinkowym głównie ze względu na lepszą znajomość tego języka
programowania. Język drabinkowy, w skrócie zwany LD (ang.
ladder diagram), jest obecnie jednym z najprostszych i najłatwiejszych do przyswojenia języków programowania sterowników PLC. Po zapoznaniu się z aplikacją do programowania
(każdy producent sterowników ma inną) osoba posiadająca
NETWORK 1
Włączanie
Y0

X0

Y0
S

X0

Y0
R

NETWORK 2
Wyłączanie
Y0

Y0

Rys. 2. Przykładowy program w LD – każde zwarcie wejścia X0
Rys. 1. Przykładowy program w LD – wyjście Y0 jest aktywne, dopóki wejście X0 jest zwarte (źródło: opracowanie własne)
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powoduje zmianę stanu wyjścia Y0 na przeciwny
(źródło: opracowanie własne)
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NETWORK 2

wartość sygnału wyjściowego, który steruje proporcjonalnym
zaworem dopuszczającym ciepłą wodę do grzejnika. Zawór
jest sterowany sygnałem o napięciu od 0 V do 10 V prądu stałego, gdzie 0 V oznacza całkowite zamknięcie zaworu (0%),
a 10 V jego całkowite otwarcie (100%). Regulator PID jest
bardzo dokładny i pozwala utrzymać zadaną temperaturę
z bardzo małymi odchyłkami.
Wybraliśmy następujące urządzenia z asortymentu ﬁrmy
Delta:
– sterownik PLC – DVP16SA11R (osiem wejść DI, osiem
wyjść DO),
– moduł we/wy – DVP16SP11R (osiem wejść DI, osiem
wyjść DO),
– moduł we/wy – DVP08SM11N (osiem wejść DI).
We wstępnej koncepcji przyjęliśmy możliwość sterowania
zaworami liniowej regulacji temperatury za pomocą wyjść
analogowych. Koszt modułów wyjść analogowych jest jednak
wyższy niż koszt wyjść przekaźnikowych, drogie są także zawory do klimakonwektorów tymczasem różnica pomiędzy
rozwiązaniami nie jest odczuwalna dla użytkownika. Dlatego
zdecydowaliśmy się na sterowanie typu załącz/wyłącz.
Podobnie postąpiliśmy w przypadku czujników temperatury. Zrezygnowaliśmy z odczytu wartości z czujników 100 kΩ
bezpośrednio przez sterownik, poprzez moduł wejść PT100,
na rzecz zastosowania systemu czujników 1-wire1. Taka operacja umożliwiła zrezygnowanie z czujników temperatury PT100
oraz pięciu modułów wejść analogowych, co z kolei znacznie
obniżyło koszt całego projektu.

2.2. Panele sterujące
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Rys. 2. Kod bloczka funkcyjnego oświetlenia typu włącz/wyłącz
(źródło: opracowanie własne)

Dla domu zaprojektowano trzy panele sterujące ﬁrmy Weintek z wyświetlaczami. Na wyświetlaczach znajdują się ekrany o rozdzielczości 800×400 pikseli. Panele zamontowano
w przedpokoju na parterze (ekran siedmiocalowy), w przedpokoju na poddaszu (ekran siedmiocalowy) i na drzwiach szafy rozdzielczo-sterującej (ekran dwunastocalowy).
Zdecydowaliśmy się na panele ﬁrmy Weintek, gdyż, tak
jak w przypadku sterowników Delta, ich cena jest niewysoka w stosunku do jakości. Ponadto panele są wyposażone
w sterowniki do urządzeń Delta, co pozwala im komunikować się pomiędzy sobą z pominięciem jakichkolwiek konwersji.
Panele programuje się za pomocą aplikacji Easy Builder 8000, stworzonej przez ich producenta. Aplikacja jest dostępna na stronie producenta i można ją pobrać po krótkiej
rejestracji. Dzięki rejestracji uzyskujemy dostęp do różnego
rodzaju bibliotek z graﬁkami oraz aktualizacji.
Panele o wielkości siedmiu cali są urządzeniami uproszczonymi, bez dodatkowych funkcji, natomiast panel 12-calowy jest
rozbudowany i wyposażony między innymi w złącze Ethernet
służące zarówno do programowania, jak i do zdalnego dostępu
do panelu poprzez sieć LAN. Dodatkowo posiada złącze USB
i czytnik kart pamięci typu SD, które umożliwiają magazynowanie danych, wcześniej skonﬁgurowanych do zapisywania na
zewnętrznym nośniku. Można zapisać na przykład przebieg
zmian temperatury w pomieszczeniu z próbkowaniem co pięć
1) 1-wire – rodzaj interfejsu oraz protokół komunikacji pomiędzy
urządzeniami, dosł.: „jeden przewód”.
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wiedzę o podstawowych sygnałach wejściowych i wyjściowych
oraz z zakresu elektroniki może zacząć programować proste
układy. Język LD przypomina łączenie elementów w układach
elektrycznych. Po lewej stronie mamy potencjał, który musimy przenieść poprzez różne łączniki na stronę prawą, gdzie
po jego dotarciu zostanie zmieniony stan jakiegoś elementu
wykonawczego – ﬁzycznego (wyjście ze sterownika) lub wirtualnego (zmienna zapisana w sterowniku).
Przykładowy program napisany w języku drabinkowym pokazano na rysunkach 1 i 2.
W sterownikach Delta język LD jest uzupełniony o bloki
funkcyjne. Są to bloki wejścia/wyjścia, które również napisane są w języku drabinkowym, jednak ze względu na częstość
używania oraz rozmiary zostały zastąpione symbolem jednego
bloczka. Przykładem takiego bloczka funkcyjnego jest regulator
PID (regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący – ang.
proportional-integral-derivative controller). Regulator ten ma za
zadanie utrzymanie wartości wejściowej na zadanym poziomie
poprzez zmiany wartości wyjściowej. Bardzo dobrym przykładem jest regulacja temperatury w pomieszczeniu. Gdy temperatura spada poniżej wartości zadanej, regulator zwiększa
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sekund (tzw. trend). Wykres tej temperatury można oczywiście wyświetlić na ekranie panelu.

2.4. Programowanie
Właściwie napisany program gwarantuje długotrwałą pracę
całego układu sterowania. Nawet najlepszy programista nie
napisze od ręki doskonałego, pozbawionego błędów oprogramowania.

2.4.1. Programowanie sterowników Delta
Przed przystąpieniem do pracy nad oprogramowaniem do sterownika PLC stworzono pierwszą wersję listy wejść oraz wyjść,
a następnie listę zmiennych, które muszą zostać ujęte w programie. Pracę tę znacznie ułatwił projekt budynku oraz funkcja w oprogramowaniu Delta, umożliwiająca import zmiennych z arkusza aplikacji Microsoft Excel. Strukturę arkusza
pokazano w tabeli 1.
W aplikacjach Delta stosuje się następujące zmienne:
– X – ﬁzyczne wejście binarne do sterownika (typu Boolean),
– Y – ﬁzyczne wyjście binarne ze sterownika (typu Boolean),
– M – wirtualne wejście/wyjście binarne (typu Boolean),
– D – zmienna typu Dane (słowo 16- lub 32-bitowe),
– T – licznik czasu rzeczywistego (1 ms, 10 ms, 100 ms),
– C – licznik 16- lub 32-bitowy,
– FB – blok funkcyjny.
Po wczytaniu zmiennych do aplikacji rozpoczęto programowanie. Najpierw stworzono kilka bloczków funkcyjnych.
Bloczki funkcyjne to takie elementy systemu, w których znajdują się wejścia oraz wyjścia. Operacje wykonywane wewnątrz
bloczka nie są widoczne w kodzie źródłowym programu, który
ten bloczek wykorzystuje. Na tym etapie projektu stworzono
bloczki oświetlenia oraz ogrzewania.

Po każdym podaniu „jedynki” binarnej na wejście bloczek oświetlenia typu włącz/wyłącz zmienia stan wyjścia
na przeciwny. Ponadto określa liczbę włączeń wyjścia oraz
czas jego włączenia (rys. 3). Bloczek został użyty do sterowania oświetleniem w pomieszczeniach, w których nie
przewidziano włączania światła w reakcji na ruch. Do
wejścia zostanie podłączony przycisk włączania oświetlenia, a do wyjścia – poprzez przekaźnik separujący – punkt
oświetleniowy. Wartości z wyjść licznikowych będą pokazywać liczbę włączeń danego punktu świetlnego oraz czas
jego działania.
Dzięki określaniu liczby włączeń oraz czasu świecenia możliwe będzie otrzymywanie raportów zawierających interesujące dane. Będzie można na przykład prowadzić statystyki
dotyczące czasu świecenia danego typu żarówek, uzależnienia
ich żywotności od liczby włączeń itp. Dostęp do danych będzie
możliwy za pośrednictwem paneli i komputera.
Kolejny etap to stworzenie programów do sterowania funkcjami dla każdego z pomieszczeń. W ramach omawianego
projektu stworzono jeden program do sterowania wentylacją
dla wszystkich pomieszczeń, który nazwano WENTYLACJA,
oraz programy do sterowania oświetleniem dla każdego
z pomieszczeń. Nazwy tych programów to OSW_SALON,
OSW_KUCHNIA itd. – analogicznie.
Program sterowania wentylacją pomieszczeń działa następująco. Jeśli alarm przeciwpożarowy nie jest aktywny, a wentylacja jest załączona, to uruchamiany jest bloczek funkcyjny
regulujący temperaturę w danym pomieszczeniu. Jednocześnie uruchamiany jest wentylator klimakonwektora w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza. W przypadku zaistnienia alarmu pożarowego wyłączane są wszystkie programy sterowania
wentylacją i wentylatory.

Class

Identiﬁers

Address

Type

Initial Value

Comment

VAR

ALARM_CZUWA

X0

BOOL

FALSE

Czuwanie alarmu

VAR

ALARM_GAZU

X1

BOOL

FALSE

Alarm gazu

VAR

ALARM_PPOZ

X2

BOOL

FALSE

Alarm ppoż

VAR

ALARM_WLAM

X3

BOOL

FALSE

Alarm włamaniowy

VAR

GSM1

X4

BOOL

FALSE

Wyjście #1 z modułu GSM

VAR

GSM2

X5

BOOL

FALSE

Wyjście #2 z modułu GSM

VAR

GSM3

X6

BOOL

FALSE

Wyjście #3 z modułu GSM

VAR

GUZIK1_GARA

X10

BOOL

FALSE

Włącznik światła 1 - Garaż

VAR

GUZIK1_GARD1

X11

BOOL

FALSE

Włącznik światła - Garderoba 1

VAR

GUZIK1_GARD2

X12

BOOL

FALSE

Włącznik światła - Garderoba 2

VAR

GUZIK1_KUCH

X13

BOOL

FALSE

Włącznik światła 1 - Kuchnia

VAR

GUZIK1_LAZ1

X14

BOOL

FALSE

Włącznik światła 1 - Łazienka 1

VAR

GUZIK1_LAZ2

X15

BOOL

FALSE

Włącznik światła 1 - Łazienka 2

VAR

GUZIK1_LAZ3

X16

BOOL

FALSE

Włącznik światła 1 - Łazienka 3

VAR

GUZIK1_POK1

X17

BOOL

FALSE

Włącznik światła 1 - Pokój 1

Tab. 1. Struktura arkusza importowania zmiennych do aplikacji Delta (źródło: opracowanie własne)
68

3/2011

ZABEZPIECZENIA

SYSTEMY ZINTEGROWANE

W pomieszczeniach, w których przewidziano ogrzewanie podłogowe (przedpokoje, łazienki), sterownik zapewnia tylko wyjście grzania (do regulacji zaworu grzewczego)
oraz odczyt temperatury podłogi z czujnika zainstalowanego
w posadzce. Odczytana temperatura podłogi jest porównywana wewnątrz bloczków funkcyjnych z temperaturą zadaną
z pulpitu sterującego. Przyjęcie rozwiązania polegającego na
regulacji temperatury w otoczeniu na podstawie temperatury podłogi jest konieczne ze względu na dużą bezwładność
cieplną posadzki z terakotą, utrudniającą precyzyjną regulację temperatury pomieszczenia.

2.4.2. Programowanie paneli dotykowych Weintek
Programowanie paneli należy zacząć od stworzenia bibliotek graﬁcznych, które będą użyte w kolejnych ekranach
widocznych na panelach. Program do tworzenia wizualizacji ma możliwość importowania obrazów w najpopularniejszych formatach graﬁcznych (GIF, JPEG, TIFF, BMP).
W projekcie na wstępie stworzono graﬁki (podłoża) przedstawiające:
– plan parteru
– plan poddasza ,
– zadajnik temperatury – nastawianie zadanych wartości
temperatury w pomieszczeniu,
– układ rekuperatora i gruntowego wymiennika ciepła
– GWC (rys. 4).
Kolejnym etapem jest utworzenie kolejnych ekranów
i umieszczenie na nich podkładów oraz przycisków przenoszących na inne ekrany, a także zmiennych ze sterownika PLC.
Umieszczenie zmiennych odbywa się poprzez dodanie lampki
bitu (w przypadku zmiennych typu Boolean) lub lampki słowa (w przypadku zmiennych typu WORD). Następnie należy
skonﬁgurować adres zmiennej w sterowniku (dokładnie taki
sam, jak na liście zmiennych sterownika PLC) oraz wszystkie
parametry typu „co ma się stać, gdy…”. Dla każdej zmiennej
można skonﬁgurować różnego typu kolory, tła, dźwięki itp.
Przykładem jest świecąca się lampka wizualizująca świecenie
danego punktu świetlnego. To nic innego jak dwa pliki graﬁczne (lampka_on.bmp i lampka_off.bmp) przypisane wartości odpowiedniej zmiennej w sterowniku (LAMPA…). Gdy
stan wyjścia jest równy 0, ekran wyświetla wyłączoną żarówkę,
a w przypadku zmiany jego stanu na 1 – zapaloną. Programowanie paneli jest pracą bardzo długą oraz nieraz monotonną
ze względu na powtarzalność czynności. Jednak satysfakcja
z uruchomienia własnoręcznie stworzonej wizualizacji wynagradza trud.

Rys. 4. Przykładowy podkład – rekuperator i GWC
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 5. Przykładowy ekran – parter – zadawanie temperatury
w salonie (źródło: opracowanie własne)

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono zrzuty ekranu z symulatora
panelu. Ze względu na to, że jest to symulacja panelu połączonego z innym sterownikiem niż Weintek, nie jest możliwe pokazanie wartości i działania tak, jak po zainstalowaniu aplikacji
w rzeczywistym panelu. Symulacja służy głównie sprawdzeniu
poprawności działania przycisków przenoszących na inne
ekrany oraz lokalizacji zmiennych.

3. Nadzór nad zintegrowanym systemem
SSWiN oraz system automatyki budynku wyposażono w manipulatory umożliwiające „komunikację” z użytkownikiem.
Zintegrowany system sterowania wyposażono w komputer
nadzorujący, który dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu umożliwi głównie tworzenie raportów oraz będzie
wspomagał wprowadzanie ewentualnych zmian w konfiguracjach.
Przy opracowywaniu opcji raportowania skupiono się głównie na:
– rozliczaniu energii elektrycznej,
– kreślaniu liczby włączeń i czasu świecenia poszczególnych punktów świetlnych,
– rejestrowaniu temperatur w każdym pomieszczeniu,
– rejestrowaniu temperatur w układzie gruntowego wymiennika ciepła oraz centrali rekuperacyjnej (rys. 7).

Rys. 6. Przykładowy ekran – oświetlenie w salonie
(źródło: opracowanie własne)
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4. Podsumowanie i wnioski

Rys. 7. Przykładowy dobowy wykres temperatur układu gruntowego wymiennika ciepła i centrali rekuperacyjnej
(źródło: opracowanie własne)

Wszystkie dane będą zapisywane na karcie pamięci zainstalowanej w panelu dotykowym umiejscowionym na elewacji
szafy sterującej. Dostęp do tych danych będzie możliwy za pośrednictwem oprogramowania ﬁrmy Weintek – zarówno przez
sieć Ethernet, jak i po przeniesieniu ich na dysk komputera
bezpośrednio z karty pamięci. Z naszych doświadczeń wynika, że przy zapisie próbek czterdziestu temperatur z częstotliwością trzech pomiarów na minutę w pamięci (zapis co dwadzieścia sekund) karta o pojemności 4 GB wystarczy na około
10 lat. Oczywiście zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowych zapisanych plików, aby w przypadku awarii karty lub
panelu mieć dostęp chociaż do części danych.
Kolejnym dodatkiem, który usprawni codzienną eksploatację,
jest wbudowany w panel serwer stron WWW, zwany przez producenta serwerem VNC (rys. 8). Po podłączeniu wyświetlacza
do sieci Internet i wywołaniu jego adresu w przeglądarce stron
na komputerze nadzorującym zostanie wyświetlona strona, która będzie zawierać wirtualny ekran panelu. Taka strona umożliwia nawigowanie po całym systemie z poziomu komputera, za
pomocą myszki, co jest identyczne w skutkach z nawigowaniem
za pośrednictwem panelu. Dzięki rozległości i dostępności sieci
Internet niemalże w każdym miejscu na kuli ziemskiej możemy
sterować wszystkimi elementami naszego domu.
Opcjonalną funkcją, której nie opisano w tej pracy, jest
sterowanie elementami domu za pomocą telefonu komórkowego. Firma Satel ma w swojej ofercie moduł GSM-4, który
umożliwia sterowanie trzema wyjściami przekaźnikowymi za
pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz wysyłanie
takich wiadomości (np. informacji o zaistniałych alarmach lub
awariach) z centrali.

Rys. 8. Zrzut ekranu pokazujący działanie serwera VNC – wirtualny
panel (źródło: opracowanie własne)
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W trzech częściach artykułu przedstawiono kompletną
koncepcję sterowania urządzeniami infrastruktury technicznej budynku za pomocą sterownika PLC połączonego
z centralą alarmową SSWiN. Ze względu na „modę” na
inteligentne budynki na rynku istnieje bardzo wiele gotowych rozwiązań. Dwa najpopularniejsze wymieniono na
samym początku, jednak są one stosunkowo drogie i najczęściej wymagają zlecenia wykonania całej instalacji oraz
systemu sterowania specjalizującej się w tym firmie. Koszty
ryczałtowe wykonania takiej instalacji przez wyspecjalizowaną firmę wahają się pomiędzy 300 a 500 PLN za metr
kwadratowy powierzchni użytkowej. Obejmują one wszelkie niezbędne prace i elementy – oprócz wykonawczych
(lampy, grzejniki itd.). W przypadku opisanego domu, przy
zakładanym koszcie 300 PLN/m2, szacunkowy koszt instalacji EIB wyniósłby około 55000 PLN (opcja minimalna).
Jest to kwota niemała, porównywalna z kosztem wykończenia połowy domu. W przypadku samodzielnego wykonania
takiej instalacji, która w większej części będzie spełniać podobne funkcje, odchodzą koszty robocizny, które wynoszą
około 50% ceny całej usługi. Należy tylko zakupić komponenty potrzebne do wykonania instalacji oraz zatroszczyć
się o właściwe okablowanie domu przed rozpoczęciem prac
wykończeniowych.

dr inż. Adam Rosiński
inż. Jacek Magiera
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wyjątku środowiskach i obiektach. Ich charakter i intensywność zależy od wielu czynników. Na łamach Zabezpieczeń
(5/2007 i 1/2010) przedstawialiśmy już modele teoretyczne
systemów zasilających i poruszaliśmy problematykę zakłóceń elektromagnetycznych, ale warto przypomnieć, że źródła zakłóceń mają zwykle charakter przypadkowy. Będzie
o tym mowa w dalszych częściach niniejszego artykułu.
Bardzo ważne są również badania niezawodnościowo-eksploatacyjne – nie tylko elektronicznych systemów bezpieczeństwa, ale i urządzeń zasilających te systemy. Te ostatnie
mają zwykle szeregowy charakter niezawodnościowy. Aby
wprowadzić czytelników w problematykę systemów zasilających elektroniczne systemy bezpieczeństwa, przybliżymy
podstawowe zasady działania i parametry tych urządzeń.
W tej części artykułu zostaną przedstawione podstawowe
problemy dotyczące budowy zasilaczy zasilających różne typy
elektronicznych systemów bezpieczeństwa, a mianowicie:
a) systemy sygnalizacji włamania i napadu (przewodowe
i bezprzewodowe),
b) systemy kontroli dostępu,
c) systemy monitoringu wizyjnego,
d) systemy sygnalizacji alarmów pożarowych wraz z dźwiękowymi systemami ostrzegania,
e) zintegrowane systemy bezpieczeństwa,
f) inteligentne budynki,
g) inne urządzenia współpracujące z elektronicznymi systemami bezpieczeństwa,
h) systemy monitorujące,
i) elektroniczne systemy bezpieczeństwa w ruchomych
środkach transportowych,
j) elektroniczne systemy przywoławcze (dla szpitali) zgodne z VDE-0834.
Istotne normy to: PN-EN 50131-6 oraz PN-EN 54-4:2001/A2.
Systemy zasilające muszą być budowane i eksploatowane
zgodnie z nimi.

Każde urządzenie elektroniczne wymaga źródeł zasilania. Systemy elektroniczne, wobec których nie stawia się
wygórowanych wymagań dotyczących zwłaszcza pewności
działania (także niektóre elektroniczne systemy bezpieczeństwa) mogą posiadać system zasilania o ograniczonych
parametrach. Może to być np. zewnętrzny system zasilający
(bez źródeł rezerwowych). Elektroniczne systemy bezpieczeństwa wyższych stopni (od 1 do 4) wymagają rozbudowanych źródeł zasilania. Są to najczęściej źródła dualne,
a więc podstawowe PPS (~230 V) i rezerwowe (=12 V lub
=24 V) źródło zasilania. Istnieją również rozwiązania zasilane napięciem ~24 V. Wróćmy jednak do genezy zasilaczy.
Urządzenie, którego zadaniem jest zamiana energii prądu
zmiennego (w tym przemiennego) na prąd stały, nazywane jest zasilaczem napięcia stałego. Warto zastanowić się
nad podstawowymi funkcjami, jakie realizuje zasilacz. Są
to: transformacja napięcia zmiennego (w tym przemiennego) do odpowiedniej wartości, prostowanie (za pomocą
różnych układów prostowniczych), ﬁltracja (typy zależne od
potrzeb) oraz stabilizacja (począwszy od układów parametrycznych po rozbudowane układy z nadzorem mikroprocesorowym). Trzeba nadmienić, że nawet najbardziej złożony system alarmowy pozbawiony dobrego zasilacza nie
może spełnić swojego zadania. Dodatkowym problemem,
z którym muszą radzić sobie zasilacze, są zakłócenia radioelektryczne, które przenikają do elektronicznych systemów
bezpieczeństwa różnymi drogami, również poprzez układy
zasilające. Jest to bardzo poważne wyzwanie zarówno dla
konstruktorów bloków zasilaczy, jak i dla projektantów
i wykonawców elektronicznych systemów zabezpieczeń.
Przyczyną występowania zakłóceń są naturalne zjawiska
zachodzące w przyrodzie oraz efekty zamierzonej i niepożądanej działalności człowieka. Źródła zakłóceń radioelektrycznych są wszechobecne. Występują we wszystkich bez

Zasilanie podstawowe
Zasilacz
podstawowy
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~230V

System
alarmowy

Zasilacz
rezerwowy
(akumulator)
Rys. 2. Przykład układu zasilania typu A systemu alarmowego
(układ uproszczony)

1. Podstawowe układy zasilania
W urządzeniach elektronicznych powszechnie wykorzystywane są zasilacze stabilizowane prądu stałego. Najczęściej stosowane są dwie koncepcje rozwiązań układowych – metoda
klasyczna (rys. 1a – tranzystor w układzie stabilizacji pracuje
w sposób ciągły) oraz metoda impulsowa (rys. 2b – dwustanowa praca tranzystora).
W zasilaczach o działaniu ciągłym (rys. 1a) transformator
sieciowy (o określonej przekładni) jest użyty do zapewnienia
galwanicznej izolacji oraz obniżenia lub podwyższenia napięcia sieci, które następnie jest przekształcane w prostowniku
(różne typy) na napięcie stałe pulsujące. Dalej stosowany jest
ﬁltr RC lub RLC. Jeśli jest to prosty ﬁltr RC, to pojemność C
wraz z rezystancją układu prostownika i rezystancją wejściową obciążenia stanowi ﬁltr, zwykle dostatecznie tłumiący tętnienia napięcia UWY. Można uzyskać znaczne zmniejszenie
tętnień napięcia wyjściowego, jeśli zastosuje się stabilizatory
napięcia.
Aby nie komplikować układu, nie uwzględniono ﬁltrów
przeciwzakłóceniowych na wejściu. Nie uwzględniono również akumulatorów jako rezerwowych źródeł zasilania pracujących buforowo. Analizując powyższe układy z punktu
widzenia eksploatacyjno-niezawodnościowego, łatwo udowodnić szeregowy charakter niezawodnościowy zasilaczy.
Tego typu zasilacze są stosowane w elektronicznych systemach bezpieczeństwa.

o określonych pojemnościach wynikających z bilansu energetycznego.
Według PN-EN 50131-1:2009 należy stosować:
– akumulatory o pojemnościach zapewniających 12 h pracy
w przypadku stopnia zabezpieczenia 1 i 2 dla zasilacza
typu A,
– akumulatory o pojemnościach zapewniających 60 h pracy
w przypadku stopnia zabezpieczenia 3 i 4 dla zasilacza
typu A,
– akumulatory o pojemnościach zapewniających 24 h pracy
w przypadku stopnia zabezpieczenia 1 i 2 dla zasilacza
typu B,
– akumulatory o pojemnościach zapewniających 120 h pracy w przypadku stopnia zabezpieczenia 3 i 4 dla zasilacza
typu B,
– akumulatory o pojemnościach zapewniających 720 h
pracy w przypadku stopnia zabezpieczenia 1, 2, 3 i 4 dla
zasilacza typu C.
Przedstawione czasy mogą ulec zmniejszeniu, jeśli nastąpi
spełnienie któregoś z następujących warunków. Jeśli SSWiN
ma stopień zabezpieczenia 3 lub 4, a informacja o stanie zasilacza jest przekazywana do alarmowego centrum odbiorczego,
to wymagany czas zapewnienia pracy jest krótszy o połowę. Jeśli SSWiN ma stopień zabezpieczenia 2 lub 3 lub 4 i zastosowano dodatkowy zasilacz podstawowy z funkcją automatycznego
przełączania zasilacza podstawowego na dodatkowy zasilacz
podstawowy (np. agregat prądotwórczy lub linię energetyczną
z oddzielnej stacji transformatorowej), to czas ulega zmniejszeniu do czterech godzin.
Gdy zasilanie sieciowe przyjmie z powrotem normalną
wartość, akumulator będący źródłem rezerwowym powinien doładować się do pełnego napięcia w ciągu 72 godzin
w przypadku stopni 1 i 2 oraz w ciągu 24 godzin w przypadku stopni 3 i 4.

2.1. Zasilacze i ich typy

Urządzenia zasilające elektroniczne systemy bezpieczeństwa wymagają źródeł rezerwowych w postaci akumulatorów

Według PN-EN 50131 w elektronicznych systemach bezpieczeństwa spotykane są następujące typy zasilaczy:
– typ A: układy zasilaczy (podstawowy i zasilacz rezerwowy), które są kontrolowane i doładowywane przez
SSWiN (np. zasilacz podstawowy – zasilanie z sieci prądem przemiennym o napięciu 230 V, zasilacz rezerwowy
– akumulator doładowywany przez SSWiN),

a)

b)

2. Informacje o źródłach zasilania rezerwowego

Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe
Zasilacz
podstawowy

~230V

Zasilacz
podstawowy

System
alarmowy

Zasilacz
rezerwowy
(akumulator)

System
alarmowy

~230V

Układ kontrol
i automatycznego
doładowywania

Rys. 3. Przykład układu zasilania typu B systemu alarmowego (układ uproszczony):
a) przy braku doładowywania zasilacza rezerwowego (akumulatora),
b) z kontrolą i automatycznym doładowywaniem zasilacza rezerwowego (akumulatora).
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Zasilacz
rezerwowy
(akumulator)

System
alarmowy

Zasilacz
podstawowy

UWY = f(UWE)

a)

Rys. 4. Przykład układu zasilania typu C systemu alarmowego
(układ uproszczony)

przy obciążeniu R0 = const,
– typ B: układ zasilacza podstawowego i zasilacz rezerwowy, które nie są doładowywane przez SSWiN (np. zasilacz podstawowy – zasilanie z sieci prądem przemiennym
o napięciu 230 V, zasilacz rezerwowy – akumulator, który
nie jest doładowywany),
– typ C: układ zasilacza podstawowego o skończonej pojemności (np. akumulator).
Na rys. 2 przedstawiono układ zasilający typu A. Cechuje
się on występowaniem zasilacza podstawowego, który jest
wykorzystywany do zasilania SSWiN lub jego części w normalnych warunkach pracy. System alarmowy kontroluje
stan akumulatora i, w razie potrzeby, automatycznie go doładowuje.
Na rys. 3 przedstawiono układ zasilający typu B. Jest w nim
zasilacz podstawowy, który jest wykorzystywany do zasilania SSWiN lub jego części w normalnych warunkach pracy. W przypadku zaniku zasilania podstawowego (~230 V)
następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe i prąd płynie z akumulatora do systemu alarmowego
(rys. 3a). Akumulator nie jest w żaden sposób doładowywany
przez system alarmowy. Taka konﬁguracja, w której występuje układ kontroli i automatycznego doładowywania akumulatora (rys. 3b), jest możliwa, jednak układ ten nie jest
elementem składowym SSWiN.
Na rys. 4 przedstawiono układ zasilania typu C. Jest w nim
zasilacz podstawowy o skończonej pojemności (akumulator),
który jest wykorzystywany do zasilania SSWiN. Takie rozwiązanie wymaga od projektanta zastosowania odpowiednio obliczonych pojemności akumulatorów, ponieważ w przypadku
zmniejszenia napięcia poniżej wymaganego system alarmowy
przestaje funkcjonować i spełniać zadania, do których go zaprojektowano.

UWY = f(UWE)

b)

przy obciążeniu R0 min ≤ R0 ≤ R0 max,
UWY = f(R0)

c)
przy UWE = const,

UTĘT = f(IWY)

d)

przy UWE = const (oscyloskopowy poziom tętnień),
e) sprawność zasilacza:
PWY
η = PWE × 100 [%]
gdzie: PWY = UWY×IWY, a PWE = UWE×IWE,
UWY = f(UWE, IWY, T)

f)

gdzie T – temperatura,
g) określenie współczynnika stabilizacji
ΔUWE
S = ΔUWY
(dla układów, w których występuje stabilizator napięcia
lub zasilacz impulsowy ze stabilizacją napięcia,
h) badanie ograniczenia prądowego układów zasilających,
i) określenie współczynnika gotowości
Tm
KG = Tm + Tn

3. Prosty układ do pomiaru podstawowych parametrów układów zasilających

gdzie: KG – wskaźnik gotowości, który jest stosunkiem
oczekiwanej wartości czasu pracy układu zasilającego
Tm do sumy oczekiwanej wartości czasu poprawnej

Rys. 5 pokazuje prosty układ do pomiaru podstawowych
parametrów układów zasilających stosowanych do zasilania

Oscyloskop
Y1 GND

Y2 GND

I WE

I WY

A
~230V

A
V

U WE

Zasilacz
230/12 V

U WY

V

R0

Rys. 5. Układ do pomiaru podstawowych parametrów układów zasilających
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elektronicznych systemów bezpieczeństwa przedstawionych
na rys.1. Pokazany na rys. 5 układ pomiarowy umożliwia pomiar podstawowych parametrów z pominięciem źródła rezerwowego:

PORADY

pracy układu zasilającego Tm i czasu naprawy układu
zasilającego Tn (także jego wymiany). Współczynnik
gotowości KG to prawdopodobieństwo tego, że w określonej chwili t obiekt będzie znajdował się w stanie
gotowości.
Pomiar powyżej przedstawionych parametrów umożliwia
określenie w dalszej kolejności wskaźników eksploatacyjno-niezawodnościowych, bardzo ważnych dla prawidłowej
pracy całego elektronicznego systemu bezpieczeństwa. Do
najważniejszych wskaźników należy zaliczyć tzw. wskaźnik
gotowości K G, którego wartość powinna być bliska jeden
w przypadku elektronicznych układów bezpieczeństwa,
w tym również układów zasilających (zarówno wewnętrznych, np. zlokalizowanych na płycie głównej centrali, jak
i zewnętrznych).

4. Podsumowanie
Przedstawione w niniejszej części artykułu właściwości
źródeł zasilania oraz zasady ich eksploatacji (wynikające
z bilansu energetycznego) pozwalają na zaprojektowanie
SSWiN, który po uruchomieniu będzie funkcjonował niezawodnie, nawet w przypadku zaniku napięcia w zasilaczu
podstawowym (wyjątkiem jest układ zasilania typu C).
Naturalnie czas pracy elektronicznego systemu bezpieczeństwa będzie wynikał z aktualnej (rzeczywistej w danej chwili) pojemności akumulatora. Aby móc zastosować
odpowiednią dla systemu wartość pojemności akumulatora, niezbędne jest dokonanie bilansu energetycznego
zasilania rezerwowego. Podczas eksploatacji nie można
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dopuścić do nadmiernego wyładowania akumulatorów.
Wynika to ze strategii eksploatacyjnych. Złamanie tej
zasady powoduje ograniczenie możliwości magazynowania energii, a tym samym zmniejszenie pojemności akumulatora. Zwykle następuje również wzrost rezystancji
wewnętrznej akumulatora. Warto również pamiętać, że
rezerwowe źródła zasilania (akumulatory) pracują w tzw.
systemie buforowym. Zazwyczaj są kontrolowane przez
samą centralę alarmową. Kontrola polega na okresowym
dołączeniu specjalnego obciążenia, a następnie zmierzeniu napięcia (niektóre centrale mają rozbudowaną funkcję diagnostyczną). Wyjątek stanowi układ zewnętrznego
systemu zasilającego, w którym najczęściej kontrolowany
jest antysabotażowy zestyk obudowy. W trakcie eksploatacji następuje naturalna zmiana (zmniejszenie się) pojemności akumulatora w czasie, a więc i wzrost rezystancji
wewnętrznej akumulatora. Jest to zjawisko naturalne, ale
niestety niekorzystne. Realny czas eksploatacji źródła rezerwowego (wynikający ze strategii eksploatacyjnych) jest
bardzo trudny do oszacowania i zależy od bardzo wielu
czynników – sposobu ładowania akumulatora, prądu ładowania, a wreszcie od samej jakości akumulatora. Jest to
czas czysto stochastyczny. Akumulator może zostać uszkodzony bardzo szybko, zwłaszcza w przypadkach zbyt dużego natężenia prądu ładowania i(lub) zbyt wysokiego napięcia ładowania. Trwałe uszkodzenie akumulatora może
nastąpić również w przypadku znacznego rozładowania,
gdy napięcie spadnie poniżej 10,5 V (np. np. gdy obwód
ładowania ulegnie awarii i nie zostanie to zauważone na
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czas). Informacje o awarii jednego ze źródeł zasilania (zasadniczego lub rezerwowego) pojawiają się na wyświetlaczu klawiatury lub na drukarce. Poza charakterystykami
układów zasilających (o których była wcześniej mowa)
ważny jest również wskaźnik gotowości KG, który można
zdefiniować jako stosunek całkowitego czasu poprawnej
pracy układu zasilającego i czasu naprawy, wziętych za jeden i ten sam czas okresu eksploatacji.
KG dotyczy również elektronicznych systemów bezpieczeństwa. W kolejnej części artykułu przedstawimy kilka
najczęściej spotykanych w praktyce układów zasilających
(układy 12 V i 24 V). Będą to układy zasilaczy podstawowych (PPS) wraz ze źródłami rezerwowymi (APS) oraz
ich istotne charakterystyki. Od ponad roku zajmujemy
się badaniami eksploatacyjnymi różnych typów układów
zasilających elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Wyniki tych badań zostaną przedstawione w kolejnych częściach artykułu. Zostaną również podane sposoby ograniczenia zakłóceń radioelektrycznych destabilizujących
pracę elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Zakłócenia tego typu przedostają się między innymi poprzez
układy zasilające elektroniczne systemy bezpieczeństwa
(Zabezpieczenia 1/2010).
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RioPro – Profesjonalna drukarka do kart identyﬁkacyjnych
Specyﬁkacja techniczna
•
•
•
•
•

Profesjonalna drukarka zaprojektowana do seryjnego wydruku
identyﬁkatorów. Rio Pro to niezawodna, szybka i łatwa w obsłudze
drukarka umożliwiająca w każdym momencie użytkowania szybką zmianę trybu pracy na drukowanie dwustronne. Wbudowane
opatentowane funkcje HoloKote i HoloKoteFlex zabezpieczają karty
przed nieautoryzowanym kopiowaniem. Funkcje te dają również
możliwość personalizacji znaku wodnego zawierającego tekst lub
logo ﬁrmy. Standardowo, podczas procesu wydruku karta pokrywana jest cienką folią (overlay) zabezpieczającą nadruk przed
uszkodzeniem mechanicznym i promieniami UV. Rio Pro i Rio Pro
Duo wyposażone są w wyświetlacz LCD z menu w języku polskim
informujący o statusie drukarki. Drukarki posiadają 3-letnią gwarancję łącznie z mechanicznymi uszkodzeniami głowicy. Drukarki
posiadają certyﬁkat CE i RoHS.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wydruk karty w kolorze od krawędzi do krawędzi w 23 sekundy
Monochromatyczny wydruk karty w 6 sekund
Interfejs do PC: USB i Ethernet
Menu wyświetlacza w języku polskim
Sterowniki 32 i 64 bit w języku polskim: Windows 2000, XP,
Vista, Windows 7
Rozdzielczość wydruku: 300 dpi
Podajnik na 100 kart
Odbiornik na 70 kart
Możliwość ręcznego podawania kart
Zasilanie: 100-240 V / 50-60 Hz
Wymiary / Masa: 470 mm x 220 mm x 250 mm / 4,9 kg
Temperatura pracy: od 10°C do 30°C
5 wzorów znaków wodnych do wyboru
Wydruk na kartach wielkości CR-80 oraz CR-79
Automatyczna regulacja grubości karty
3 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 4 lat, łącznie
z mechanicznymi uszkodzeniami głowicy

Opcje dodatkowe:
•

Możliwość aktualizacji do wersji dwustronnej

•
•

Możliwość drukowania dwustronnego (Rio Pro Duo)

•

•

Możliwość kodowania kart magnetycznych, chipowych
i zbliżeniowych

Taśmy
• Kolorowa 5 paneli nadruk 300 kart (MA300YMCKO)
• Monochromatyczna czarna nadruk 1000 kart (MA1000K-BLACK)
• Monochromatyczna biała nadruk 1000 kart (MA1000K-WHITE)
• Monochromatyczna niebieska nadruk 1000 kart (MA1000K-BLUE)
• Monochromatyczna czerwona nadruk 1000 kart (MA1000K-RED)
• Monochromatyczna złota nadruk 1000 kart (MA1000K-GOLD)
• Monochromatyczna srebrna nadruk 1000 kart (MA1000K-SILVER)
• Monochromatyczna czarna plus overlay nadruk 600 kart (MA600KO)
• Kolorowa + czarna nadruk dwustronny 250 kart (MA250YMCKOK)
• Kolorowa 5 paneli nadruk 100 kart (MA100YMCKO)

Karty
Drukuje na wszystkich standardowych kartach PCV ISO CR-80
(85,6 x 54) oraz CR-79 (84,1 x 52,4) o grubości od 0,51 mm
do 1,02 mm, kartach magnetycznych, zbliżeniowych, samoprzylepnych, HoloPatch

Zestaw czyszczący
• 1 szt. rolki czyszczącej dostarczana z każdą taśmą
• 10 szt. kart czyszczących, 1 ﬂamaster (3633-0053)
• 5 szt. wałków czyszczących plus wymienna oś wałka
Dystrybucja:
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ACSS ID Systems Sp. z o.o.

tel. 22 832 47 44, faks 22 832 46 44
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Pronto – Drukarka do kart identyﬁkacyjnych
KARTA KATALOGOWA

Specyﬁkacja techniczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wydruk karty w kolorze od krawędzi do krawędzi w 35 sekund
Monochromatyczny wydruk karty w 7 sekund
TRW - Thermal Rewritable (wielokrotny zadruk termiczny)
Interfejs do PC: USB rev. 1.1. (kompatybilny z USB 2.0)
Sterowniki w języku polskim: Windows 2000, XP, Vista, 7
Rozdzielczość wydruku: 300 dpi
Zasilanie: 90-265 V / 47-63 Hz
Wymiary / Masa: 270 mm × 215 mm × 233 mm / 4,4 kg
Temperatura pracy: od 10°C do 30°C
Gwarancja: 2 lata

Taśmy
• YMCKO 5 paneli nadruk 300 kart (MA300YMCKO)
• YMCKO 5 paneli nadruk 100 kart (MA100YMCKO)
• Monochromatyczna czarna nadruk 1000 kart (MA1000K-BLACK)

Mała, kompaktowa drukarka o nowoczesnym wyglądzie do zastosowania w każdej ﬁrmie i w każdym miejscu. Do szybkiego drukowania
identyﬁkatorów oraz różnego rodzaju kart plastikowych. Drukarka
Pronto jest łatwa w konﬁguracji i użytkowaniu, posiada instrukcję
i sterowniki w języku polskim do Windows 2000, XP, Vista, 7 i zapewnia niezawodne drukowanie kart przez wiele lat. Drukarka Magicard
Pronto umożliwia wykorzystanie HoloKote i HoloPatch – opatentowanych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym kopiowaniem kart.

• Monochromatyczna czarna plus overlay nadruk 600 kart (MA600KO)
• Monochromatyczna biała nadruk 1000 kart (MA1000K-WHITE)
• Monochromatyczna czerwona nadruk 1000 kart (MA1000K-RED)
• Monochromatyczna niebieska nadruk 1000 kart (MA1000K-BLUE)
• Monochromatyczna zielona nadruk 1000 kart (MA1000K-GREEN)
• Monochromatyczna złota nadruk 1000 kart (MA1000K-GOLD)
• Monochromatyczna srebrna nadruk 1000 kart (MA1000K-SILVER)

Karty
Dzięki drukarce Pronto możesz samodzielnie wykonać kolorowe
i monochromatyczne nadruki wysokiej jakości.

Drukuje na wszystkich standardowych kartach PCV ISO CR-80
(85,6 × 54) oraz CR-79 (84,1 × 52,4) o grubości od 0,51 mm do
1,02 mm, kartach magnetycznych, zbliżeniowych, samoprzylepnych, HoloPatch i kartach do wielokrotnego zadruku TRW.

Zestaw czyszczący
• 1 szt. rolki czyszczącej dostarczanej z każdą taśmą
• 10 szt. kart czyszczących, 1 ﬂamaster (CK1)
• 5 wałków czyszczących plus wymienna oś wałka

Dystrybucja:

ACSS ID Systems Sp. z o.o.

tel. 22 832 47 44, faks 22 832 46 44

ul. Karola Miarki 20C

e-mail: biuro@acss.com.pl

01-496 Warszawa

http://www.acss.com.pl
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Intercall – szpitalny system przywoławczy
Prosty w instalacji – pomocny dla obsługi – zapewniający bezpieczeństwo pacjenta
Intercall jest najwyższej jakości systemem przywoławczym
przeznaczonym dla specjalistycznych placówek opieki
zdrowotnej (szpitale, domy opieki, hospicja itp.). Prosty
w obsłudze i łatwy w rozbudowie, oferuje wyjątkowe funkcje:
komunikację głosową (Intercall 700), rejestrację przywołań,
przywołania o różnych priorytetach, czytelną i dokładną
informację o rodzaju alarmu oraz miejscu wywołania.
Intercall zapewnia również maksymalnie uproszczony
proces instalacji systemu, a dzięki 2-żyłowej magistrali
(Intercall 600) pozwala na zastąpienie systemów starszej
generacji, bez konieczności wymiany okablowania.
• Nieograniczone możliwości rozbudowy zarówno w zakresie
• Szeroka gama punktów przywoławczych, w tym maty
punktów przywoławczych, jak i urządzeń sygnalizacyjnych
ciśnieniowe, czujniki moczenia, czujki ruchu, ręczne
• Buforowanie oraz bieżący podgląd zdarzeń
aktywatory ściskowe, ustne podmuchowe, łazienkowe
• Dwukierunkowa komunikacja w trybie głośnomówiącym
oraz zdalne nadajniki podczerwieni
bez użycia słuchawek (Intercall 700)
• Instalacja czterożyłowa (dwużyłowa przy systemie
• Deﬁnicja priorytetów zdarzeń alarmowych
bez komunikacji głosowej)
• Możliwość bezpośrednich wydruków oraz powiadomienia na pager • Bezpośrednie i zdalne konﬁgurowanie urządzeń za pomocą
komputea PC

Dystrybucja:
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Alarmnet Sp. j.

tel. 22 663 40 85, faks 22 833 87 95

ul. Karola Miarki 20c

e-mail: biuro@alarmnet.com.pl

01-496 Warszawa

http://www.alarmnet.com.pl

Nowy, ekskluzywny panel zewnętrzny iCOM
KARTA KATALOGOWA

Wyposażony w wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128×64 pikseli oraz 21-przyciskową, podświetlaną klawiaturę dotykową.
W standardowej wersji modułu możliwe jest wprowadzenie
do 3800 opisów do listy lokatorów oraz 6400 kodów otwarcia zamka. Opisy mogą być wyszukiwane za pomocą dwóch
przycisków przewijania góra/dół lub po wprowadzeniu kilku
początkowych liter szukanej nazwy. Po znalezieniu żądanego opisu wystarczy wcisnąć przycisk dzwonka aby nawiązać
połączenie z lokalem. Możliwe jest również bezpośrednie połączenie z wybranym lokalem poprzez wprowadzenie numeru
wywołania przypisanego do tego lokalu. Wszystkie funkcje,
lista lokatorów oraz kody zamka programowane są za pomocą lokalnego menu. Dodatkowo lista oraz kody zamka mogą
zostać przesłane z PC, dołączonego do portu USB, za pomocą oprogramowania 1249B.
iCOM wyposażony jest w dwa wyjścia: elektroniczne, wyjście
ryglowe (3 A) oraz dodatkowe wyjście przekaźnikowe (10 A)
np. do sterowania bramą. Dodatkowo moduł posiada wejście do
podłączenia czujki drzwiowej sygnalizującej stan drzwi (czerwona dioda LED na aparatach wewnętrznych) oraz wejście umożliwiające podłączenie przycisku wyjścia.

Dystrybucja:

Funkcja „wiadomość powitalna” pozwala na wprowadzenie dowolnego tekstu (np. adresu budynku), który będzie wyświetlany
na ekranie panela w trybie „standby”. Menu ekranowe może być
wyświetlane w jednym bądź naprzemiennie w dwóch wybranych językach.
Panel kompatybilny jest ze wszystkimi funkcjami i produktami
systemów Simplebus Color oraz SimpleBus TOP.

iCOM - najważniejsze parametry i funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotykowe przyciski
Niebieskie podświetlanie
Wiadomość powitalna
Pamięć 3800 opisów oraz 6400 kodów zamka
Oświetlenie pola widzenia kamery 10 diodami LED
Szerokokątna kamera ¼ "
Elektroniczne wyjście napięciowe 3 A (AC lub DC)
Dodatkowe wyjście przekaźnikowe 10 A (NC/NO)
Wejście DO – czujka drzwiowa
Wejście RTE – przycisk wyjścia

Alarmnet Sp. j.

tel. 22 663 40 85, faks 22 833 87 95

ul. Karola Miarki 20c

e-mail: biuro@alarmnet.com.pl

01-496 Warszawa

http://www.alarmnet.com.pl
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PR402DR – zaawansowany kontroler dostępu dla jednego przejścia
z możliwością pracy w trybie autonomicznym lub sieciowym

PR402DR został zaprojektowany jako następca popularnego kontrolera PR402. W porównaniu z swym poprzednikiem, PR402DR
oferuje cztery dodatkowe linie wejściowe oraz kilka innych udoskonaleń w dziedzinie funkcjonalności, a wśród nich możliwość ustalania
adresu na zworkach. Kontroler dostępny jest w obudowie z tworzywa sztucznego przystosowanej do montażu na szynie DIN 35 mm
lub jako moduł PCB.

Charakterystyka:
• Możliwość dołączenia dwóch zewnętrznych czytników

• Kontrola dostępu w windach (wymaga modułów XM-8)

• Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger) i innych standardów

• Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2

(Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne)

• Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy

• Zasilanie 18VAC, 12VDC lub 24VDC

• Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo

• Wbudowany zasilacz buforowy 1.5A

Odblokowane

• Osiem programowalnych linii wejściowych NO/NC

• Tryby identyﬁkacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN

• Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A

• Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyﬁkacji i inne

• Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5 A/30 VDC
• Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 5 A/230 VAC
• Komunikacja przez RS485

zaawansowane funkcje KD
• Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund
na jeden kontroler w systemie

• Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej

• Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN

• 4000 użytkowników

lub port szeregowy COM/USB

• 99 harmonogramów czasowych

• Możliwość podziału systemu na podsystemy

• 250 grup dostępu

• Współbieżne konﬁgurowanie podsystemów (liczba podsystemów

• 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci

nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)

• Lokalny anti-passback

• Znak CE

• Globalny anti-passback (wymagany CPR32-SE w systemie)
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Roger Sp.j.

tel. 55 272 0132, faks 55 272 0133

Gościszewo 59

e-mail: roger@roger.pl

82-400 Sztum, woj. Pomorskie

http://www.roger.pl

NEO, NEO-PS – centrala alarmowa z komunikacją GSM
KARTA KATALOGOWA

Centrala alarmowa NEO/NEO-PS wraz z urządzeniami peryferyjnymi to rozwiązanie integrujące elektroniczny system sygnalizacji
włamania i automatykę domową. Wbudowany komunikator GSM pozwala na zdalną kontrolę i sterowanie systemem. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowywany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkownika. Centrala posiada
w porównaniu do innych systemów tej klasy m.in.: wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe, dwukierunkowy system audio,
transmisja GSM/GPRS, pomiar i rejestracja temperatury, funkcje logiczne I/O, O/O.
Na uwagę szczególnie zasługują następujące elementy i funkcje
systemu:
• panele dotykowe TPR-1/TPR-1F, nowoczesne i intuicyjne
klawiatury do kontroli systemu z unikalnymi funkcjami i estetycznym wyglądzie,
• moduł FGR-4 do przesyłania wiadomości MMS/E-MAIL ze
zdjęciami z kamer przemysłowych, pozwalające na weryﬁkację wizualną stanu obiektu,
• syntetyzer mowy VSR-2, pozwalający na przesłanie 16 komunikatów głosowych zawierających unikalne informacje
o zdarzeniu (VOICE) lub VSR-1, pozwalający na przesłanie
komunikatu głosowego (VOICE),
• moduł audio AMR-1 (mikrofon), pozwalający na podsłuch
obiektu i weryﬁkację audio,
• bramka VAR-1 i moduł FGR-4 do integracji z wideodomofonem, integracja pozwala na rozmowę telefoniczną pomiędzy
bramofonem a telefonem komórkowym oraz na wysyłanie
zdjęć w formacie MMS,
• czujniki temperatury TSR-1, służące do kontroli temperatury
i funkcji termostatu,
• zasilacz systemowy z wbudowanym sterownikiem radiowym
PSR-RF, pozwala na sterowanie czuwaniem systemu poprzez
piloty radiowe.

Właściwości:
•
•
•
•
•

konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-3, stopień 2,
wbudowany modem GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-a,
modułowa i skalowalna konstrukcja,
jedna strefa główna oraz strefa wewnętrzna NOC,
elastyczna kontrola czuwania: panele dotykowe, SMS, wejście
systemu, piloty radiowe (PSR-RF),
• obsługa paneli dotykowych; wersja natynkowa TRP-1 i podtynkowa TPR-1F,
• 8 numerów telefonu do powiadomienia i sterowania SMS/CLIP,
Producent:

• 8-12 wejść, rozbudowa poprzez panele dotykowe, konﬁguracja pracy 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO,
• współpraca z modułem wejść (w opracowaniu),
• AI wejście analogowe 0-10 V ze skalowaniem do wartości
ﬁzycznej (np. temp=°C, RH=%, p=kPa),
• współpraca z modułem wejść (w opracowaniu),
• 8-12 sterowanych wyjść poprzez stan systemu, SMS, CLIP,
panele dotykowe,
• O1 i O2 wyjścia 12 VDC/1 A z zabezpieczeniem zwarciowym,
przeciążeniowym, temperaturowy i kontrolą obciążenia,
• O3- O8 wyjścia OC 100 mA,
• transmisja zdarzeń z wejść SMS/VOICE/CLIP/MMS/E-MAIL,
• transmisja SMS/VOICE/CLIP przy zmianie stanu wyjść,
• dowolne SMS-y i komunikaty VOICE (VSR-2) przy zdarzeniach w systemie: wejścia, wyjścia, temp.,
• transmisja MMS/E-MAIL ze zdjęciami z kamer CCTV, wideodomofonów,
• integracja audio z wideodomofonami,
• integracja audio z domofonami i interkomami,
• dwukierunkowy system audio, podsłuch obiektu,
• pomiar i rejestracja temperatury z dwóch czujników TSR-1,
dwa niezależne termostaty na 4 wyjściach,
• funkcje logiczne wejścia/wyjścia->wyjścia IO/O: AND, OR,
NOR, XOR,
• zegar RTC z podtrzymaniem bateryjnym,
• funkcja testu łączności: SMS, SMS STAN, CLIP, MMS,
• optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM,
• pamięć zdarzeń; 1000 zdarzeń z nadpisywaniem,
• funkcje ograniczenia kosztów i ilości transmisji,
• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid),
• zasilanie NEO: 12 VDC z kontrolą napięcia DC (<11V),
• zasilanie NEO-PS: wbudowany zasilacz buforowy zasilany
z napięcia 17÷20 VAC lub 20÷30 VDC (II klasa izolacji), kontrola
napięcia AC i DC, kontrola i dynamiczny test akumulatora.

Ropam Elektronik s.c.

tel. 12 379 34 47, tel./faks 12 272 39 71

Os.1000-lecia 6A/1

e-mail: biuro@ropam.com.pl

32-400 Myślenice

http://www.ropam.com.pl
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Czytnik kart zbliżeniowych Mifare AV-G25 Helios

Doskonała jakość, bardzo wytrzymała konstrukcja, praca w każdych
warunkach klimatycznych. Najwyższy poziom niezawodności
w technologii zbliżeniowej.
Czytnik kart zbliżeniowych Mifare AV-G25 jest czytnikiem inteligentnych kart zbliżeniowych, pracującym w częstotliwości 13,56 MHz.
Przeznaczony jest do stosowania w systemach kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, stołówkach i wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wykorzystania kart zbliżeniowych.
Czytnik Mifare AV-G25 charakteryzuje się ciekawym wzornictwem
i kolorystyką (9 wersji kolorystycznych). Czytniki odczytują każdy
rodzaj kart i tagów Mifare (standard, ultralight). Dzięki temu mogą stanowić alternatywę dla obecnie występujących produktów Mifare na
naszym rynku.
Czytniki dostępne są w wykonaniu wewnętrznym lub zewnętrznym. Posiadają klawiaturę mechaniczną lub dotykową. Dostępna jest również
opcja bez klawiatury. Dodatkowo każdy czytnik posiada wbudowany
antysabotaż. Opcjonalnie urządzenia mogą być również wyposażone
w kontroler, dzięki czemu mogą pracować jako pełny autonomiczny
punkt dostępowy. Sygnalizacja stanów alarmowych odbywa się akustycznie i za pomocą kolorowych piktogramów.
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Podstawowe cechy drukarki
Napięcie zasilania

od 9 do 16 VDC

Zasięg odczytu

do 10 cm

Częstotliwość pracy

13,56 MHz

Temperatura pracy

od –35°C do 75°C

Format wyjściowy

Wiegand 26/34, ABATRACK2,
ASYNC 9600, N, 8,1

Obudowa (materiał)

poliwęglan UL94

Wymiary

12,50×8,9×3,0 cm

Kolor

czarny, szary, srebrny, niebieski, czerwony,
pomarańczowy, biały, zielony, żółty

Instalacja

na każdym podłożu

Sygnalizacja

dioda trójkolorowa i brzęczyk

Transmisja

szyfrowana, klucz 64 bity

Kontrolery

Avanguard, SD-108, IKR, IKR108,
SD-660, SD-560

Masa

249,5 g

Wilgotność

5% – 95% bez kondensacji

Pobór prądu

50 / 75 mA przy zasilaniu 12 VDC

Wodoodporny

IP 54

chomtech.pl sp. z o.o.

tel. 12 421 43 83, 428 12 00

ul. Mieszczańska 5

faks 12 350 40 69

30-313 Kraków

http://www.chomtech.pl

KARTA KATALOGOWA

Chomguard – rodzina aplikacji przeznaczonych
do wspomagania systemów bezpieczeństwa

Programy Chomguard są specjalistycznymi
aplikacjami dedykowanymi do wspomagania zarządzania systemami bezpieczeństwa
w obiektach dowolnego typu.

Aplikacje współpracują z kontrolerami, czytnikami kontroli dostępu, drukarkami do kart plastikowych, kamerami IP, wideorejestratorami, tripodami, furtami stadionowymi, centralami alarmowymi, rejestratorami czasu pracy, urządzeniami biometrycznymi, drukarkami ﬁskalnymi oraz
innymi aplikacjami typu: MRP, CRM, HR stosowanymi do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.
Programy Chomguard są podzielone na osobne tematycznie moduły które można łączyć w zależności od potrzeb użytkownika (rozwoju ﬁrmy)
w bardzo zaawansowane systemy wykorzystujące sieci LAN, WAN, przeglądarki internetowe (praca rozproszona). Pracują na jednej bazie
danych co oznacza, że wprowadzenie osoby do systemu w jednym module będzie równoznaczne z aktualizacją w pozostałych modułach
Chomguard (dostępne silniki baz: Oracle, MSSQL, MySQL, PostgreSQL, Firebird).
Chomguard Security: aplikacja przeznaczona do sterowania i wizualizacji systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej,
alarmu, włamania i napadu – w zależności od wersji
Chomguard Klucze: aplikacja przeznaczona do procesu zarządzania kluczami na terenie obiektu w którym występuje duża
liczba pomieszczeń
Chomguard Strażnik: aplikacja przeznaczona do weryﬁkacji osób wchodzących na teren zakładu pracy lub innych miejsc,
gdzie występuje konieczność potwierdzenia tożsamości
Chomguard Goście: aplikacja przeznaczona do kontroli obecności osób (gości) przebywających czasowo na terenie
przedsiębiorstwa
Chomguard Rekreacja: aplikacja przeznaczona do obsługi klientów obiektów rekreacyjnych z pełnym rozliczaniem usług
np. basen, sauna, siłownia, catering itp.
Chomguard Personalizacja: aplikacja przeznaczona do tworzenia projektów kart identyﬁkacyjnych oraz wydruków
Chomguard Parking: aplikacja przeznaczona do zarządzania parkingiem komercyjnym lub zamkniętym, współpraca
z bileterką, czytnikami, szlabanami itp.
Chomguard RCP: aplikacja służąca do rejestrowania i automatycznego rozliczania czasu pracy
Chomguard Narzędziownia: aplikacja służąca do ewidencji i nadzoru nad cennymi zasobami przedsiębiorstwa

chomtech.pl sp. z o.o.

tel. 12 421 43 83, 428 12 00

ul. Mieszczańska 5

faks 12 350 40 69

30-313 Kraków

http://www.chomtech.pl
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Nowy monitor w systemie wieloabonentowym COMMAX

CAV-35NM to nowy, kolorowy monitor w ofercie, przeznaczony do instalacji w systemie wieloabonentowym serii
2400. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami oraz nowym sposobem podświetlenia panela LCD – diodami LED.
Dzięki temu obraz wyświetlany na 3,5" ekranie jest bardzo
wyraźny i kontrastowy.
System wieloabonentowy serii 2400 przeznaczony jest
do instalacji zarówno w prostych, jak i w bardzo rozbudowanych aplikacjach – maksymalna liczba obsługiwanych przez system abonentów wynosi 2400. U każdego
lokatora może być zainstalowane do 3 urządzeń (jedno
urządzenie typu Master i dwa urządzenia typu Slave). Lokator może mieć zainstalowany prosty unifon, umożliwiający kontakt głosowy z osobą odwiedzającą, jak i monitor
(czarno-biały lub kolorowy) pozwalający na obserwację
wizualną osoby odwiedzającej.
System umożliwia zastosowanie zarówno paneli zewnętrznych audio, jak i wideo – wyposażonych w moduł kamery
(czarno-biały lub kolorowy). Panele zewnętrzne występują
w wersji przyciskowej lub z klawiaturą numeryczną (umożliwiającą dodatkowo wybór lokatora za pomocą spisu lokatorów oraz otwieranie zamka elektrycznego przy użyciu
indywidualnych kodów). System może być wyposażony
w unifon lub stację portierską instalowaną w portierni,
przez co lokatorzy oraz osoby ich odwiedzające mogą
mieć kontakt z osobą dozorującą (portierem).
Dzięki dużej elastyczności możliwe jest skonﬁgurowanie
systemu dla małych, pojedynczych bloków, jak i całych
osiedli zamkniętych, gdzie ogrodzonych może być kilkanaście budynków, a całość nadzorowana przez kilku
portierów.

Dystrybucja:
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GDE POLSKA

tel./faks 12 256 50 35, 256 50 25

Włosań, ul. Świątnicka 88

faks 12 270 56 96

32-031 Mogilany

e-mail: biuro@gde.pl

Kamera kompaktowa WCL-11S
KARTA KATALOGOWA

Posiadająca estetyczną obudowę WCL-11S jest zewnętrzną
kamerą kompaktową o wysokiej czułości i wysokiej rozdzielczości 600 TVL.
Kamera przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych. W kamerze zastosowano procesor DSP (cyfrowej obróbki sygnału)
Monalisa oraz technologię Intelligent IR. Intelligent IR to nowy
tryb pracy promienników IR opracowany przez ﬁrmę CNB. Eliminuje on efekt przejaskrawienia i rozmycia obrazu, gdy obserwowany obiekt zbliża się do kamery. W standardowym promienniku
podczerwieni jasność świecenia jest stała niezależnie od odległości od obiektu co w praktyce powoduje prześwietlenie obrazu. Intelligent IR steruje jasnością podświetlenia w zależności od
odległości od obserwowanego obiektu.
WCL-11S doskonale nadaje się jako dodatkowa kamera systemu
wideodomofonowego COMMAX. Możliwa jest wówczas obserwacja obszaru przed wejściem z innej perspektywy, co pozwala
na pełną kontrolę przejścia. Innym możliwym zastosowaniem
jest użycie panela wejściowego audio (bez kamery) i dołączenie
kamery WCL-11S do wejścia wideo. Kamerę można usytuować
obok bramy wejściowej w miejscu dającym najlepszą możliwość
obserwacji osób wchodzących. Rozwiązanie takie sprawdza się
w przypadku niskich słupków wejściowych, gdy nie jest możliwy
poprawny montaż panela wideodomofonowego z wbudowaną
kamerą.

Zalety:
•
•
•
•

wbudowany obiektyw o stałej ogniskowej 6 mm.
generowanie wysokiej jakości obrazu w dzień i w nocy
promiennik podczerwieni o zasięgu 30 m
Intelligent IR – adaptacyjne oświetlenie IR

WCL-21S jest kamerą o podobnej funkcjonalności (rozdzielczość
600 TVL, obiektyw 6 mm) natomiast kamera WCM-21VF dodatkowo posiada odsuwany ﬁltr IR oraz obiektyw 3,8÷9,5 mm DC.

Właściwości:
•
•
•
•
•
•
•

kamera dzień/noc
przetwornik 1/3" Sony Super HAD
wysoka rozdzielczość 420 TVL (kolor)
czułość 0,05 lx (kolor), 0,00 lx (IR LED włączone)
obiektyw 6 mm
AGC, BLC, AWB – automatyczne
obudowa przystosowana do montażu do ściany lub płaskiej
powierzchni (suﬁt)

Dystrybucja:

Dane techniczne
Model

WCL-11S

Standard sygnału wideo

PAL

System skanowania

2:1 z przeplotem

Częstotliwość skanowania w poziomie (H)

15,625 kHz

Częstotliwość skanowania w pionie (V)

50 Hz

Przetwornik

1/3" SONY Super HAD CCD

Rozdzielczość efektywna

500 (H) x 582 (V) 290 K

Rozdzielczość

420 TVL

Wyjście wideo

1,0V p-p, 75 Ohm

Odstęp sygnał/szum

>50dB (wył. AGC)

Obiektyw

f=6 mm

Tryb dzień/noc

auto

Czułość

0,05 lx (kolor) / 0,00 lx (IR LED
włączone)

Podczerwień

Intelligent IR LED 36EA (850nm,
30°), czujnik 1EA

Zasięg doświetlenia

maks. 30 m

Balans bieli

automatyczny

Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) tak
Kompensacja światła tylnego

SBLC, automatyczna

Elektroniczna migawka

1/50~1/120 000 s

Stopień ochrony

IP66

Zasilanie

12 VDC

Pobór prądu

maks. 0,5A

Wymiary ( szer. x wys. x gł.)

78 x 150 mm

Temperatura pracy / Wilgotność

-10°C~45°C / 30%~80% RH

Masa

800 g

GDE POLSKA

tel./faks 12 256 50 35, 256 50 25

Włosań, ul. Świątnicka 88

faks 12 270 56 96

32-031 Mogilany

e-mail: biuro@gde.pl
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Kamera wandaloodporna VB2310PVR

Dane techniczne

Posiadająca estetyczną obudową wandaloodporna kamera
VB2310PVR wyróżnia się wysoką czułością i rozdzielczością
550 TVL. Kamera przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych.

Zalety:
• odsuwany mechanicznie ﬁltr ICR2 gwarantujący wierne
odwzorowanie kolorów oraz wysoką ostrość obrazu
• generowanie wysokiej jakości obrazu w dzień i w nocy
• promiennik podczerwieni o zasięgu do 15 m
Kamera VB2310PIR posiada podobną funkcjonalność, ale obiektyw o stałej ogniskowej. Natomiast zbliżone funkcjonalnie kamery B2310PVF i B2810PVF wyposażone zostały w obudowę
kompaktową.

Model

VB2310PVR

Standard sygnału wideo

PAL

System skanowania

2:1 z przeplotem

Częstotliwość skanowania w poziomie (H)

15,625 kHz

Częstotliwość skanowania w pionie (V)

50 Hz

Przetwornik

1/3" SONY Super HAD CCD

Rozdzielczość efektywna

752(H) x 582(V) 440K

Rozdzielczośc

550 TVL

Wyjście wideo

1,0V p-p, 75 Ohm

Odstęp sygnał/szum

>50 dB

Obiektyw

f=3,8~9,5 mm

Tryb dzień/noc

mechaniczny ﬁltr IR z czujnikiem

Podczerwień

IR LED 25EA (850nm, 30°),
czujnik 1EA

Zasięg promiennika IR

maks. 15 m

Czułość

0,3 lx / 0,00 lx (IR LED włączone)

Cyfrowa redukcja szumu

-

Balans bieli

automatyczny

Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) tak

Właściwości:

Kompensacja światła tylnego

BLC

•
•
•
•
•
•
•
•

Odbicie lustrzane obrazu

w poziomie

kamera dzień/noc
przetwornik 1/3" Sony Super HAD
wysoka rozdzielczość 550 TVL
mechanicznie odsuwany ﬁltr IR - TDN(ICR2)
czułość 0,3 lx (kolor), 0,00 lx (IR LED włączone)
obiektyw 3,8÷9,5 mm DC
AWB, AGC, D/N - automatyczne
obudowa przystosowana do montażu do ściany lub suﬁtu

Dystrybucja:
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Elektroniczna migawka

1/50 s

Stopień ochrony

IP65

Zasilanie

12 VDC

Pobór prądu

maks. 700 mA

Wymiary (Ø x wys.)

124 x 96 mm

Temperatura pracy / Wilgotność

-10°C~45°C / 30%~80% RH

Masa

848 g

GDE POLSKA

tel./faks 12 256 50 35, 256 50 25

Włosań, ul. Świątnicka 88

faks 12 270 56 96

32-031 Mogilany

e-mail: biuro@gde.pl

Zwory elektromagnetyczne SCOT
KARTA KATALOGOWA

Zwory elektromagnetyczne SCOT są alternatywą dla powszechnie
stosowanych w systemach kontroli dostępu elektrozaczepów. Zwora składa się z elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes, montowanego na ramie drzwi, oraz metalowej płytki, umieszczanej na skrzydle drzwi. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga
płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. W zależności od modelu zwory maksymalny nacisk na drzwi przy którym elektromagnes
przyciąga metalową płytkę wynosi 180, 280, 350, 540 kg.

Zwora elektromagnetyczna nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, przez co praktycznie nie występuje zużycie elementów
urządzenia. Z tego względu stosowana jest w miejscach o dużym
natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji.

Oferta ﬁrmy została wzbogacona o najmniejszą zworę elektromagnetyczną - model EL-120S, charakteryzujący się maksymalnym
naciskiem na drzwi wynoszącym 70 kg. Zwora taka znajduje zastosowanie przy niewielkich barierach oddzielających dwie strefy
(np. baseny, wewnętrzne przejścia w obiektach użyteczności publicznej nadzorowane przez portiera itp.)

Sygnalizacja
Zwora elektromagnetyczna wyposażona jest w przekaźnik NO/NC,
który może być wykorzystany w systemie kontroli dostępu informując o otwarciu/zamknięciu sterowanych drzwi. Dzięki temu
możemy przekazać informację np. do systemu alarmowego, informując o stanie drzwi.

Zwory elektromagnetyczne SCOT przystosowane są do pracy z napięciem 12 lub 24 VDC.

Dioda LED
Na obudowie zwory znajduje się dwukolorowa dioda informująca o stanie wejścia. Jeżeli drzwi są zamknięte, jest to sygnalizowane zielonym kolorem diody – jeżeli drzwi zostaną
otwarte lub będą niedomknięte – dioda będzie świecić kolorem
czerwonym. Jeżeli cewka zwory elektromagnetycznej nie jest
zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego) – dioda
jest wygaszona.

Zwory elektromagnetyczne stosuje się w systemach kontroli dostępu zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi, czyli tam, gdzie
przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli: wyjściach ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, budynkach użyteczności publicznej.
cecha
model

maksymalny nacisk na drzwi

sygnalizacja
NC

EL-120S

70 kg

EL-350

180 kg

EL-350S

180 kg

NC

EL-600SL

280 kg

NO/NC

EL-600TSL

280 kg

EL-800SL

Dodatkowe uchwyty montażowe typu „L”, „ZL”, „UL” pozwalają na
montaż zwory praktycznie na każdych drzwiach.

dioda LED

zasilanie

wymiary

12 VDC / 100 mA lub 24 VDC / 60 mA

90 x 33 x 20 mm

12 VDC / 300 mA lub 24 VDC / 150 mA

170 x 41 x 20 mm

12 VDC / 300 mA lub 24 VDC / 150 mA

183 x 41 x 20 mm

9

12 VDC / 480 mA lub 24 VDC / 240 mA

250 x 48 x 26 mm

NO/NC

9

12 VDC / 480 mA lub 24 VDC / 240 mA

250 x 48 x 26 mm

350 kg

NO/NC

9

12 VDC / 500 mA lub 24 VDC / 250 mA

285 x 55 x 29 mm

EL-800WS

350 kg

NC

12 VDC / 500 mA

228 x 52 x 27 mm

EL-800DSL

2 x 350 kg

NO/NC

9

2 x 12 VDC / 500 mA lub 2 x 24 VDC / 250 mA

570 x 55 x 29 mm

EL-1200SL

540 kg

NO/NC

9

12 VDC / 600 mA lub 24 VDC / 300 mA

265 x 75 x 40 mm

EL-1200DSL

2 x 540 kg

NO/NC

9

2 x 12 VDC / 600 mA lub 2 x 24 VDC / 300 mA

530 x 75 x 40 mm

Dystrybucja:

GDE POLSKA

tel./faks 12 256 50 35, 256 50 25

Włosań, ul. Świątnicka 88

faks 12 270 56 96

32-031 Mogilany

e-mail: biuro@gde.pl
ZABEZPIECZENIA

3/2011

91

SPIS TELEADRESOWY

3D
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 27C
85-079 Bydgoszcz
tel. 52 321 02 77
faks 52 321 15 12
e-mail: biuro@3d.com.pl
www.3d.com.pl

AAT Holding sp. z o.o.
ul. Puławska 431
02-801 Warszawa
tel. 22 546 05 46
faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl
www.aat.pl
Oddziały:
ul. Koniczynowa 2A, 03-612 Warszawa II
tel./faks 22 743 10 11, 811 13 50
e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl
ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz
tel./faks 52 342 91 24, 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl

AGIS Fire & Security Sp. z o.o.
ul. Palisadowa 20/22
01-940 Warszawa
tel. 22 430 83 01
faks 22 430 83 02
e-mail: agisfs.pl@agisfs.com
www.agisfs.pl

ALARM SYSTEM
Marek Juszczyński
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin
tel. 91 433 92 66
faks 91 489 38 42
e-mail: biuro@bonelli.com.pl
www.bonelli.com.pl

ALARMNET BORKIEWICZ Sp. J.
ul. Karola Miarki 20C
01-496 Warszawa
tel. 22 663 40 85
faks 22 833 87 95
e-mail: biuro@alarmnet.com.pl
www.alarmnet.com.pl

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 41 361 16 32/33
e-mail: aat.kielce@aat.pl

ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin
tel. 81 744 93 65/66
faks 81 744 91 77
e-mail: aat.lublin@aat.pl

ALARMTECH POLSKA Sp. z o.o.
Oddział:
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk
tel. 58 340 24 40
faks 58 340 24 49
e-mail: info@alarmtech.pl
www.alarmtech.pl

ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź
tel./faks 42 674 25 33, 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.pl

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 91 483 38 59, 489 47 24
e-mail: aat.szczecin@aat.pl

ALKAM SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 10
59-220 Legnica
tel. 76 862 34 17, 862 34 19
faks 76 862 02 38
e-mail: alkam@alkam.pl
www.alkam.pl

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 71 348 20 61, 348 42 36
e-mail: aat.wroclaw@aat.pl

ACSS ID Systems Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 20C
01-496 Warszawa
tel. 22 832 47 44
faks 22 832 46 44
e-mail: biuro@acss.com.pl
www.acss.com.pl
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ul. Łęczycka 55, 85-737 Bydgoszcz
tel. 32 720 39 65
faks 32 790 76 85
e-mail: bydgoszcz@e-alpol.com.pl
ul. Uszczyka 11, 44-100 Gliwice
tel. 32 790 76 23
faks 32 790 76 65
e-mail: gliwice@e-alpol.com.pl
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce
tel. 32 720 39 82
faks 32 790 76 94
e-mail: kielce@e-alpol.com.pl
ul. Pachońskiego 2a, 31-223 Kraków
tel. 32 790 76 46
faks 32 790 76 73
e-mail: krakow@e-alpol.com.pl

ul. Wigury 21, 90-319 Łódź
tel. 32 790 76 25
faks 32 790 76 66
e-mail: lodz@e-alpol.com.pl
ul. Kutrzeby 16G, 61-714 Poznań
tel. 32 790 76 37
faks 32 790 76 70
e-mail: poznan@e-alpol.com.pl
ul. Rzemieślnicza 13, 81-855 Sopot
tel. 32 790 76 43
faks 32 790 76 72
e-mail: sopot@e-alpol.com.pl
ul. Dąbrowskiego 25, 70-100 Szczecin
tel. 32 790 76 30
faks 32 790 76 68
e-mail: szczecin@e-alpol.com.pl

ul. Racławicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 61 662 06 60/62
e-mail: aat.poznan@aat.pl
Al. Niepodległości 659, 81-855 Sopot
tel./faks 58 551 22 63, 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl

Oddziały:
ul. Warszawska 56, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 32 790 76 21
faks 32 790 76 64
e-mail: bielsko@e-alpol.com.pl

ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin
tel. 32 790 76 50
faks 32 790 76 74
e-mail: lublin@e-alpol.com.pl

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 32 351 48 30, 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.pl

ul. Mieszczańska 18/1, 30-313 Kraków
tel./faks 12 266 87 95, 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl

ALPOL Sp. z o.o.
ul. Ścigały 10
40-208 Katowice
tel. 32 790 76 16
faks 32 790 76 60
e-mail: katowice@e-alpol.com.pl
www.e-alpol.com.pl

ul. Modzelewskiego 35/U9, 02-679 Warszawa-Mokotów
tel. 32 790 76 34
faks 32 790 76 69
e-mail: warszawa@e-alpol.com.pl
ul. Floriana 3/5, 04-664 Warszawa-Praga
tel. 32 790 76 33
faks 32 790 76 71
e-mail: warszawa2@e-alpol.com.pl
ul. Stargardzka 7-9, 54-156 Wrocław
tel. 32 790 76 27
faks 32 790 76 67
e-mail: wroclaw@e-alpol.com.pl

AMBIENT SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
tel./faks 58 345 51 95
e-mail: ambient@ambientsystem.pl
www.ambientsystem.pl

ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
tel. 22 751 53 54
faks 22 751 53 56
e-mail: biuro@assaabloy.com.pl
www.assaabloy.com.pl

ATLine Sp. J.
Sławomir Pruski
ul. Franciszkańska 125
91-845 Łódź
tel. 42 657 30 80
faks 42 655 20 99
e-mail: info@atline.pl
www.atline.pl

ROBERT BOSCH Sp. z o.o.
Security Systems
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
tel. 22 715 41 00
faks 22 715 41 05
e-mail: securitysystems@pl.bosch.com
www.boschsecurity.pl

LEGRAND POLSKA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
Tulipan Hause
02-672 Warszawa
Infolinia 801 133 084
faks 22 843 94 51
e-mail: info@legrand.com.pl
www.legrandgroup.pl

CAMSAT
ul. Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski /k. Bydgoszczy
tel. 52 387 36 58, 387 54 66, faks wew. 24
e-mail: camsat@camsat.com.pl
www.camsat.com.pl

CBC (Poland) Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 41A
01-755 Warszawa
tel. 22 633 90 90
faks 22 633 90 60
e-mail: handlowy@cbcpoland.pl
www.cbcpoland.pl

CMA MONITORING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Puławska 359
02-801 Warszawa
tel. 22 546 0 888
faks 22 546 0 619
e-mail: info@cma.com.pl
www.cma.com.pl
Oddziały:
ul. Świętochłowicka 3, 41-909 Bytom
tel. 32 388 0 950
faks 32 388 0 960
e-mail: bytom@cma.com.pl

P.W.H. BRABORK-LABORATORIUM Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel. 22 619 29 49
faks 22 619 25 14
e-mail: brabork@braborklab.pl
www.braborklab.pl

ul. Zatorska 36, 51-215 Wrocław
tel. 71 340 0 209
faks 71 341 16 26
e-mail: wroclaw@cma.com.pl
Biura handlowe:
ul. Mieszczańska 18/1, 30-313 Kraków
tel. 12 260 13 96
tel. kom. 665 380 677
faks 12 260 13 95
ul. Palacza 127, 60-279 Poznań
tel./faks 61 861 40 51
tel. kom. 601 203 664
e-mail: poznan@cma.com.pl

bt electronics sp. z o.o.
ul. Dukatów 10
31-431 Kraków
tel. 12 410 85 10
faks 12 410 85 11
e-mail: saik@saik.pl
www.saik.pl

Al. Niepodległości 659, 81-855 Sopot
tel. 58 345 23 24
tel. kom. 693 694 339
e-mail: sopot@cma.com.pl

SPIS TELEADRESOWY

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
ANMA s.c. Tomaszewscy
ul. Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław
tel. 71 363 17 53, faks wew. 7
e-mail: anma@anma-pl.eu
www.anma-pl.eu

CONTROL SYSTEM FMN Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 lok. U15
02-777 Warszawa
tel. 22 855 00 17
faks 22 855 00 19
e-mail: biuro@cs.pl
www.cs.pl

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych D-2 s.c.
K. Kolin, B. Czechowska
ul. Bukowa 1
40-108 Katowice
tel. 32 253 99 10
faks 32 253 70 85
e-mail: dravis@dravis.pl, dravis.czechowska@gmail.com
www.dravis.pl

D-MAX Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 276
60-693 Poznań
tel./faks 61 822 60 52
e-mail: dmax@dmaxpolska.pl
www.dmaxpolska.pl

D+H Polska Sp. z o.o.
ul. Polanowicka 54
51-180 Wrocław
tel. 71 323 52 50
faks 71 323 52 40
e-mail: dh-polska@dh-partner.com
www.dhpolska.pl
Oddziały:
ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze
tel. 32 375 05 70
faks 32 375 05 71
ul. Płochocińska 19 lok. 44-45, 03-191 Warszawa
tel. 22 614 39 52
faks 22 614 39 64
ul. Kielnieńska 134 A, 80-299 Gdańsk
tel. 58 554 47 46
faks 58 552 45 24
ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź
tel. 42 678 01 32
faks 42 678 09 20
ul. J. Bema 5A, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 561 32 02
faks 91 561 32 29
ul. Wołczyńska 18, 60-003 Poznań
tel. 61 863 82 08
faks 61 866 64 16
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DG ELPRO Sp. J.
ul. Wadowicka 6
30-415 Kraków
tel. 12 263 93 85
faks 12 263 93 86
e-mail: biuro@dgelpro.pl
www.dgelpro.pl

EBS Sp. z o.o.
ul. Bronisława Czecha 59
04-555 Warszawa
tel. 22 812 05 05
faks 22 812 62 12
e-mail: ofﬁce@ebs.pl
www.ebs.pl

EMU Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Twarda 12
80-871 Gdańsk
tel. 58 344 04 01
faks 58 344 88 77
e-mail: gdansk@emu.com.pl
www.emu.com.pl
Oddział:
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
tel. 22 836 54 05, 837 75 93
tel. kom. 602 222 516
e-mail: warszawa@emu.com.pl

DOM Polska Sp. z o.o.
ul. Krótka 7/9
42-200 Częstochowa
tel. 34 360 53 64
faks 34 360 53 67
e-mail: dom@dom-polska.pl
www.dom-polska.pl

DPK System
ul. Piłsudskiego 41
32-020 Wieliczka
tel. 12 288 14 26 , 288 23 75
faks 12 278 48 91
e-mail: jablotron@jablotron.pl; biuro@dpksystem.pl
www.jablotron.pl

Przedsiębiorstwo DYSKAM Sp. z o.o.
ul. Reymonta 22
30-059 Kraków
tel. 12 637 80 20
faks 12 637 80 20 wew. 23
e-mail: dyskam@dyskam.com.pl
www.dyskam.com.pl

DYSKRET POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k.
ul. Mazowiecka 131
30-023 Kraków
tel. 12 423 31 00
faks 12 423 44 61
e-mail: ofﬁce@dyskret.com.pl
www.dyskret.com.pl

ela-compil sp. z o.o.
ul. Słoneczna 15A
60-286 Poznań
tel. 61 869 38 50-60
faks 61 861 47 40
e-mail: ofﬁce@ela.pl
www.ela-compil.pl

EL-MONT
Adam Piotrowski
ul. Wyzwolenia 15
44-200 Rybnik
tel. 32 423 07 28, 422 38 89
faks 32 423 07 29
e-mail: el-mont@el-mont.com
www.el-mont.com

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ELPROMA Sp. z o.o.
ul. Syta 177
02-987 Warszawa
tel. 22 312 06 00
faks 22 312 06 02
e-mail: elproma@elproma.pl
www.elproma.pl

ELZA
ELEKTRO-SYSTEMY-INSTALACJE
ul. Ogrodowa 13
34-400 Nowy Targ
tel. 18 264 04 60
faks 18 264 92 71
e-mail: elza@ceti.pl
www.elza.com.pl

EUREKA SOFT & HARDWARE
ul. Rynek 13
62-300 Września
tel. 61 437 90 15
e-mail: biuro@eureka.com.pl
www.eureka.com.pl

FACTOR SECURITY Sp. z o.o.
ul. Garbary 14B
61-867 Poznań
tel. 61 850 08 00
faks 61 850 08 04
e-mail: factor@factor.pl
www.factor.pl
Oddział:
ul. Morelowa 11A, 65-434 Zielona Góra
tel. 68 452 03 00
tel./faks 68 452 03 01
e-mail: factor.zg@factor.pl
Przedstawicielstwo we Wrocławiu
tel. kom. 693 195 009
e- mail: factor.wr@factor.pl

FES Trading Sp. z o.o.
ul. Schuberta 100
80-171 Gdańsk
tel. 58 340 00 41 ÷ 44
faks 58 340 00 45
e-mail: fes@fes.pl
www.fes.pl

GDE POLSKA
Leszek Mitusiński
ul. Świątnicka 88
Włosań
32-031 Mogilany
tel. 12 256 50 35
faks 12 270 56 96
e-mail: biuro@gde.pl
www.gde.pl
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INSAP Sp. z o.o.
ul. Ładna 4-6
31-444 Kraków
tel. 12 411 49 79, 411 57 47
faks 12 411 94 74
e-mail: insap@insap.pl
www.insap.pl

ISM EuroCenter S.A.
ul. Wyczółki 71
02-820 Warszawa
tel. 22 548 92 40
faks 22 548 92 82
e-mail: ism@ismeurocenter.com
www.ismeurocenter.com

KATON Sp. z o.o.
ul. Bajana 31E
01-904 Warszawa
tel. 22 869 43 92
faks 22 869 43 93
e-mail: biuro@katon.eu
www.katon.eu

KOLEKTOR
K. Mikiciuk i R. Rutkowski Sp. J.
ul. Obrońców Westerplatte 31
80-317 Gdańsk
tel./faks 58 553 67 59
e-mail: info@kolektor.pl
www.kolektor.pl

MICROMADE
Gałka i Drożdż Sp. J.
ul. Wieniawskiego 16
64-920 Piła
tel./faks 67 213 24 14
e-mail: mm@micromade.pl
www.micromade.pl

NUUXE – RADIOTON Sp. z o.o.
ul. Olszańska 5
31-513 Kraków
tel. 12 393 58 00
faks 12 393 58 02
e-mail: cctv@jvcpro.pl
www.jvcpro.pl
www.nuuxe.com

SPIS TELEADRESOWY

HSA SYSTEMY ALARMOWE
Leopold Rudziński
ul. Langiewicza 1
70-263 Szczecin
tel. 91 489 41 81, 434 67 38
faks 91 489 41 84
e-mail: biuro@hsa.pl
www.hsa.pl

OBIS CICHOCKI ŚLĄZAK Sp. J.
ul. Rybnicka 64
52-016 Wrocław
tel./faks 71 343 16 76
e-mail: obis@obis.com.pl
www.obis.com.pl

OMC INDUSTRIAL Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 30
02-697 Warszawa
tel. 22 651 88 61
faks 22 651 88 76
e-mail: sprzedaz@omc.com.pl
www.omc.com.pl
Przedstawicielstwo:
ul. Markiefki 32, 40-213 Katowice
tel./faks 32 202 55 82
e-mail: katowice@omc.com.pl
ul. Murawa 37B/L-6, 61-655 Poznań
tel./faks 61 657 93 60
e-mail: poznan@omc.com.pl

JANEX INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Płomyka 2
02-490 Warszawa
tel. 22 863 63 53
faks 22 863 74 23
e-mail: janex@janexint.com.pl
www.janexint.com.pl

MICRONIX Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 755 78 78
faks wew. 28
e-mail: info@micronix.pl
www.micronix.pl

ul. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław
tel./faks 71 347 91 91
e-mail: wroclaw@omc.com.pl

P.P.H. PETROSIN Sp. z o.o.
ul. Rysi Stok 8/2
30-237 Kraków
tel. 12 266 87 92
faks 12 266 99 26
e-mail: ofﬁce@petrosin.pl
www.petrosin.pl

KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 63
43-190 Mikołów
tel. 32 324 89 00
faks 32 324 89 01
e-mail: ﬁrma@kabe.pl
www.kabe.pl

NAPCO POLSKA
ul. Pszona 2
31-462 Kraków
tel. 12 410 05 10, 410 05 11
faks 12 412 13 12
e-mail: napco@napco.pl
www.napco.pl

Oddziały:
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
tel./faks 32 618 02 00, 618 02 02
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel. 33 847 30 83
faks 33 847 29 52

POINTEL Sp. z o.o.
ul. Fordońska 199
85-739 Bydgoszcz
tel. 52 371 81 16
faks 52 342 35 83
e-mail: biuro@pointel.pl
www.pointel.pl
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POL-ITAL Sp. z o.o.
ul. Irysowa 11
02-660 Warszawa
tel. 22 831 15 35
faks 22 831 73 36
e-mail: biuro@polital.pl
www.polital.pl

RISCO GROUP POLAND Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
tel. 22 500 28 40
faks 22 500 28 41
e-mail: sales-pl@riscogroup.com
www.riscogroup.com

SCHRACK SECONET POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
tel. 22 33 00 620 ÷ 623
faks 22 33 00 624
e-mail: warszawa@schrack-seconet.pl
www.schrack-seconet.pl
Oddziały:
CH Manhattan, III piętro
Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
tel./faks 58 767 70 10
e-mail: gdansk@schrack-seconet.pl

POLON-ALFA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
tel. 52 363 92 61
faks 52 363 92 64
e-mail: polonalfa@polon-alfa.com.pl
www.polon-alfa.pl

PROFICCTV Sp. z o.o.
ul. Obornicka 276
60-693 Poznań
tel. 61 842 29 62
faks 61 842 29 62
e-mail: biuro@proﬁcctv.pl
www.proﬁcctv.pl

PULSAR K. Bogusz Sp. J.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
tel. 14 610 19 40
faks 14 610 19 50
e-mail: norbert@pulsar.pl
www.pulsar.pl

ROPAM Elektronik s.c.
Os. Tysiąclecia 6A/1
32-400 Myślenice
tel. 12 341 04 07
faks: 12 272 39 71
e-mail: biuro@ropam.com.pl
www.ropam.com.pl
www.ropam.eu

SATEL Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
tel. 58 320 94 00
faks 58 320 94 01
e-mail: satel@satel.pl
www.satel.pl

SATIE
ul. Łączyny 3
02-820 Warszawa
tel. 22 462 30 86
faks 22 462 30 87
e-mail: info@satie.pl
www.satie.pl

ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań
tel. 61 833 31 53
faks 61 833 50 37
e-mail: poznan@schrack-seconet.pl
ul. Mydlana 1, 51-520 Wrocław
tel./faks 71 345 00 95
e-mail: wroclaw@schrack-seconet.pl

P.T.H. SECURAL
Jacek Giersz
ul. Gen. K. Pułaskiego 4
41-205 Sosnowiec
tel. 32 291 86 17
faks 32 291 88 10
e-mail: info@secural.com.pl
www.secural.com.pl

S.M.A.
System Monitorowania Alarmów Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 30
02-697 Warszawa
tel. 22 651 88 61
faks 22 651 88 76
e-mail: sma@sma.biz.pl
www.sma.biz.pl
Oddziały:
ul. Markiefki 32, 40-213 Katowice
tel./faks 32 202 55 82
e-mail: katowice@sma.biz.pl

RAMAR s.c.
U. Drogosz-Niemojewska, W. Niemojewska, M. Niemojewski

ul. Modlińska 237
03-120 Warszawa
tel./faks 22 676 77 37, 676 82 87
faks 22 676 82 87
e-mail: ramar@ramar.com.pl
www.ramar.com.pl

RETT-POL Telewizja Przemysłowa i Telekomunikacja
ul. Podmiejska 21
01-498 Warszawa
tel. 22 664 84 63
faks 22 833 09 07
e-mail: michal.dziwniel@rettpol.com.pl
www.rettpol.com.pl
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SAWEL
Systemy Bezpieczeństwa
ul. Lwowska 83
35-301 Rzeszów
tel. 17 857 80 60
faks 17 857 79 99
e-mail: sawel@sawel.com.pl
www.sawel.pl

ul. Murawa 37B/L-6, 61-655 Poznań
tel./faks 61 657 93 60
e-mail: poznan@sma.biz.pl
ul. Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław
tel. 71 347 91 91
tel./faks 71 348 04 19
e-mail: sma@sma.wroclaw.pl

ul. Arkońska 6 bud. A2
80-387 Gdańsk
tel. 58 782 00 00
faks 58 782 00 04
ul. Rysia 1A
53-656 Wrocław
tel. 71 711 09 19
faks 71 711 09 20
ul. Krakowska 280
32-080 Zabierzów k. Krakowa
tel. 12 257 60 80
faks 12 257 60 81

Biura Handlowe:
ul. Drożyny 6, 80-302 Gdańsk
tel. 58 624 83 04
faks 58 668 59 20
e-mail: gdansk@spstrading.pl
ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
tel. 32 255 64 27
faks 32 255 64 52
e-mail: katowice@spstrading.pl
ul. Drewnowska 48, 91-002 Łódź
tel. 42 617 00 32
faks 42 659 85 23
e-mail: lodz@spstrading.com.pl

SPRINT S.A.
ul. Jagiellończyka 26
10-062 Olsztyn
tel. 89 522 11 00
faks 89 522 11 25
e-mail: sprint@sprint.pl
www.sprint.pl
Oddziały:
ul. Przemysłowa 15, 85-758 Bydgoszcz
tel. 52 365 01 01
faks 52 365 01 11
ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk
tel. 58 340 77 00
faks 58 340 77 01
ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin
tel. 91 485 50 00
faks 91 485 50 12

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
tel. 22 516 97 77
faks 22 516 97 87
e-mail: sprzedaz@technokabel.com.pl
www.technokabel.com.pl

ul. Polska 60, 60-595 Poznań
tel. 61 852 19 02
faks 61 825 09 03
e-mail: poznan@spstrading.pl
ul. Grudziądzka 176, 87-100 Toruń
tel. 56 653 99 43
faks 56 653 90 81
e-mail: torun@spstrading.pl

SONY EUROPE LIMITED, Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. 22 520 25 73
tel. kom. 600 206 173
faks 22 520 25 77
e-mail: marcin.witkowski@eu.sony.com
www.sonybiz.net

TAYAMA POLSKA Sp. J.
ul. Słoneczna 4
40-135 Katowice
tel. 32 258 22 89, 357 19 10, 357 19 20
faks 32 357 19 11, 357 19 21
e-mail: biuro@tayama.com.pl
www.tayama.com.pl

SPIS TELEADRESOWY

SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
tel. 22 313 24 10
faks 22 313 24 11
e-mail:
SEPLBuildings.Poland@buildings.schneider-electric.com
www.schneider-electric.com/pl

S.P.S. Trading Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
tel. 22 518 31 50
faks 22 518 31 70
e-mail: warszawa@spstrading.pl
www.aper.com.pl

ul. Inowrocławska 39C, 53-649 Wrocław
tel. 71 348 44 64
faks 71 348 36 35
e-mail: wroclaw@spstrading.pl

STRATUS
ul. Nowy Świat 38
20-419 Lublin
tel./faks 81 743 87 72
e-mail: stratus@stratus.lublin.pl
www.stratus.lublin.pl

SYSTEM 7
ul. Krakowska 33
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 821 87 77
Infolinia 801 000 307
faks 33 816 91 88
e-mail: biuro@s7.pl
www.system7.pl
Internetowa Hurtownia Zabezpieczeń:
www.system7.biz

UNICARD S.A.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków
tel. 12 398 99 00
faks 12 398 99 01
e-mail: biuro@unicard.pl
www.unicard.pl

W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
tel. 52 345 45 00
tel./faks 52 584 01 92
e-mail: biuro@w2.com.pl
www.w2.com.pl

VISION POLSKA Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań
tel. 61 623 23 05
faks 61 623 23 17
e-mail: biuro@visionpolska.pl
www.visionpolska.pl

ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa
tel. 22 826 62 77
faks 22 827 61 21

TAP- Systemy Alarmowe Sp. z o.o.
Os. Armii Krajowej 125
61-381 Poznań
tel. 61 876 70 88
faks 61 875 03 03
e-mail: sprzedaz@tap.com.pl
www.tap.com.pl
Biuro Handlowe:
ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa
tel. 22 843 83 95
faks 22 843 79 12
e-mail: tap5@tap.com.pl
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Nazwa ﬁrmy

produkcja

projektowanie

dystrybucja

instalacja

szkolenia

TAK

TAK

–

–

TAK

AAT Holding

–

TAK

TAK

–

TAK

ACSS ID Systems

–

–

TAK

–

–

AGIS Fire and Security

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Alarm System

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

TAK

–

–

Alarmtech Polska

TAK

TAK

TAK

–

TAK

Alkam System

TAK

TAK

–

TAK

–

–

–

TAK

–

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Anma

–

TAK

–

TAK

TAK

ASSA ABLOY

–

–

TAK

–

TAK

ATLine

–

TAK

TAK

TAK

–

BOSCH

TAK

–

TAK

–

TAK

–

TAK

TAK

TAK

–

bt electronics

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

CAMSAT

TAK

TAK

–

–

TAK

CBC Poland

TAK

TAK

TAK

–

TAK

CMA

–

–

–

TAK

–

CONTROL SYSTEM FMN

–

TAK

TAK

TAK

TAK

D-2

–

TAK

TAK

TAK

–

D-MAX

–

TAK

TAK

–

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

TAK

TAK

DOM Polska

TAK

TAK

TAK

–

–

DPK System

–

–

TAK

TAK

TAK

Dyskam

TAK

TAK

–

TAK

TAK

Dyskret

–

TAK

TAK

TAK

TAK

EBS

TAK

TAK

TAK

–

–

ela-compil

TAK

–

TAK

–

TAK

El-Mont

TAK

–

–

TAK

–

Elproma

–

TAK

TAK

TAK

–

ELZA Elektro-Systemy-Instalacje

–

TAK

TAK

TAK

–

Emu

–

–

TAK

–

–

Eureka

–

TAK

–

TAK

–

Factor Polska

–

TAK

TAK

–

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

GDE Polska

–

TAK

TAK

–

TAK

HSA

–

–

TAK

–

TAK

Insap

–

TAK

TAK

TAK

TAK

DZIA£ALNOŒÆ
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3D

Alarmnet

Alpol
Ambient System

P.W.H. Brabork - Laboratorium

D+H Polska
DG Elpro

FES
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Nazwa ﬁrmy

dystrybucja

instalacja

szkolenia

ISM EuroCenter

–

–

TAK

–

TAK

Janex International

–

TAK

TAK

TAK

TAK

KABE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

KATON

–

–

TAK

–

TAK

Kolektor MR

–

TAK

TAK

TAK

TAK

Legrand Polska

TAK

TAK

TAK

–

TAK

MicroMade

TAK

–

–

–

–

Micronix

–

–

TAK

–

–

NAPCO

–

TAK

TAK

TAK

TAK

Nuuxe – Radioton

–

–

TAK

–

–

OBIS

–

TAK

–

TAK

–

OMC INDUSTRIAL

–

–

TAK

–

–

Petrosin

–

TAK

–

TAK

–

Pointel

–

TAK

–

TAK

–

POL-ITAL

–

–

TAK

TAK

TAK

Polon-Alfa

TAK

–

–

–

–

ProﬁCCTV

–

TAK

TAK

–

TAK

Pulsar

TAK

–

–

–

–

Ramar

–

TAK

TAK

TAK

TAK

RETT-POL

–

–

TAK

TAK

–

RISCO

TAK

–

–

–

–

ROPAM Elektronik

TAK

–

TAK

–

–

Satel

TAK

–

–

–

TAK

SATIE

–

–

TAK

TAK

–

Sawel

–

TAK

TAK

TAK

TAK

Schrack Seconet Polska

TAK

TAK

–

–

TAK

Secural

TAK

TAK

TAK

–

TAK

S.M.A.

–

TAK

–

TAK

–

Schneider Electric Buildings Polska

–

–

TAK

–

–

Sony

TAK

–

TAK

–

–

Sprint

–

TAK

TAK

TAK

–

TAK

–

TAK

–

TAK

STRATUS

–

TAK

TAK

–

TAK

SYSTEM 7

TAK

TAK

TAK

–

TAK

Tap – Systemy Alarmowe

–

–

TAK

–

TAK

Tayama

–

–

TAK

–

–

Technokabel

TAK

–

–

–

–

UNICARD

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

W2

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

TAK

–

TAK

S.P.S. Trading

Vision Polska
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KATEGORIE

SPIS TELEADRESOWY

Nazwa ﬁrmy
3D
AAT Holding

systemy
sygnalizacji
włamania
i napadu

systemy
telewizji
dozorowej

systemy
kontroli
dostępu

–

TAK

–

–

–

–

–

–

–

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

–

ACSS ID Systems

systemy
sygnalizacji
pożarowej

systemy
ochrony
peryferyjnej

integracja
systemów

monitoring

zabezpieczenia
mechaniczne

systemy
nagłośnień

drukarki do identyﬁkatorów, akcesoria do kart, systemy rejestracji gości, karty magnetyczne i zbliżeniowe

AGIS Fire and Security

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

TAK

Alarm System

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

–

–

TAK

TAK

–

–

TAK

–

–

–

Alarmtech Polska

TAK

–

–

–

–

–

–

–

–

Alkam System

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

–

–

TAK

Alpol

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

TAK

–

–

–

TAK

–

TAK

–

–

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

–

–

–

–

–

TAK

–

–

–

–

TAK

–

ATLine

TAK

TAK

–

–

TAK

TAK

TAK

TAK

–

BOSCH

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

TAK

P.W.H. Brabork-Laboratorium

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

TAK

bt electronics

–

–

TAK

–

–

TAK

–

TAK

–

CAMSAT

–

TAK

–

–

–

–

TAK

–

–

CBC Poland

–

TAK

–

–

–

–

TAK

–

–

CMA

TAK

–

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

Control System FMN

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

–

TAK

–

D-2

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

TAK

D-MAX

–

TAK

–

–

–

–

–

–

–

D+H Polska

–

–

–

TAK

–

–

–

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

DOM Polska

–

–

TAK

–

–

–

–

TAK

–

DPK System

TAK

TAK

TAK

–

TAK

–

–

–

–

Dyskam

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

–

Dyskret

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Alarmnet

Ambient System
Anma
ASSA ABLOY

DG Elpro

EBS

Transmitery IP (ethernet), GSM/GPRS/SMS, zabezpieczenia bankowe, sygnalizatory, GPS, produkcja OEM/ODM, R&D

ela-compil

–

–

–

–

–

TAK

–

–

–

El-Mont

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

TAK

TAK

TAK

Elproma

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

ELZA Elektro-Systemy-Instalacje

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Emu

akumulatory bezobsługowe do zasilania awaryjnego urządzeń alarmowych

Eureka

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

Factor Polska

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

–

FES

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

–

–

TAK

–

TAK

TAK

–

–

TAK

TAK

TAK

–

HSA

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

–

Insap

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

TAK

GDE Polska
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systemy
sygnalizacji
włamania
i napadu

systemy
telewizji
dozorowej

systemy
kontroli
dostępu

–

TAK

–

–

–

TAK

TAK

–

–

Janex International

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

KABE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

KATON

–

TAK

TAK

–

–

TAK

–

–

–

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

Legrand Polska

–

–

TAK

–

–

–

–

–

–

MicroMade

–

–

TAK

–

–

–

–

–

–

Micronix

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

TAK

–

NAPCO

TAK

TAK

TAK

–

TAK

–

–

–

–

–

TAK

–

TAK

–

–

–

–

–

OBIS

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

TAK

OMC INDUSTRIAL

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

TAK

TAK

Petrosin

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

–

–

Pointel

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

POL-ITAL

–

–

–

–

–

–

–

TAK

–

Polon-Alfa

–

–

–

TAK

–

–

–

–

–

ProﬁCCTV

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

–

–

–

Pulsar

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

TAK

–

Ramar

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

–

–

RETT-POL

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

–

–

RISCO

TAK

–

TAK

–

–

TAK

–

–

–

ROPAM Elektronik

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

–

–

Satel

TAK

–

TAK

–

–

–

TAK

–

–

SATIE

–

–

TAK

–

–

TAK

TAK

–

–

Sawel

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

–

–

TAK

–

–

–

–

–

Secural

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

S.M.A.

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Schneider Electric Buildings Polska

–

TAK

TAK

–

–

TAK

–

–

–

Sony

–

TAK

–

–

–

–

TAK

–

–

Sprint

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

S.P.S. Trading

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

STRATUS

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

SYSTEM 7

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Tap – Systemy Alarmowe

TAK

–

TAK

–

TAK

–

–

–

–

Tayama

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

TAK

Technokabel

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

UNICARD

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

–

TAK

–

W2

TAK

–

–

TAK

–

–

–

–

–

–

–

–

TAK

–

–

–

–

–

Nazwa ﬁrmy

Kolektor MR

Schrack Seconet Polska

Vision Polska

integracja
systemów

monitoring

zabezpieczenia
mechaniczne

ZABEZPIECZENIA

systemy
nagłośnień

3/2011

KATEGORIE

Nuuxe – Radioton

systemy
ochrony
peryferyjnej

SPIS TELEADRESOWY

ISM EuroCenter

systemy
sygnalizacji
pożarowej
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