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Lista produktów nagrodzonych
VENO – oprogramowanie do wizualizacji i integracji
systemów zabezpieczania
AAT HOLDING S.A., Warszawa

Aperio
ASSA ABLOY AB, Szwecja
Zgłaszający: ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o., Warszawa

System sygnalizacji pożarowej POLON 6000
Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Bydgoszcz

Elektroniczny system kontroli dostępu blueCompact
Aug. Winkhaus GmbH&Co.KG, Niemcy
Zgłaszający :Winkhaus Polska Beteiligungs Sp. z o. o. Sp. k.,
Rydzyna

Sygnalizator głosowo-optyczny zewnętrzny SGO-Pgz2
W2 Włodzimierz Wyrzykowski, Białe Błota
Zasysająca czujka dymu i ognia Cirrus HYBRID
Protec Fire Detection plc, Wielka Brytania
Zgłaszający: D+H Polska Sp. z o.o., Wrocław
System zarządzania kluczami do obiektów rozproszonych SCS-DK
Electronic Power Market Sp. z o.o., Szczecinek
MultiVES dźwiękowy system ostrzegawczy
Ambient System Sp. z o.o., Gdańsk
System ABLOY CLIQ CONNECT
ABLOY OY, Finlandia
Zgłaszający: ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o., Warszawa
Platforma HID Mobile Access
HID Global, USA
Zgłaszający: ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o., Warszawa
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Sieciowy rejestrator wizji i dźwięku SRN-4000
Samsung Techwin Europe Ltd, Wielka Brytania
Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+
Ela-Compil Sp. z o. o., Poznań
Pasywna czujka podczerwieni dalekiego zasięgu
XTRALIS ADPRO PRO – E-400H
XTRALIS Global, Irlandia
Linc Polska Sp. z o.o., Poznań
System bezprzewodowej transmisji wideo QARA-CVI
CAMSAT Gralak Przemysław, Solec Kujawski
Detektor zasysający VESDA-E, Model VEU-A10
XTRALIS Pty Ltd, Wielka Brytania
Zgłaszający: XTRALIS (UK) Ltd,
System alarmowy CALLISTO (CPX200 NWB)
EBS Sp. z o.o., Warszawa

System wskazywania i lokalizacji wolnych miejsc parkingowych Park Assist
PARK ASSIST, USA
Zgłaszający: C&C Partners Sp. z o.o., Leszno
Depozytor SAIK CAR
Bt electronics Sp. z o.o., Kraków
Rejestrator sieciowy DS-96256NI-F24/H
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Chiny
Zgłaszający: Hikvision Poland Sp. z o.o., Warszawa
Kamera typu ﬁsheye DS-2CD63C2F-IVS +kamera
obrotowa DS-2DF8236IV – AEL (W)
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Chiny
Zgłaszający: Hikvision Poland Sp. z o.o., Warszawa
Głowica pozycjonująca z promiennikiem laserowym
DS-2DY9187-AI8
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Chiny
Zgłaszający: Hikvision Poland Sp. z o.o., Warszawa
Kamera szybkoobrotowa bispektralna DS-2TD4035D-50
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Chiny
Zgłaszający: Hikvision Poland Sp. z o.o., Warszawa
FLEX ZONE SYSTEM detekcji wykrywający próby
forsowania ogrodzeń
SENSTAR CORPORATION, Kanada
RABAN Sp. z o. o., Sp. k., Poznań
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Złotym Medalem MTP
Megafon sieciowy AXIS C3003-E
Axis Communications Poland Sp. z o.o., Warszawa
Kamera sieciowa AXIS Q6128-E
Axis Communications Poland Sp. z o.o., Warszawa
Detektor & kamera OMV 210
RSI VIDEOTECHNOLOGIES, Francja
Zgłaszający: Izba Technicznej Ochrony Mienia Euroalarm
Sp. j. KULIK, Bydgoszcz
Centrala dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego typu IVO
pAudio Jan Pacuk, Szczecin
Aliro-Kontrola dostępu
Vanderbilt International (SWE) AB
Seria zasilaczy EN54 – zasilacze do systemów przeciwpożarowych
PULSAR K. Bogusz Sp. j., Siedlec
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem
Pożarowym SIS-FIRE
SCHRACK SECONET POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
OptimaGSM – centrala alarmowa z komunikacją
GSM/IP communication and home
Ropam Elektronik s.c., Myślenice
Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne.
Bezpośr. inf. MTP
Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX
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Axis wprowadza na rynek dwa nowe modele
kamer HDTV typu bullet
Nowe modele kamer – AXIS P1435-E oraz AXIS P1435-LE
– zapewniają wysoką jakość obrazu w pełnej rozdzielczości
HDTV 1080p i gwarantują płynną rejestrację do 60 klatek
na sekundę. Korzystają one z opracowanej przez ﬁrmę Axis
Communications metody kompresji Zipstream, która umożliwia zmniejszenie wymaganej przepustowości sieci i wymaganej pojemności pamięci przynajmniej o 50% w porównaniu ze
standardową kompresją H.264.
Wykorzystanie opatentowanej
technologii
Lightfinder
i opracowanej przez ﬁrmę
Axis funkcji rozszerzania
zakresu dynamiki WDR –
Forensic Capture pozwala
na efektywną pracę kamer
nawet przy słabym i nierównomiernym oświetleniu. Nowe
kamery znajdą zastosowanie
w miejskich i prywatnych systemach dozorowych, a także w systemach ochrony dworców kolejowych,
ramp przeładunkowych, terminali lotniczych, a także sklepów z dużymi witrynami.
– AXIS P1435-E i AXIS P1435-LE to kompaktowe kamery sieciowe typu bullet korzystające z najnowszych metod przetwarzania obrazu, które umożliwiają łatwe rozpoznawanie osób
i obiektów nawet w trudnych warunkach oświetleniowych – powiedział Erik Frännlid, dyrektor ds. zarządzania produktami
w Axis Communications. – Oba modele mogą być instalowane zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków.
W tym drugim przypadku doskonale sprawdzają się razem z naszą nową obudową, która chroni urządzenia przed intensywnymi
opadami.
AXIS P1435-E i AXIS P1435-LE mają kompaktową,
lekką obudowę wyposażoną w uchwyt do montowania na
ścianie lub suficie. Dostępnych jest również wiele akcesoriów, które ułatwiają instalację. Oba modele są łatwe
do zamontowania. Za pomocą komputera można zdalnie
sterować ogniskową obiektywu i ustawiać ostrość obrazu
z kamery.
W kamerach Axis można obrócić obraz o 90 stopni i skorzystać z formatu „korytarzowego”, przydatnego podczas
obserwacji wąskich przestrzeni, takich jak tunele, korytarze, klatki schodowe czy alejki sklepowe. System sterowania przysłoną P-Iris zapewnia utrzymanie optymalnej
ostrości i rozdzielczości obrazu. Modele AXIS P1435-E
i AXIS P1435-LE są wyposażone w porty wejścia-wyjścia,
które mogą służyć do wysyłania prostych powiadomień
do panelu alarmowego lub kontrolnego systemu nadzoru.
Zasilanie kamer metodą PoE eliminuje potrzebę instalacji dodatkowych przewodów i tym samym obniża koszty
8
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montażu. Model AXIS P1435-LE ma ponadto funkcję
OptimizedIR umożliwiającą automatyczną regulację jasności świecenia diod IR doświetlających ciemne obszary. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie obiektów
oddalonych nawet o 30 metrów.
– Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym klientom
urządzenia, które wyznaczają nowe standardy w dziedzinie
dozoru wizyjnego – powiedział Jakub Kozak z Axis Communications, dyrektor sprzedaży w Polsce i krajach bałtyckich.
– Nasze urządzenia dają władzom lokalnym zupełnie nowe
możliwości zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom dzięki
doskonałej jakości obrazu oraz możliwości szybkiego zintegrowania ich z już zainstalowanymi systemami.
Kamery AXIS P1435-E i AXIS P1435-LE są kompatybilne
z największą na rynku bazą oprogramowania do zarządzania
systemami nadzoru wizyjnego za pośrednictwem programów
Axis Application Development Partner Program i AXIS
Camera Station. Urządzenia współpracują również z AXIS
Camera Application Platform i każdym oprogramowaniem
zgodnym z ONVIF, ułatwiając integrację systemów i samodzielne dodawanie inteligentnych funkcji przez deweloperów oprogramowania.
Kamery AXIS P1435-E i AXIS P1435-LE są dostępne
u partnerów handlowych ﬁrmy Axis.

Bezpośr. inf. Axis Communications

Innowacyjne integrowanie systemów zabezpieczeń
Video Management Software (VMS) marki Wavestore to
znacznie więcej niż skuteczny system do zapisu obrazów – to
również gwarancja łatwego łączenia rozwiązań proponowanych przez ﬁrmy trzecie w jeden skuteczny system ochrony.
To inteligentne rozwiązanie bazuje na systemie operacyjnym
Linux i charakteryzuje się stabilnością i szybkością działania.
Intuicyjność użytkowania połączona z możliwością natychmiastowego znalezienia danego zdarzenia (trzy kliknięcia) oraz sporządzenia materiału dowodowego sprawia, że stosowanie VMS
marki Wavestore ma wielu zwolenników. Równoczesna obsługa
kamer analogowych, sieciowych, megapikselowych, hemisferycznych 360° (np. marki MOBOTIX), termowizyjnych oraz HD-SDI
i HD-CVI to dodatkowy atut tego rozwiązania. Skuteczne usuwanie zniekształceń na obrazach z kamer z obiektywami typu rybie oko to kolejna cecha
wyróżniająca ten produkt.
Rejestracja obrazów jest możliwa w formatach H.264, MPEG-4,
MPEG-2, M-JPEG, MxPEG oraz
JPEG2000. Dodatkowo istnieje możliwość przypisania trzech
niezależnych strumieni wizyjnych do różnych dysków z różnymi ustawieniami dla każdej z kamer.
Oferowane rozwiązanie jest zgodne ze standardem ONVIF
Proﬁle S, dlatego w jednym systemie można zastosować kamery
różnych producentów. Ponadto VMS marki Wavestore umożliwia
wykorzystanie pochodzących od różnych producentów aplikacji
służących do analizy treści obrazu, kontroli dostępu, detekcji ru-

chu, odczytu znaków z tablic rejestracyjnych, wykrywania pozostawionych obiektów, detekcji wtargnięć, zliczania osób, ochrony
perymetrycznej, monitoringu ruchu drogowego itp.
VMS marki Wavestore to niezawodne urządzenie, które
po awarii i ponownym przywróceniu zasilania uruchomi się
automatycznie w czasie krótszym niż jedna minuta i podejmie dalszą rejestrację obrazów. Dodatkowym udogodnieniem jest zdalny system diagnostyczny i możliwość uaktualnienia oprogramowania bez przerywania pracy rejestratora.
Wavestore to skuteczne, „przyjazne” dla użytkownika
urządzenie do zarządzania systemem wizyjnym i rejestracji obrazów, które bazuje na systemie operacyjnym Linux.
To otwarta platforma umożliwiająca integrację wielu systemów oraz stworzenie
kompleksowego systemu zabezpieczeń. Znajdzie zastosowanie zarówno w niewielkich systemach zabezpieczających, jak i w dużych sieciach
z rozproszonymi serwerami i tysiącami
kamer. Ze względu na duże możliwości integracji, m.in. dzięki zgodności ze specyﬁkacją ONVIF,
rejestrator Wavestore może być stosowany zarówno w istniejących, jak i w nowych systemach dozoru wizyjnego. Możliwości jego wykorzystania jest bardzo wiele.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej
(www.linc.pl/wavestore).
Bezpośr. inf. Linc Polska

Firma ROGER ponownie w elitarnym klubie Gazel Biznesu
Miło nam poinformować o ponownym uhonorowaniu firmy ROGER prestiżowym wyróżnieniem w rankingu Gazele Biznesu 2015 organizowanym przez Puls Biznesu. Ranking jest opracowywany przez wywiadownię gospodarczą
Coface Poland. W każdej edycji rankingu badane są wyni-

ki finansowe przedsiębiorstw osiągnięte w ciągu pełnych
trzech lat. O nominowaniu firmy do wyróżnienia Gazelą
Biznesu decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów ze sprzedaży.
Ponowne dołączenie ﬁrmy ROGER do grona najdynamiczniej rozwijających się ﬁrm w Polsce potwierdza właściwy
kierunek rozwoju ﬁrmy, który przekłada się na docenione
w rankingu dane ﬁnansowe. Nagroda motywuje do dalszej
pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami z dziedziny kontroli
dostępu i rejestracji czasu pracy, które cieszą się uznaniem
klientów zarówno na rynku krajowym, jak i na wielu rynkach
zagranicznych.
Obecnie ﬁrma jest w trakcie wprowadzania do sprzedaży
zupełnie nowego, opracowanego od podstaw systemu kontroli
dostępu RACS 5, który według opinii jego projektantów reprezentuje najwyższy, światowy poziom. Możliwości nowego
systemu oraz jego poziom techniczny powinny ugruntować
pozycję ﬁrmy i zdobyć nowe rynki zbytu – w szczególności zagraniczne.

Bezpośr. inf. ROGER
ZABEZPIECZENIA
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VIDOS M903-S – nowy monitor z dotykowym ekranem
VIDOS poszerza asortyment oferowanych
wideodomofonów o rewelacyjny model
M903-S. To kolejny wysokiej klasy monitor, który wyróżnia się w swojej kategorii.
Całkowicie nowe, intuicyjne menu w połączeniu z siedmiocalowym dotykowym
ekranem umożliwia korzystanie z funkcji
w sposób, jaki jest nam już doskonale znany z urządzeń mobilnych.

M903 obsługuje dwa wejścia oraz dwie
dodatkowe kamery CCTV. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla
każdej z kamer. Monitor ma funkcję pamięci zdjęć lub ﬁlmów z wizyt gości. Całość jest zapisywana na karcie microSD.
Innowacją jest możliwość podpięcia do
każdej z kamer CCTV czujnika alarmowego, który po zareagowaniu uruchamia

ustaloną przez nas funkcję w monitorze
– robi zdjęcie lub nagrywa ﬁlm z tej kamery. Pierwszy pokaz monitora M903-S
odbędzie się na najbliższych kwietniowych targach SECUREX.
Bezpośr. inf. Michał Modzelewski
FH WENA

Videotec wprowadza nową serię specjalistycznych kamer
przeznaczonych do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem
Videotec rozszerza asortyment oferowanych kamer MAXIMUS w wersji iskrobezpiecznej. Nowe kamery MVX znajdą
zastosowanie w systemach obserwacyjnych, w systemach sterowania procesami technologicznymi, w ciężkich warunkach
eksploatacyjnych, w miejscach wypełnionych gazami lub
łatwopalnymi zawiesinami stwarzającymi zagrożenie wybuchem. Takie warunki często panują w zakładach przemysłowych, a także w raﬁneriach ropy naftowej, przepompowniach
gazu i nadbrzeżnych instalacjach przeładunkowych.
Kamery MAXIMUS MVX zostały zaprojektowane z należytą pieczołowitością i spełniają najwyższe wymagania przemysłowe. Są zgodne ze standardami ATEX, IECEX, INMETRO,
EAC Ex, ETL dla stref 1 i 2 (gaz), standardami z grupy IIC T5
i T6 dla stref 21 i 22 (pył), a także z grupy IIIC T100°C i T85°C.
W nowych urządzeniach stosowane są sieciowe moduły kamerowe o rozdzielczości Full HD, moduły analogowe oraz
moduły termowizyjne. Dzięki temu ﬁrma Videotec może zaoferować swoim klientom produkty dostosowane funkcjonalnie
i cenowo do ich indywidualnych wymagań. Kamery pracujące
w widmie optycznym są wyposażone w obiektywy zmiennoogniskowe, co dodatkowo rozszerza zakres ich zastosowań.
Kamery MVX wyróżniają się łatwością instalacji i gotowością do natychmiastowego użycia zaraz po włączeniu. Dostarcza się je już zmontowane i fabrycznie okablowane, więc
instalator unika konieczności dokonywania wielu połączeń
elektrycznych, co jest typowe dla kamer innych producentów.
Obudowa i część mechaniczna tych kamer ma zwartą konstrukcję, co nie ogranicza funkcjonalności. Wszystkie elementy
zewnętrzne są wykonane ze stali nierdzewnej AISI316L. Odporność na korozję jest zagwarantowana przez dostawcę stali i dodatkowo zwiększona w procesie wielokrotnego szlifowania.
Zakres temperatur pracy kamer jest bardzo szeroki i mieści
się w granicach od -60°C do 65°C (-76°F/149°F). Zainstalowany
10
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wewnątrz obudowy system zimnego rozruchu kamer umożliwia
stosowanie ich w najcięższych warunkach klimatycznych. Klasa szczelności IP66/IP68 gwarantuje całkowite zabezpieczenie
przed wodą i zanieczyszczeniami. Kamery mogą być na dwie
godziny zanurzane w wodzie na głębokość pięciu metrów. Wysoka klasa szczelności pozwala na czyszczenie kamer z użyciem
strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Obudowy kamer
pracujących w widmie optycznym są wyposażone w wycieraczkę
oraz spryskiwacz w wersji iskrobezpiecznej. Dzięki temu okres
bezawaryjnej pracy kamer, w którym nie trzeba wykonywać
czynności konserwacyjnych, jest znacznie wydłużony.
Firma Videotec ma duże doświadczenie w projektowaniu
i produkcji urządzeń przeznaczonych do budowy wizyjnych
systemów dozorowych. Dotyczy to także urządzeń przeznaczonych do pracy w ciężkich warunkach eksploatacyjnych,
w środowiskach agresywnych chemicznie i miejscach zagrożonych wybuchem. Tego rodzaju kamery Videotec odznaczają
się bezawaryjną pracą w ciężkich warunkach przemysłowych
i nie wymagają częstej i kłopotliwej konserwacji.
Bezpośr. inf. Martina Panighel
Videotec
Tłumaczenie: Redakcja
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WIN-PAK 4.4 i WIN-PAK for Galaxy ﬁrmy Honeywell
Firma Honeywell stworzyła WIN-PAK
w wersji 4.4, czyli aktualizację popularnego oprogramowania do zarządzania
systemami bezpieczeństwa marki Honeywell, wzbogaconą m.in. w poprawiony interfejs użytkownika, a także nową
wersję WIN-PAK for Galaxy – oprogramowanie do obsługi urządzeń z rodziny
Honeywell Galaxy.
Dostępne w kilku wersjach oprogramowanie WIN-PAK zostało stworzone z myślą o bezpieczeństwie małych
i średnich obiektów. Umożliwia ono integrację kilku rozproszonych systemów
i zarządzanie nimi z jednej, centralnej
lokalizacji, a także późniejszą rozbudowę całościowego systemu w przypadku
zmiany wymagań użytkownika.
Oprócz funkcji zarządzania systemami
sygnalizacji włamania i napadu, kontroli
dostępu i CCTV WIN-PAK 4.4 ma kilka
nowych właściwości, w tym prostszy in-

terfejs – udoskonalony dzięki sugestiom
użytkowników. Proces importu i synchronizacji danych użytkowników został
zautomatyzowany. Trwa on krócej i absorbuje mniej zasobów sprzętowych. Poprawiono również sposób prezentacji informacji na aktywnych mapach obiektu.
WIN-PAK for Galaxy jest nowym
rozwiązaniem w rodzinie oprogramowania WIN-PAK. Umożliwia zarządzanie
użytkownikami w urządzeniach Galaxy Dimension. W wersji WIN-PAK 4.4
oprogramowanie oferuje prostszy interfejs do zarządzania systemem. W razie
potrzeby podniesienia poziomu bezpieczeństwa w budynku można zaktualizować WINPAK dla Galaxy do wersji
pozwalającej na integrację centrali Galaxy z systemem kontroli dostępu i (lub)
z systemem telewizji dozorowej.
Instalacja i konﬁguracja nowego oprogramowania WIN-PAK jest prostsza,

więc można zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty przeszkolenia obsługi. Można też wybrać rozwiązanie optymalne
i zarazem nie pozbawiać się możliwości
późniejszej rozbudowy systemu.
Więcej informacji dotyczących oprogramowania WIN-PAK 4.4 i WIN-PAK
for Galaxy jest dostępnych pod adresem
http://www.honeywell.com/security/uk.
Bezpośr. inf. Łukasz Ługowski
TAP Systemy Alarmowe

RCP Master 3 – nowy system rejestracji czasu pracy
w ofercie ﬁrmy ROGER
Firma ROGER wprowadziła do swojej oferty nową wersję popularnego programu do rejestracji, analizy i rozliczania czasu pracy RCP Master. Nowa wersja może pracować z darmową plikową bazą danych typu MS SQL CE
lub komercyjną bazą serwerową typu MS SQL Server.
Program w poprzedniej wersji wykorzystywał bazę danych typu MS Access. Współpraca z nowymi bazami da-

nych radykalnie przyśpiesza jego działanie, a także daje
możliwość obsługi większej liczby pracowników. Spośród
innych nowych funkcji programu warto wymienić zwłaszcza możliwość samodzielnego definiowania składników
raportów, gotowe szablony raportów oraz ulepszone mechanizmy automatycznego importu zdarzeń i eksportu
danych. RCP Master 3 może pobierać dane z tekstowego
pliku wymiany, systemu kontroli dostępu RACS 4 i 5 lub
bezpośrednio z autonomicznych rejestratorów RCP typu
PR602LCD-DT oraz MD70. Pobieranie danych w systemu RACS 5 jest realizowane samoczynnie, bez udziału
operatora programu, co stanowi duże ułatwienie obsługi systemu. Rejestrator MD70 jest nowym terminalem
wyposażonym w 7-calowy ekran dotykowy, kamerę oraz
wbudowany czytnik zbliżeniowy MIFARE. Obecność kamery przeciwdziała próbom nieuczciwej rejestracji czasu
pracy. Komunikacja pomiędzy programem RCP Master 3
a terminalem MD70 może odbywać się przez sieć komputerową (Ethernet lub Wi-Fi) albo za pośrednictwem interfejsu RS485. RCP Master 3 ma nowy, bardziej
intuicyjny i estetyczny interfejs użytkownika, co
zwiększa efektywność i komfort użytkowania.

Bezpośr. inf. ROGER
12
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Centrala mcr iXega ﬁrmy Mercor
Mercor, wiodąca spółka z Grupy Mercor
należąca do grona liderów europejskiego
rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, rozszerza ofertę w zakresie
automatyki pożarowej o nowoczesne
rozwiązanie – centralę mcr iXega, której
zadaniem jest wykrywanie pożaru i sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi.
Centrala umożliwia sterowanie systemami wentylacji pożarowej i bytowej,
a także systemami różnicowania ciśnienia oraz wentylacji strumieniowej, które
zapewniają bezpieczeństwo przebywającym w budynkach osobom oraz chronią
mienie. Nowe rozwiązanie ma certyﬁkat
CNBOP i jest już dostępne w sprzedaży.
Centrala mcr iXega może być stosowana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów średniej wielkości,
np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych czy inteligentnych budynków. Centrala zarządza elementami
adresowalnego systemu automatycznego
wykrywania pożaru oraz koordynuje pracę urządzeń w tym systemie. Po wykryciu
zagrożenia mcr iXega inicjuje alarm po-
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żarowy oraz steruje urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi. Może
być wykorzystywana również do sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi
i systemami oddymiania grawitacyjnego,
a także przekazuje informacje do centrum monitorowania lub systemu nadzoru budynku.
Centrala mcr iXega uzupełnia dotychczasową ofertę Grupy Mercor,
współpracując z innymi urządzeniami
z asortymentu spółki, takimi jak przeciwpożarowe klapy odcinające, klapy
transferowe, zawory przeciwpożarowe,
wentylatory oddymiające, wentylatory
nawiewno-wywiewne, wentylatory strumieniowe.
Centrala ma budowę modułową, pozwalającą efektywnie zarządzać budynkiem w zakresie wykrywania pożaru
i sterowania urządzeniami pożarowymi.
Na froncie znajduje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który umożliwia sprawdzanie stanu systemu (elementy sygnalizacyjne) i ułatwia programowanie
(elementy manipulacyjne).

Centralę wyposażono w drukarkę
termiczną tworzącą wydruki informacji o zdarzeniach w sposób uporządkowany, według daty i czasu wystąpienia. Zasilanie rezerwowe zapewniają
akumulatory o pojemności 17–38 Ah,
w zależności od zapotrzebowania systemu.
Więcej informacji udzielimy telefonicznie (tel.: 58 341 42 45).

Bezpośr. inf. Mercor

INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
JEDNO OPROGRAMOWANIE - WIELE SYSTEMÓW
JEDEN CEL: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE OBIEKTEM

PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

www.aat.pl
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Kamery sieciowe i rejestratory HCVR ﬁrmy Dahua są obsługiwane przez
system Milestone XProtect VMS
Dahua Technology informuje, że wszystkie typy kamer sieciowych i rejestratorów
wizyjnych produkowanych przez tę ﬁrmę
są obsługiwane przez systemy Milestone
XProtect Enterprise i Corporate.
Firma Dahua Technology nadąża za
rosnącymi wymaganiami. Produkowana przez nią seria megapikselowych kamer sieciowych o różnych rozmiarach
i kształtach odznacza się wysoką jakością
i funkcjonalnością. Platformy sieciowe
Milestone XProtect Enterprise i Corporate są przystosowane do obsługi kamer
Dahua z serii Ultra-smart, Eco savvy 2.0
oraz Lite. Kamery sieciowe PTZ oraz rejestratory HDCVI DVR są także kompatybilne z platformą Milestone.
Należy podkreślić, że tylko czterech
producentów rejestratorów DVR uzyskało autoryzację ﬁrmy Milestone. W tej
grupie znajduje się ﬁrma Dahua ze swoimi

dwudziestoma dwoma modelami rejestratorów HDCVI DVR, w tym z najnowszą
serią urządzeń cztero- i ośmiokanałowych.
W najbliższej przyszłości platformy Milestone XProtect Enterprise i Corporate IP

będą obsługiwać szesnastokanałowe rejestratory Dahua.
Bezpośr. inf. Dahua Technology
Tłumaczenie: Redakcja

Nowa linia obiektywów Fujinon Machine Vision dla kamer
3-megapikselowych z przetwornikami 2/3"
Obiektywy z serii FUJINON HF-XA produkowane przez
Fujifilm wytwarzają ostry obraz na całej powierzchni przetwornika, niezależnie od apertury i odległości od obserwowanego obiektu.
W skład serii FUJINON HF-XA wchodzi pięć profesjonalnych obiektywów stałoogniskowych o ogniskowych mieszczących
się w zakresie od 8 mm do 35 mm. Nowe obiektywy wytwarzają
obraz o wysokiej rozdzielczości na całej powierzchni przetwornika, poczynając od części centralnej, a kończąc na narożnikach,
niezależnie od tego, jak szeroko otwarta jest przysłona oraz niezależnie od odległości od obserwowanego obiektu. Obiektywy
są przystosowane do współpracy z kamerami o rozdzielczości
3 Mpx, z przetwornikami o rozmiarach 2/3", z rozstawem pik-

seli równym 4,4 μm. Dzięki temu znajdują liczne zastosowania
w różnych dziedzinach przemysłu. Zewnętrzna średnica każdego
z tych obiektywów wynosi jedynie 29,5 mm. Obiektywy są mocowane za pomocą trzech śrub wkręcanych w symetrycznie rozłożone otwory, dzięki czemu możliwe jest takie ustawienie korpusów
obiektywów, by regulacja przysłony i ostrości za pomocą pierścieni regulacyjnych była jak najwygodniejsza.
Podstawowe właściwości:
1) Wysoka rozdzielczość optyczna umożliwiająca zastosowanie tych obiektywów w kamerach o rozdzielczości
3 Mpx. Obraz jest ostry na całej powierzchni, od części
środkowej po narożniki.
2) Duży format przetwornika. Zgodnie z danymi pochodzącymi od producenta obiektywy z serii FUJINON HF-XA
są przystosowane do współpracy z przetwornikami o rozmiarach 2/3", jednakże mogą współpracować z większymi przetwornikami o rozmiarach dochodzących do
1/1,2". Nawet w przypadku obiektywów typu HF8XA-1
o najkrótszej ogniskowej równej 8 mm winietowanie
w narożnikach obrazu jest niewielkie.
3) Zwarta, lekka konstrukcja. Wszystkie obiektywy z tej serii
mają jednakową średnicę zewnętrzną równą 29,5 mm i ważą
poniżej 80 g. Dzięki temu możliwe jest tworzenie przemysłowych systemów optycznych o niewielkich rozmiarach.
Bezpośr. inf. FUJIFILM Europe
Tłumaczenie: Redakcja
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Boa Vista w języku portugalskim oznacza ładny wygląd lub przyjemną okolicę. To również nazwa stolicy brazylijskiej prowincji Roraima. Miasto jest
położone na zachodnim brzegu rzeki
Branco, w odległości 220 km od granicy
z Wenezuelą. Jest to jedyne duże brazylijskie miasto zlokalizowane na północy
od równika. W Boa Vista panuje tropikalny klimat typowy dla brazylijskiej
sawanny.
W Boa Vista jest duża przestępczość. Liczne są akty wandalizmu,
a nawet terroryzmu. Aby umożliwić
zapobieganie przestępstwom i przemocy oraz stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców, ﬁrma
Dahua stworzyła dla tego miasta system bezpieczeństwa.
System ten bazuje na połączeniu
multimedialnego systemu wizyjnego
z systemem transmisji danych. Centrum obserwacyjne, do którego podłączone są kamery sieciowe Dahua, jest
umieszczone w obrębie dzielnicy bizne-

sowej Boa Vista i pracuje w trybie ciągłym – całodobowo i całotygodniowo.
Centrum obsługuje ponad sto kamer
obserwujących ulice miasta Boa Vista.
Kamery sieciowe mogą wytwarzać obrazy i jednocześnie wykrywać niebezpieczne incydenty.
W skład jednostki rejestrującej obrazy wchodzą 32-kanałowe rejestratory
sieciowe Dahua typu 4832, które dekodują strumienie wizyjne o rozdzielczości 5 Mpx z kompresją H.264/MJPEG.
Sumaryczna przepływność wejściowych
strumieni wizyjnych wynosi 200 Mb/s,
zaś podczas przeglądania materiałów wizyjnych, zarówno bieżących jak
i archiwalnych, dysponuje się obrazami

o rozdzielczości 5 Mpx. Zastosowanie
transmisji multikastingowej umożliwia
dalsze zmniejszenie wymagań dotyczących pasma sieciowego potrzebnego do
przesyłania obrazów o wysokiej jakości.
Rejestratory sieciowe Dahua typu 4832
mogą współpracować z różnymi kamerami zainstalowanymi na zewnątrz i wewnątrz budynków, w tym z kamerami
stacjonarnymi i zdalnie sterowanymi.
System „bezpieczne miasto” zastosowany w Boa Vista umożliwia obserwację
obrazów z kamer w czasie rzeczywistym,
a także rejestrację tych obrazów i odtworzenie ich w późniejszym czasie – powiedział William Zhou z ﬁrmy Dahua,
dyrektor do spraw sprzedaży na obszar
Ameryki Łacińskiej i Afryki. – System
odgrywa ważną rolę w zwalczaniu przestępczości. Jego uruchomienie przyczyniło
się do znacznej poprawy bezpieczeństwa
na całym obszarze miasta Boa Vista.
Bezpośr. inf. Dahua Technology
Tłumaczenie: Redakcja
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System bezpieczeństwa ﬁrmy Dahua dla miasta Boa Vista

WYDARZENIA – INFORMACJE

Konferencja ﬁrm CBC Poland i Videotec
14 stycznia br. w hotelu Apart Hotel przy ul. Stalowej
w Warszawie odbyła się konferencja, której gospodarzami byli włoska ﬁrma Videotec oraz jej biznesowy partner
CBC Poland.
Na wstępie przedstawiciele Videoteca zapoznali uczestników konferencji z historią i dotychczasowym dorobkiem
tej ﬁrmy, a następnie zaprezentowali swoje najnowsze produkty. Z satysfakcją należy stwierdzić, że ﬁrma Videotec,
która specjalizowała się w produkcji obudów i głowic obrotowych do kamer przemysłowych poszerzyła swoją ofertę
o kompletne, gotowe do użycia punkty kamerowe. Nowe
urządzenia stanowią połączenie znanych i cieszących się
dobrą sławą głowic Ulisse i Ulisse Compact z odpowiednio
dobranymi kamerami o wysokiej rozdzielczości, wyposażonymi w obiektywy ﬁrmy CBC. Tak powstałe zintegrowane
punkty kamerowe mogą być wyposażone w oświetlacze
pracujące w podczerwieni i dodatkowe akcesoria, takie jak
spryskiwacze i wycieraczki służące do usuwania zanieczyszczeń z przedniej szyby obudowy kamery. Videotec oferuje
także punkty kamerowe z kamerami termowizyjnymi lub
nawet z dwiema kamerami – termowizyjną i optyczną –
umieszczonymi w jednej obudowie. Asortyment tych wyrobów jest duży i mają one zróżnicowane parametry, dlatego
znajdują wiele zastosowań w wizyjnych systemach dozorowych i w przemyśle.
Kolejną grupą produktów prezentowanych podczas konferencji były przemysłowe obudowy do kamer i głowice obrotowe przystosowane do pracy w ekstremalnie trudnych
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warunkach środowiskowych, w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem lub agresywnych chemicznie. Tego typu urządzenia
znajdują zastosowanie w kopalniach, zakładach chemicznych,
raﬁneriach ropy naftowej oraz w transporcie morskim. W swoich wystąpieniach przedstawiciele ﬁrmy Videotec podkreślali
długi czas eksploatacji obudów i głowic przemysłowych bez konieczności podejmowania czynności konserwacyjnych, a także
ich wysoką niezawodność. To wszystko nabiera szczególnego
znaczenia w trudnych warunkach środowiskowych.
Ostatnim punktem części konferencyjnej było wystąpienie
przedstawicielki niemieckiej ﬁrmy Crisp specjalizującej się
w produkcji oprogramowania do wizyjnych systemów dozorowych. Ostatnio doszło do powiązań personalnych między
ﬁrmami Crisp i Videotec, co z pewnością zaowocuje dalszym
poszerzeniem oferty Videoteca, tym razem o specjalistyczne
oprogramowanie systemowe. Firma Crisp koncentruje się na
zagadnieniach związanych z integracją różnych systemów bezpieczeństwa na jednej platformie programowej i ma w swoim dorobku dostawę wielu systemów przygotowanych „pod
klucz”, zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
Po zakończeniu części oﬁcjalnej uczestnicy konferencji mieli okazję skosztować włoskich potraw i napić się włoskiego
wina podczas przyjęcia przygotowanego przez ﬁrmę Videotec
specjalnie na tę okazję.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie internetowej
http://zabezpieczenia.com.pl/fotogalerie.
Andrzej Walczyk

WYDARZENIA – INFORMACJE

PODSUMOWANIE

ZABEZPIECZENIA

2/2016

19

Największe stacje monitorowania w Europie

Daniel Kamiński

W Polsce usługi monitorowania
alarmów są świadczone od ponad
25 lat. Przez ten czas znacząco
ewaluowały zarówno systemy
transmisji jak i obsługa alarmów.
W efekcie największa polska stacja
monitorowania obsługuje dziś
ponad 100 tys. obiektów, a dwie
kolejne osiągnęły poziom ponad
50 tys. monitorowanych obiektów
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ropejskich stacji monitorowania oraz dostawcami urządzeń
i programów dla stacji monitorowania posiadającymi swoje
biura w Europie.
Największe europejskie stacje monitorują nawet ponad
500 tys. obiektów. W takich kolosach obsługą alarmów zajmuje się nawet 200 operatorów na zmianie. Są jednak tylko
dwie tak duże stacje w Europie. Okazuje się, że dość trudne
jest nawet osiągnięcie progu 100 tys. przyłączonych obiektów. W całej Europie jest około 20 stacji monitorowania
zlokalizowanych w ośmiu krajach – w Hiszpanii, Francji,
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MONITORING

W

Stanach Zjednoczonych monitorowanie stosuje się
już od 140 lat, a największe ﬁrmy mają stacje, które
obsługują ponad milion obiektów. Wiedza na temat tych stacji jest ogólnie dostępna, ponieważ stowarzyszenia branżowe
je certyﬁkują i prowadzą rankingi najlepszych usługodawców. W Europie monitorowanie alarmów jest dostępne od
kilkudziesięciu lat, jednak wiedza na temat głównych graczy
nie jest tak powszechna jak np. w Stanach Zjednoczonych,
gdzie wynaleziono ten typ usługi. W artykule zostaną przedstawione informacje zebrane podczas rozmów z szefami eu-

MONITORING

Lp.

Stacje monitorowania powyżej 100 tys.
obiektów

Kraj, w którym prowadzona jest działalność

1

Verisure, Prosegur, ADT

Hiszpania

2

EPS, Verisure, Prosegur, Stanley, Delta, ADT

Francja

3

Securitas, Sector Alarm, Verisure

Szwecja/Norwegia

4

UTC (SMC), Securitas, Trigion

Holandia

5

UTC (Chubb/SMC), ADT, G4S

Wielka Brytania

6

Pronet

Turcja

7

Solid Security

Polska

Działalność międzynarodowa – regiony
używające wspólnych lub podobnych języków

Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Turcji oraz
w Polsce.

Porównując stacje monitorowania, należy zauważyć, że część
z nich obsługuje więcej niż jeden kraj. Można wyróżnić kilka
regionów, w których używane są te same lub podobne języki:
– Skandynawia (Szwecja, Norwegia, Dania),
– Beneluks (Holandia, Belgia, Luksemburg),
– Hiszpania, Portugalia.
We wspomnianych krajach najwięksi gracze dokonują optymalizacji kosztów, uruchamiając główną stację monitorowania w jednym kraju oraz zapasową w innym kraju. Przykładem
może być Sector Alarm, który główną stację ma w Norwegii,
a stację zapasową w Szwecji. Podobnie jest w przypadku ﬁrm
Securitas i Stanley Security.

Największe stacje monitorowania

Największe ﬁrmy w Europie

Najstarsze europejskie ﬁrmy ochrony rozpoczęły działalność
110 lat temu w Szwecji. Największe stacje monitorowania
w Szwecji są w posiadaniu ﬁrm Securitas, Sector Alarm oraz
Verisure. Firmy te mają także największe stacje monitorowania w Norwegii.
Największe europejskie stacje monitorowania znajdują
się w Hiszpanii. Należą one do firm Verisure oraz Prosegur. Kolejną firmą obsługującą ponad 100 tys. monitorowanych obiektów w Hiszpanii jest ADT (firma z grupy
Tyco).
Największy rynek monitorowania alarmów jest we Francji.
Znajduje się tu sześć stacji, które obsługują powyżej 100 tys.
podłączonych obiektów. Należą one do ﬁrm EPS, Verisure,
Prosegur, Delta, ADT i Stanley. Francja wyróżnia się tym, iż
jako jeden z nielicznych krajów ma ustawowo ustalone minimalne stawki wynagrodzenia dla pracowników ochrony.
Najbardziej zaawansowane usługi monitorowania w Europie są świadczone w Holandii. Znajdują się tu trzy stacje monitorujące około 100 tys. obiektów. Ich właścicielami są UTC
(SMC), Securitas oraz Trigion. Holandia jest jednym z czterech krajów w Europie (wraz z Francją, Hiszpanią i Wielką
Brytanią), w których obowiązkowo stosuje się weryﬁkację
alarmów w celu ograniczenia liczby interwencji w przypadku
alarmów fałszywych.
Anglia jest kolejnym krajem, w którym znajdują się największe stacje monitorowania. Głównymi graczami w Anglii są
Chubb (UTC), ADT (Tyco) oraz G4S. Charakterystyczne jest
tam zamiłowanie do korzystania ze sprawdzonych rozwiązań.
Z tego względu do transmisji najczęściej wykorzystuje się linie
telefoniczne, a GSM nadal jest na marginesie.

Skandynawska ﬁrma Securitas jest najstarszą spośród ﬁrm
zajmujących się ochroną w Europie i jedną z dwóch największych na świecie. Securitas ma również najwięcej stacji monitorowania w Europie. Na terenie Europy Securitas monitoruje ponad 600 tys. obiektów. Firma ta odegrała znacząca
rolę w historii monitorowania alarmów w Europie. Wywodzą
się z niej Group4 (obecnie G4S) oraz Securitas Direct (obecnie Verisure).
G4S ma duże stacje monitorowania zlokalizowane w Dani,
Holandii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii. Jest to ﬁrma, która
wycofała się z części rynków (między innymi z Polski, Szwecji,
Norwegii i Finladnii oraz Niemiec).
Securitas Direct (Verisure) powołano w 1988 roku do
obsługi małych obiektów (klienci indywidualni, mały
handel i SOHO). W roku 2006 firma weszła na giełdę,
a w 2008 została dokapitalizowana przez fundusz inwestycyjny EQT. Od tego czasu realizowała agresywne plany
handlowe dotyczące zdobywania rynku usług monitorowania w kolejnych krajach. Plany powiodły się i obecnie
jest to największa firma obsługująca ponad dwa miliony
monitorowanych obiektów. Verisure wyróżnia się tym, że
zaprojektowało i wyprodukowało własny bezprzewodowy
system alarmowy.
Kolejną ﬁrmą wartą wspomnienia jest ADT. Zajmuje się
ona monitorowaniem od momentu wynalezienia telegrafu
elektrycznego. ADT obsługuje na świecie około dziesięciu milionów obiektów. Większość przyłączonych obiektów znajduje się w Stanach Zjednoczonych, ale mimo to w Europie jest
jednym z głównych graczy. Kilka lat temu ﬁrma wycofała się
z Europy Wschodniej.

Tab. 1. Największe stacje monitorowania w Europie

Lp.

Nazwa ﬁrmy

Regiony, w których prowadzona jest działalność

1

Verisure (Securitas Direct)

Hiszpania, Portugalia, Beneluks, Skandynawia, Francja

2

Securitas (Securitas Alert)

Wielka Brytania, Beneluks, Skandynawia, Hiszpania, Portugalia, Europa Wschodnia

3

Stanley Security

Wielka Brytania, Beneluks, Skandynawia

4

UTC (Chubb/SMC/Custodian)

Wielka Brytania, Beneluks, Hiszpania, Francja, Niemcy

5

ADT/Tyco

Wielka Brytania, Beneluks, Hiszpania, Portugalia

6

G4S

Wielka Brytania, Beneluks, Skandynawia

7

Prosegur

Hiszpania, Portugalia, Francja

8

Siemens

Niemcy, Francja, Holandia

Tab. 2. Firmy monitorujące najwięcej obiektów w Europie
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Nazwa programu

Największe wdrożenia

1

MASterMind ﬁrmy UTC (USA)

ADT, UTC, Securitas, Prosegur, Stanley

2

Sentinel Plus ﬁrmy Monitor (UK)

ADT, G4S

3

Safecon ﬁrmy Alcensoft (Dania)

G4S

4

InterView ﬁrmy IBS (Dania)

Securitas, ISS, Falck, Sector Alarm

5

SBN ﬁrmy IBS (USA)

Verisure (Securitas Direct)

6

Solid ﬁrmy ENAI (Holandia)

Trigion, G4S

7

M1/F1 ﬁrmy ESI (Francja)

Prosegur, Stanley

8

Atraq ﬁrmy Comon (Turcja)

Pronet, G4S

MONITORING

Lp.

Tab. 3. Programy obsługi alarmów, z których korzystają najwięksi gracze w Europie

Innym dużym graczem jest ﬁrma Prosegur. Firma ta do
niedawna koncentrowała się na rynkach hiszpańskojęzycznych i największą aktywność wykazywała w Ameryce Południowej. Niemniej ostatnio rozszerza zakres działalności
o kraje europejskie. Dwa lata temu badała polski rynek,
angażując się w rozmowy handlowe z największymi polskimi
ﬁrmami z branży.
Szybkie tempo rozwoju terytorialnego można zauważyć
w ﬁrmie UTC Fire & Security. Wielu osobom ﬁrma ta kojarzy się z rynkiem zabezpieczeń technicznych, jednakże jedna
z jej spółek zależnych, ﬁrma Chubb, umacnia pozycję jednego z liderów na rynku usług monitorowania. Utrudnieniem
może być to, że w różnych krajach UTC posiada różne marki,
np. w Wielkiej Brytanii jest to Custodian, a w Holandii SMC.
Godne uwagi jest również to, że UTC jest właścicielem praw
do programu MasterMind służącego do obsługi stacji monitorowania.
Innym ważnym graczem, praktycznie nieznanym na rynku
polskim, jest ﬁrma Stanley Security. Firma ta może kojarzyć
się wielu osobom z elektronarzędziami, ale od wielu lat jest to
jeden z czołowych globalnych dostawców usług ochrony oraz
nadzoru medycznego (ang. healthcare).

Programy używane przez największe stacje
monitorowania alarmów
Porównując stacje monitorowania, trudno pominąć programy
służące do obsługi alarmów. Pierwsze programy pojawiły się
35 lat temu. Było to następstwem pojawienia się komputerów
osobistych i spowodowało rozwój stacji monitorowania.
Jednym z programów, który istnieje od początku ery komputerów osobistych, jest MASterMind ﬁrmy MAS (obecnie
UTC). Program ten osiągnął duży sukces rynkowy i w efekcie
był wybierany przez największe na świecie stacje monitorowania. W Europie był mało popularny ze względu na brak lokalnego wsparcia technicznego, jednak od kilku lat zajmuje
się nim jedno z trzech centrów rozwoju zlokalizowane w Polsce, a za jego sprzedaż i wsparcie odpowiada holenderska
ﬁrma ENAI (znana z własnych programów dla stacji monitorowania).
MASterMind jest dziś używany w wielu stacjach monitorowania w Europie. Firmy działające globalnie, takie jak ADT
czy Securitas, mają podpisane z UTC międzynarodowe umowy ramowe i wprowadzają MASterMinda jako standard we
wszystkich krajach. Firmy te posiadają własne działy wsparcia
technicznego do obsługi programu. MASterMind jest użytko-

wany także w stacjach ﬁrm Prosegur, Stanley i ﬁrm należących
do koncernu UTC, takich jak Chubb czy SMC.
Należy wspomnieć o programie firmy IBS. Program ten
jest rozwijany w wersji amerykańskiej (SBN), przeznaczonej dla bardzo dużych stacji, i w wersji europejskiej
(InterView), przeznaczonej do obsługi skandynawskich
stacji firm Securitas, ISS, Falck czy Sector Alarm. Największa europejska firma monitorująca (Verisure) korzysta z amerykańskiej wersji programu. Z tego względu
uruchomiono w Hiszpanii oddział firmy IBS, aby móc obsługiwać Verisure w Europie.
Warto wspomnieć również o europejskich programach.
Jednym z nich jest popularny w Wielkiej Brytanii Sentinel
Plus ﬁrmy Monitor, który doceniły ﬁrmy ADT oraz G4S.
Kolejnym jest Safecon duńskiej ﬁrmy Alcensoft, która od
25 lat pisze programy na potrzeby skandynawskich stacji monitorowania ﬁrmy G4S. Jeszcze inne to M1 i F1 ﬁrmy ESI,
używane we francuskich, hiszpańskich oraz włoskich stacjach
monitorowania.

Podsumowanie
Polskim stacjom monitorowania bliżej do rozwiązań europejskich niż amerykańskich. Rozwój usług monitorowania
rozpoczęliśmy dziesięć lat później i przeskoczyliśmy pewne
etapy (np. monitorowania poprzez linie telefoniczne), ale
inne są jeszcze przed nami (np. dalsza konsolidacja rynku,
outsourcing usług monitorowania dla krajów sąsiednich
i z dawnego bloku wschodniego). Wielu osobom wydawało się, że europejski rynek monitorowania koncentruje się
głównie w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii
i Belgii oraz w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii, jednak
Polska dołączyła do ścisłej czołówki największych rynków
usług monitorowania. Mimo to chciałbym przestrzec przed
kopiowaniem „w ciemno” modeli zagranicznych. Firmy
ADT oraz G4S wycofały się z naszego rynku, a Prosegur na
razie wstrzymał swoje wejście. Warto jednak znać głównych
graczy, ich usługi i narzędzia oraz umieć wybrać to, co się
sprawdza.

Daniel Kamiński
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Rozproszona architektura centrali
POLON 6000
Marcin Barnat

W poprzednich numerach
Zabezpieczeń przedstawiono
wiele możliwości, które daje
użytkownikowi centrala sygnalizacji
pożarowej POLON 6000.
Niniejszy artykuł jest kontynuacją
poprzednich, a także zapoczątkuje
cykl poświęcony projektowaniu
systemów sygnalizacji pożarowej
bazujących na urządzeniach
systemu POLON 6000

24

2/2016

ZABEZPIECZENIA

do tej pory mogły sprawiać kłopoty nie tylko projektantom, ale
również użytkownikom różnych systemów w nich zainstalowanych. Doskonale nadaje się do stosowania w instalacjach tzw.
inteligentnych budynków ze względu na zdolność do przekazywania dużej ilości informacji do systemu integracji i nadzoru.
POLON 6000 może być bardzo łatwo integrowany w ramach
wielu istniejących na rynku systemów służących do zarządzania
bezpieczeństwem obiektów.
Możliwości systemu POLON 6000 są większe niż możliwości dotychczas stosowanych całych sieci współpracujących
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ystem sygnalizacji pożarowej POLON 6000 tworzą centrale
o architekturze rozproszonej oraz nowy szereg elementów
liniowych serii 6000, takich jak czujki pożarowe, elementy kontrolno-sterujące, sygnalizatory akustyczne oraz elementy serii
4000. POLON 6000 jest także wstecznie kompatybilny z obecnie
produkowanym systemem sygnalizacji pożarowej POLON 4000
poprzez możliwość wykorzystania linii bazujących na elementach szeregu 4046. Przeznaczeniem tej innowacyjnej centrali
jest sprawowanie ochrony nad średnimi, dużymi, a także bardzo
dużymi obiektami, rozproszonymi na rozległym terenie, które
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ze sobą central. Chodzi tu o liczbę linii dozorowych, linii sterujących, wyjść sterujących, wejść kontrolnych itp.
POLON 6000 umożliwia zastąpienie tych central, wyeliminowanie nadmiarowego wyposażenia i obniżenie kosztów
instalacji. Dzięki zastosowaniu zdublowanych sterowników
procesowych, magistral komunikacyjnych i połączeń kablowych między węzłami centrali (redundancji) system cechuje
wysoka niezawodność funkcjonowania. Dobór wyposażenia
centrali (wynikający z jej modułowości) pozwala ograniczyć
liczbę elementów do tylko niezbędnych. Rozproszona struktura umożliwia lokalizację węzłów centrali bezpośrednio
w miejscach wymagających ochrony lub sterowania urządzeniami automatyki pożarowej, co w zdecydowany sposób
wpływa na ograniczenie kosztów całej instalacji. W razie potrzeby centrala POLON 6000 umożliwia zmodernizowanie
istniejących instalacji sygnalizacji pożarowej zbudowanych
na systemie POLON 4000. Ta istotna zaleta ma szczególne
znaczenie w przypadku wieloletnich inwestycji w dużych
obiektach. Cały system jest bardzo prosty w obsłudze dzięki
panelom operatorskim wyposażonym w 10-calowe dotykowe wyświetlacze. Ułatwieniem jest także dostęp do systemu
w wielu punktach, gdyż możliwe jest przyłączenie aż 99 paneli obsługowych do centrali. Firmowe oprogramowanie
pozwala na zdalny dostęp do centrali poprzez sieć Ethernet, a wbudowany protokół ModBus TCP daje gwarancję
poprawnej pracy systemów wizualizacji i nadzoru obiektu.
POLON 6000 umożliwia zintegrowanie systemu sygnalizacji
pożarowej ze sterowaniem systemami oddymiania i wentyla-

Rys. 1. Rozproszona architektura centrali POLON 6000
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Fot. 1. POLON 6000

cji w ramach urządzeń jednego producenta. Dzięki funkcji
ACOM 6.0 uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 może
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Rys. 2. Architektura projektowanej instalacji

zorowane przez różnego rodzaju czujki pożarowe. Na poddaszu i w piwnicy znajdują się wentylatorownie. W każdym
budynku są trzy klatki schodowe, z czego główna, centralna, znajduje się w środkowej części (w tej klatce znajdują
się dwie windy). Wszystkie klatki schodowe są wyposażone
w system oddymiania. Do wysterowania służy od kilkunastu do kilkudziesięciu różnego rodzaju siłowników przy
klapach oddymiających, odcinających lub świetlikach. Wejścia do większości pomieszczeń są objęte kontrolą dostępu.
W budynku przewidziano sygnalizację akustyczną, zarówno
adresowalną, jak i konwencjonalną Portiernia („centrum
dowodzenia”) jest oddalona od pozostałych budynków
o 300 m. Jest ona bardzo mała, a dodatkowo pełni rolę dyspozytorni kluczy oraz punktu obserwacyjnego. W efekcie
w pomieszczeniu tym, w którym przez 24 godziny na dobę
ma przebywać obsługa, nie ma miejsca na zainstalowanie
centrali.
Mamy już przykładowy obiekt oraz znamy przeznaczenia
pomieszczeń, więc musimy zastanowić się nad miejscem zainstalowania centrali oraz ewentualnym rozmieszczeniem
węzłów. Centrala jest rozproszona. W portierni będzie znajdować się węzeł główny (węzeł nr 1) nadzorowany przez punktową czujkę dymu oraz zainstalowany ręczny ostrzegacz pożarowy. W pomieszczeniach technicznych na parterze każdego
z budynków będą zainstalowane następujące węzły: węzeł numer 2 (w budynku A), węzeł numer 3 (w budynku B), węzeł
numer 4 (w budynku C) oraz węzeł numer 5 (w budynku D).
Każdy z węzłów będzie wyposażony w odpowiednie moduły
i będzie nadzorować swoimi liniami dozorowymi wszystkie
kondygnacje danego budynku. W celu zwiększenia niezawodności systemu połączenia między węzłami zostaną wykonane
ze światłowodów połączonych w podwójny pierścień. Uniwersalne centrale sterujące UCS 6000 będą zainstalowane na
najwyższej kondygnacji każdej z klatek schodowych, w piwnicy
oraz na poddaszu i oczywiście będą odpowiednio wyposażone
(w moduły sterujące, przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania oraz czujniki deszczu/wiatru).
Pomińmy rozważania dotyczące poprawności podziału budynku na strefy pożarowe oraz dozorowe, gdyż do
tego zawsze należy podejść indywidualnie, i przyjmijmy,
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pracować w pętlach dozorowych POLON-u 6000, a programowanie i obsługa wszystkich funkcji odbywa się za pomocą
panelu operatorskiego centrali.
15 zaimplementowanych wariantów alarmowania pozwala
na tworzenie złożonych scenariuszy pożarowych, uwzględniających własne, specyﬁczne, reakcje na zdarzenia. Standardowe obudowy umożliwiają zainstalowanie centrali
w 19-calowej szaﬁe typu rack albo szaﬁe sterowniczej innego
typu. Izolatory zwarć, stosowane we wszystkich elementach
adresowalnych, umożliwiają dowolne rozmieszczenie elementów w pętlach dozorowych, co znacznie upraszcza pracę projektantów instalacji. Ważną, zwłaszcza dla inwestora, cechą systemu jest możliwość tworzenia odgałęzień od
pętli dozorowych i ograniczenia dzięki temu kosztów okablowania – w szczególności w przypadkach, w których modernizacja instalacji wymaga dołożenia zaledwie kilku lub
kilkunastu nowych elementów. Na pętli dozorowej można
zainstalować do 250 adresowalnych elementów, co ułatwia
rozbudowę systemu. Z centralą POLON 6000 mogą współpracować różne czujki pożarowe, więc łatwiej dobrać je do
warunków, jakie w danym miejscu panują. Należy wspomnieć, że bezpośrednio w liniach dozorowych centrali można instalować również liniowe czujki dymu. Można wykorzystać nową linię elementów kontrolno-sterujących EKS-6xxx
z zestykami o napięciu roboczym 230 VAC i programowalną
pozycją bezpieczną fail safe oraz tonowe i tonowo-głosowe
sygnalizatory akustyczne serii SAW-6xxx.
W systemie POLON 6000 jest możliwość kontrolowania
trzech stanów urządzenia, przyjęcia alarmu pożarowego przez
jedno wejście kontrolne na modułach funkcyjnych centrali
lub elementów EKS-6xxx, kontroli obwodów napięciowych
230 VAC oraz grupowego sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Możliwe jest także synchroniczne wysterowanie do
256 wyjść jednocześnie, a także sygnalizatorów tonowych i tonowo-głosowych serii SAW-6xxx w ramach jednej linii dozorowej. Wysterowanie i zasilanie konwencjonalnych sygnalizatorów alarmowych bezpośrednio z centrali przez odpowiednie
wyjścia potencjałowe ogranicza koszty – nie trzeba kupować
dodatkowych, certyﬁkowanych zasilaczy do urządzeń przeznaczonych do sygnalizacji i automatyki pożarowej. System
umożliwia zabezpieczanie obiektów ze strefami zagrożonymi
wybuchem.
Powyższe podsumowanie pomoże nam zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej z centralą i innymi elementami
systemu POLON 6000, a także odpowiednio skonﬁgurować
samą centralę.
Przykładowy projekt przygotujemy dla kompleksu czterech budynków (A, B, C, D) oraz oddalonej od nich małej
portierni. Wymiary każdego z budynków to 100 m na 20 m.
W każdym z nich jest siedem kondygnacji biurowych, piwnica i poddasze. Na każdej kondygnacji biurowej są podwieszane suﬁty, 30 czujek w przestrzeni międzysuﬁtowej oraz
90 czujek w przestrzeniach użytkowych. Pomieszczenia są
różnej wielkości, różnej wysokości i mają bardzo różne przeznaczenia. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projektowania zawartymi w wydanym przez POLON-ALFA Poradniku
Projektanta – System sygnalizacji pożarowej POLON 6000
w projektach instalacji pomieszczenia te powinny być nad-
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Tab. 1. Zestawienie sprzętu

że każda kondygnacja, z wyłączeniem klatek schodowych,
będzie strefą pożarową i że na każdej kondygnacji użytkowej będą cztery strefy dozorowe, dwie lewe i dwie prawe, z podziałem na sufity podwieszane oraz powierzchnie
użytkowe. W piwnicy oraz na poddaszu będą po dwie strefy dozorowe – prawa i lewa.
Projektując linie dozorowe, należy przyjąć, że ich liczba
będzie taka sama jak liczba kondygnacji. Podział będzie
następujący: po 15 czujek w każdej strefie podwieszonego sufitu, po 45 czujek i trzy ręczne ostrzegacze pożarowe
w każdej strefie powierzchni użytkowej, po 20 czujek oraz
trzy ręczne ostrzegacze pożarowe w każdej strefie w piwnicy i na poddaszu. Proponuję zaprojektować dodatkowo
osobne linie dozorowe dla elementów kontrolno-sterujących i wykonawczych odpowiedzialnych za oddymianie,
kontrolę dostępu i sterowanie windami oraz pętlowymi sygnalizatorami akustycznymi – niech jedna linia dozorowa
przypada na trzy kondygnacje, w tym piwnice i poddasza.
Dodatkowo umieśćmy po trzy linie sygnalizatorów konwencjonalnych przy klatkach schodowych oraz po jednej
w piwnicy i na poddaszu, nie zapominając o sygnalizatorze
na portierni.
Taka może być instalacja sygnalizacji pożarowej dla budynków A, B, C i D. Należy odpowiednio skonﬁgurować centralę sygnalizacji pożarowej POLON 6000. Centrala ta będzie
składała się z pięciu węzłów, 49 linii dozorowych, na których
w sumie zostanie zainstalowanych około 5300 adresowalnych
elementów liniowych, oraz 21 linii dla sygnalizatorów konwencjonalnych. Pozostałe elementy składowe zostały skopiowane
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z przeznaczonego dla centrali POLON 6000 konﬁguratora i są
przedstawione w tabeli nr 1.
Dla porównania spróbujmy zaprojektować taką samą instalację z wykorzystaniem dostępnych, standardowo wyposażonych central połączonych ze sobą w sieć. Jest to tzw.
klasyczne rozwiązanie stosowane w przypadku dużych instalacji. Przyjmijmy, że centrale będą standardowo wyposażone w osiem linii dozorowych, wyświetlacz, drukarkę,
wyjścia przekaźnikowe itd. Biorąc pod uwagę to, że w systemie potrzebnych będzie 49 linii dozorowych, musimy zastosować dziewięć oddzielnych central połączonych ze sobą.
Oczywiście takie rozwiązanie też jest poprawne, ale czy jest
ono optymalne? Każda z central będzie standardowo wyposażona w wyświetlacz, drukarkę, linie dozorowe, linie dla
sygnalizatorów akustycznych, przekaźniki, oprzyrządowanie
do sieciowania, zasilacze oraz obudowy. Czy to wszystko
(razy dziewięć) będzie nam w tym obiekcie potrzebne? Należy wziąć pod uwagę również zwiększone koszty poprawnego
okablowania takiej instalacji.
Przedstawiłem Państwu jeden ze sposobów przygotowania projektu systemu sygnalizacji pożarowej. Oczywiście
różne obiekty wymagają różnych rozwiązań. Tematyka
związana z projektowaniem linii dozorowych, na których
zainstalowane będą elementy kontrolno-sterujące oraz uniwersalne centrale sterujące UCS 6000, zostanie poruszona
w odrębnym artykule.
Marcin Barnat
Polon-Alfa

Z nami jesteś bezpieczny
Royal Boon Edam International

Boon Edam jest godnym zaufania
producentem i kreatorem
bezpiecznych, estetycznych,
wysokiej klasy urządzeń
zabezpieczających wejścia
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bramki szybkie oraz standardowe, kołowroty wysokie oraz
drzwi obrotowe.
Specjaliści z firmy Boon Edam przez trzy lata badali
nawyki i zachowania ludzi przemieszczających się pieszo,
a także konsultowali się z architektami, zarządcami budynków oraz najemcami w celu lepszego zrozumienia, jakie są
ich oczekiwania i obawy w związku z zastosowaniem szybkich bramek do kontroli dostępu. Na podstawie analizy
zebranych danych stworzyli od podstaw całkowicie nowy
produkt. Narodziła się nowa generacja szybkich bramek

KONTROLA DOSTÊPU

W

zmieniającym się świecie zabezpieczenie wrażliwych
obszarów budynków, podobnie jak bezpieczeństwo
osób korzystających z tych zabezpieczeń, musi być zagwarantowane. Boon Edam stał się liderem, kreując trendy w branży
zabezpieczeń wejść. Zabezpieczenia te stosuje się w celu zarządzania ruchem osób wewnątrz i wokół budynków. Naszym
celem jest dostarczanie rozwiązań, które są komfortowe dla
użytkowników oraz zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia, nie stanowiąc równocześnie bariery dla osób z nich
korzystających. Oferujemy drzwi i portale zabezpieczające,

KONTROLA DOSTÊPU
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do kontroli dostępu Speedline Lifeline – innowacyjny i wyrafinowany technicznie nowy system zarządzania dostępem
łączący wizualną atrakcyjność z funkcjonalnością. Urządzenia z serii Speedlane Lifeline wyglądają estetycznie
i mają znakomite cechy użytkowe. Zapewniają interaktywność oraz łatwe i intuicyjne użytkowanie. Dostępne są trzy
rodzaje bramek Speedlane Lifeline – otwarta, przesuwna
oraz rozwierana.
Bramki są w stanie zweryﬁkować uprawnienia do dostępu
więcej niż jednej osoby jednocześnie. Mogą wykrywać próby przejścia osoby nieuprawnionej wraz z osobą uprawnioną
(piggybacking) lub za osobą uprawnioną (tailgating) – nawet
w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Najwyższy poziom
zabezpieczenia w tej kategorii produktów zapewniają drzwi
obrotowe Tourlock 180+ 90, przez które mogą przechodzić
jednocześnie osoby poruszające się w przeciwnych kierunkach. Maty kontaktowe, systemy wagowe i zestawy czujników
są przykładami elementów wyposażenia zapewniających maksymalną niezawodność, wydajność i pewność działania.
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Nasze wysokie kołowroty są prostymi urządzeniami, które
można stosować również wewnątrz budynków w celu zabezpieczenia przejść i kontrolowania dostępu. Turnlock 250 ma
solidną i prostą konstrukcję, pracuje niezawodnie i ma estetyczny wygląd. Trzy obrotowe skrzydła są wykonane z grubych,
przejrzystych elementów z poliwęglanu. Turnlock 150 jest
bardziej odporny na warunki atmosferyczne i skutecznie zabezpieczy wejścia dla pracowników. Jest wykonany z anodowanych proﬁli aluminiowych. Idealnie sprawdzi się zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Nasze zakłady produkcyjne ulokowane są w Holandii, Chinach oraz w USA. Mamy dwadzieścia oddziałów w Europie,
Azji i w obydwu Amerykach oraz dystrybutorów w ponad
55 krajach. Nasze produkty są zgodne z aktualnymi trendami
wzorniczymi. W zależności od indywidualnych potrzeb mogą
być wyeksponowane albo harmonijnie wtopione w otoczenie.
Uczyniliśmy naszą misją spełnianie Państwa oczekiwań. Dotyczy to działania urządzeń, ich wyglądu, a także ich instalacji
i konserwacji. Określcie swoje wymagania dotyczące poziomu zabezpieczenia i budżet, a my zaproponujemy unikatowe
rozwiązanie, które będzie dostosowane do danego wejścia.
Normy, regulacje i technologia ewoluują, dlatego trzeba ciągle nadążać za zmianami. Możliwość modernizacji naszego
sprzętu sprawia, że wejście będzie zawsze zapewniało odpowiedni poziom zabezpieczenia i będzie zgodne z aktualnymi
normami.
Więcej informacji na temat ﬁrmy i naszych produktów znajduje się na stronie www.boonedam.com/securex2016.
Royal Boon Edam International
info@boonedam.com
Opracowanie: Redakcja

Nowe funkcje smartfonów
Pavel Doležal
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zięki swoim możliwościom i wielości dostępnych wykonanie odpowiedniego ruchu – „gestu”. Do roku 2020
aplikacji smartfony stały się dla wielu ludzi urządze- rozwiązania biometryczne mają przynieść zyski rzędu 20 miniami o dużym znaczeniu. Zgodnie z ostatnimi progno- liardów dolarów, tymczasem już teraz smartfony mogą mieć
zami firmy Gartner globalny wynik sprzedaży telefonów funkcję czytnika odcisków palców. Uzyskiwanie dostępu za
komórkowych przekroczy w tym roku 2 miliardy egzem- pomocą urządzenia mobilnego w połączeniu z uwierzytelniaplarzy, co wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego typu niem biometrycznym jest wygodne i zarazem umożliwia lepszą
urządzenia. Brytyjski organ państwowy Ofcom (Office of ochronę.
Większość czytników RFID odczytuje karty z odległoCommunications) zaobserwował, że 66 procent dorosłych
Brytyjczyków posiada smartfony. Według danych z portalu ści 1-3 cm. Bluetooth umożliwia uzyskanie o wiele więkStatista w 2011 roku ze smartfonów korzystało 22,7% użyt- szego, wielometrowego zasięgu, co znakomicie sprawdza
kowników telefonów komórkowych, a w 2018 roku będzie się w przypadku potwierdzania tożsamości za pomocą
smartfonów. W przypadku Bluetooth Smart
ich 67,3%. Zastosowania i potencjał tych urząmożliwe jest określanie odległości,
dzeń wydają się nieograniczone.
z jakiej odczyt danych uwierzytelW efekcie szybkiego rozwoju techniających będzie możliwy. Drzwi
nologii pojawiła się nowa obiecumogą być otwarte po przyłożejąca funkcja smartfonów – mogą
niu smartfonu do czytnika albo
być używane do uzyskiwania dopo obróceniu go, czyli wykostępu do pomieszczeń. Funkcja ta
naniu odpowiedniego „gestu”,
jest naturalną konsekwencją ich
nawet w znacznej odległości od
powszechnego użycia. Smartfony
czytnika. Jest to zarówno bezsą już wykorzystywane do otwierapieczne, jak i wygodne.
nia drzwi, na przykład w hotelach
Smartfony są używane ponależących do największych sieci
wszechnie, są urządzeniami bar– Hilton, Starwood i Marriott. Bludzo uniwersalnymi, mają coraz
etooth Smart i NFC umożliwiają
więcej funkcji bazujących na
komunikację smartfonów z czytniróżnych technologiach, dlatekami w celu potwierdzania tożsago możliwość używania ich do
mości użytkowników i uzyskiwania
otwierania drzwi jest oczywista.
dostępu do budynków i obszarów
Prawidłowe wykorzystanie ich
chronionych, a także do danych
w kontroli dostępu może zai programów wykorzystywanych
pewniać wygodę i zarazem bezw ﬁrmach.
pieczeństwo. Jeżeli strategia
Łatwo wyjaśnić, na czym polega
bring your own device (BYOD)
wygoda uzyskana dzięki opisywanie stwarza zagrożenia, tzn.
nemu zastosowaniu urządzeń moprywatne urządzenia są odpobilnych. Jeżeli pracownik może
wiednio zabezpieczone, a ﬁrmy
uzyskiwać dostęp dzięki urządzechcą stosować uwierzytelnianie
niu, które i tak na co dzień wykowszędzie, gdzie to tylko możliwe,
rzystuje do innych celów, można
zastosowanie kontroli dostępu
ograniczyć zapotrzebowanie na Fot. 1. Kontrola dostępu z wykorzystaniem urządzeń
z wykorzystaniem smartfonów do
karty dostępu. To znacznie wymobilnych
dwuetapowego uwierzytelniania
godniejsze niż używanie wielu dokumentów potwierdzających tożsamość. Pracownik używa (biometrycznego i „gestami”) jest znakomitym rozwiązaurządzenia, które jest dla niego cenniejsze, a zatem lepiej niem.
Chociaż przewidywanie dra Iana Pearsona, że ﬁzyczne
dba o to, by mieć je przy sobie i by go nie zgubić. Używanie smartfonów do potwierdzania tożsamości i otwierania klucze staną się przestarzałe około 2025 roku, nie brzmią
drzwi jest nie tylko wygodne dla użytkowników. Przynosi wiarygodnie, rozwój smartfonów z pewnością sprawia, że
korzyści również przedsiębiorstwom, gdyż takie urządzenia potrzebujemy ich mniej.
mobilne stają elementami systemów zabezpieczeń.
Zależność ludzi od tego typu urządzeń jest znamienna. Według Ofcomu 33% Brytyjczyków uważa swoje smartfony za
Pavel Doležal
swoje najważniejsze urządzenia mogące łączyć się z InterneArea Sales Manager
tem. O laptopach mówi tak tylko 19%. Można zatem sądzić,
HID Global
że pracownik wcześniej zgłosi zgubienie smartfonu niż utracenie karty dostępu. W efekcie można szybciej zapobiec ewenTłumaczenie: Redakcja
tualnemu nieuprawnionemu dostępowi.
Smartfony coraz częściej mają funkcje umożliwiające uwierzytelnianie biometryczne, a także otwieranie drzwi poprzez

blueCompact
system dostępowy zarządzany smartfonem
Miron Łukaszczyk

Firma Winkhaus oferuje nowy
elektroniczny system kontroli
dostępu blueCompact, który
łączy w sobie najlepsze cechy
swoich poprzedników, jest łatwy
w obsłudze, elastyczny i można
nim sterować za pomocą urządzeń
mobilnych

b

lueCompact jest nowoczesnym systemem kontroli dostępu, w którym wykorzystuje się elektroniczne wkładki, podobnie jak w znanych już systemach blueChip i blueSmart. Jest wiele dostępnych typów tych wkładek
i oczywiście są one w pełni zgodne wymiarowo z ich mechanicznymi odpowiednikami. Wkładki mają własne zasilanie, które zapewnia ich bezawaryjną
pracę przez kilka lat. Baterie mogą zasilać wkładkę nawet przez dziesięć lat
(czas zasilania zależy od wersji wkładki oraz częstotliwości użyć). Oczywiście
w zależności od tego, czy instalujemy system blueCompact w drzwiach zewnętrznych czy wewnętrznych, należy dobrać odpowiednią wkładkę. W przypadku drzwi zewnętrznych niskie temperatury mogą znacznie obniżyć sprawność baterii, dlatego wkładki do nich wyposaża się w pojemniejsze baterie
o odpowiedniej wydajności.
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Fot. 1. Aktywny klucz blueCompact komunikuje się z aplikacją.
W nim zapisane są dane systemu
ZABEZPIECZENIA

2/2016

37

ARTYKU£ SPONSOROWANY

są całkowicie bezobsługowe. Wysoka jakość użytych do produkcji materiałów gwarantuje wieloletnią trwałość i niezawodność tych kluczy. Aby ułatwić użytkownikom rozpoznawanie,
pasywne klucze są dostępne w pięciu kolorach.
Nowy produkt ﬁrmy Winkhaus, blueCompact, wyróżnia się
sposobem zarządzania systemem. Teraz do zarządzania może
służyć darmowa aplikacja na smartfony i tablety.
Aplikacja została dopracowana pod każdym względem.
Oczywiście jest dostępna w języku polskim, jej obsługa jest
banalnie prosta i może być zainstalowana zarówno w urządzeniach z systemem Android, jak i w urządzeniach z systemem
iOS. Interfejs aplikacji został przygotowany w taki sposób,

by zapewnić użytkownikowi maksymalny komfort i szybkość
obsługi. Program jest intuicyjny i umożliwia bezproblemowe
zarządzanie systemem – również osobom bez „technicznego”
przygotowania.
Najważniejszym elementem systemu blueCompact ﬁrmy
Winkhaus jest aktywny klucz. W przeciwieństwie do pasywnych kluczy użytkowników klucz aktywny ma własne zasilanie
i szereg dodatkowych funkcji. Dzięki wbudowanemu modułowi bluetooth, klucz komunikuje się ze smartfonem lub tabletem z zainstalowaną aplikacją blueCompact.
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja wymaga sparowania z aktywnym kluczem, który od tego momentu będzie
zarejestrowany w systemie jako klucz master. Aplikacja prowadzi użytkownika przez prosty, kilkuetapowy proces instalacji. Przyszły administrator systemu musi użyć specjalnej
elektronicznej karty aktywacyjnej, aby z aktywnego klucza
utworzyć klucz master.
Karty (aktywacyjna oraz dodatkowa karta PUK, która zawiera ukryty kod odblokowujący w przypadku utraty hasła) są
integralną częścią zestawu startowego systemu blueCompact.
Po przejściu niezbędnych etapów instalacji administrator
może zaprogramować wkładki i klucze użytkowników za pomocą skonﬁgurowanego klucza master. Od tej pory nadawanie
praw dostępu sprowadza się do przesuwania suwaków w aplikacji. To jeszcze nigdy nie było tak proste!
W systemie blueCompact wszystkie dane konﬁguracyjne
są zapisane w kluczu master. Żadne dane nie są gromadzone
w aplikacji, więc nie ma problemu w przypadku utraty bądź
awarii smartfonu. Znając hasło do klucza master, możemy
podglądać i edytować ustawienia systemu, używając w tym
celu jakiegokolwiek urządzenia z zainstalowaną aplikacją
blueCompact, ponieważ aplikacja jest tylko „przeglądarką”

KONTROLA DOSTÊPU

Nieodłącznym elementem każdego systemu kontroli dostępu są identyﬁkatory, dzięki którym rozpoznaje się użytkowników. W systemie blueCompact są nimi elektroniczne klucze wyposażone w zaawansowany transponder RFID. Dzięki
bezprzewodowej transmisji danych wkładka rozpoznaje klucz
i na podstawie tego rozpoznania umożliwia bądź uniemożliwia
odryglowanie zamka.
Klucze użytkowników są urządzeniami pasywnymi, czyli
pozbawionymi zasilania. Transponder w kluczu jest zasilany
bezprzewodowo z wkładki. To powoduje, że pasywne klucze
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Fot. 4. Klucze użytkowników systemu blueCompact są oznaczone
różnymi kolorami
Fot. 2. Elektroniczna wkładka Winkhaus nie różni się kształtem ani
wymiarami od standardowych wkładek bębenkowych

danych. Taki sposób przechowywania najważniejszych danych
systemowych znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. Nie
ma danych w chmurze – nie ma ryzyka nieautoryzowanego do
nich dostępu.
Klucz master może również pełnić w systemie funkcję klucza użytkownika, którym może on otwierać wkładki zgodnie
z wcześniej nadanymi prawami dostępu. Oprócz klucza master
w blueCompact można używać innych, dodatkowych aktywnych kluczy. Ze względu na to, że aktywne klucze mają własne zasilanie, możliwe jest otwieranie wkładek pozbawionych
baterii lub ze zużytymi bateriami. Nawet kluczem bez prawa
dostępu można awaryjnie otworzyć taką wkładkę. Potrzebny
jest pasywny klucz użytkownika z przypisanymi prawami dostępu. Wystarczy zbliżyć klucz pasywny do klucza aktywnego
i nacisnąć na nim przycisk. W ten sposób dane uprawniające
do dostępu zostaną przeniesione na klucz aktywny. W ciągu
20 sekund można go użyć do otwarcia wkładki. Po tym czasie,
ze względów bezpieczeństwa, skopiowane uprawnienia tracą
ważność.
Wszystkie wkładki blueCompact zostały wyposażone w zegar czasu rzeczywistego. Każde użycie klucza we wkładce jest

rejestrowane. Rejestr zdarzeń zawierający informacje o kluczach wraz z datą i godziną ich użycia może być w dowolnej
chwili skopiowany i zapisany z użyciem klucza master. Wkładka ma pamięć 2000 ostatnich zdarzeń.
Jedną z najciekawszych funkcji blueCompact jest zdalne
nadawanie uprawnień. Jest ono możliwe, gdy w systemie
blueCompact zarejestrowany jest przynajmniej jeden dodatkowy aktywny klucz. Za pomocą aplikacji i sparowanego z nią klucza master możemy wybrać wkładkę, którą
będzie można otwierać przez określony czas za pomocą
dodatkowego aktywnego klucza, zdeponowanego np.
u sąsiada. Nasza aplikacja wyśle specjalnie przygotowaną
wiadomość e-mail, którą sąsiad odbierze na swoim smartfonie. Po otwarciu linka z wiadomości e-mail aplikacja
blueCompact na smartfonie sąsiada przekaże poprzez bluetooth uprawnienia, wysyłając odpowiednie dane do jego
aktywnego klucza. W ten sposób w sytuacjach awaryjnych
można przekazać uprawnienia do otwierania dowolnych
wkładek w systemie.
blueCompact świetnie sprawdzi się w domach, rezydencjach, kancelariach adwokackich, przychodniach lekarskich czy w małych firmach, w których funkcjonuje nie
więcej niż 25 wkładek i korzysta z nich 99 użytkowników.
Z uwagi na to, że wkładki do systemu blueCompact nie
wymagają kłopotliwego okablowania i są łatwe w instalacji, świetnie nadają się do obiektów zarówno nowych, jak
i modernizowanych. Przejrzysta i łatwa w obsłudze aplikacja sprawia, że administrowanie systemem jest dziecinnie
proste. blueCompact firmy Winkhaus pozwala stworzyć
wydajny, bardzo wygodny w zarządzaniu, tani w eksploatacji, odpowiedni dla każdego typu obiektu i nowoczesny
system kontroli dostępu. blueCompact zapewnia wysoki
poziom bezpieczeństwa, elastyczność i unikalne funkcje
użytkowe.
Produkt będzie prezentowany na targach Securex 2016 w Poznaniu. Więcej informacji znajduje się na www.bluecompact.com.
Miron Łukaszczyk

Fot. 3. Pakiet startowy blueCompact obejmuje klucz aktywny, zestaw czterech elektronicznych kluczy standardowych i karty
aktywacyjne
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Chronos RCP – funkcjonalny, skalowalny, elastyczny
program do nadzoru i zarządzania

Anna Zawalska

Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji czasu pracy
to podstawa efektywnego
i bezpiecznego funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Systemy
kontroli dostępu nie tylko
zapewniają ﬁzyczną ochronę
miejsc i osób, ale także umożliwiają
gromadzenie i weryﬁkowanie
informacji użytecznych dla ﬁrm
i przedsiębiorstw

Fot. 1. Drukarka Fargo C50
40

2/2016

ZABEZPIECZENIA

KONTROLA DOSTÊPU

W

ARTYKU£ SPONSOROWANY

zbogacenie systemu kontroli dostępu w opcję rejestracji czasu pracy przynosi korzyści i upraszcza funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a jednocześnie nie jest drogie. Dzięki
rejestracji czasu pracy uzyskujemy możliwość automatycznego
raportowania czasu pracy pracowników.
Widząc potrzebę integracji i uproszczenia obsługi KD i RCP
ﬁrma Control System FMN napisała otwarty i elastyczny program o wielu funkcjach realizowanych poprzez specjalizowane
moduły programu pozwalające dostosować system do lokalnych warunków pracy i infrastruktury.
Oprogramowanie CS Chronos jest
kompleksowym programem do całościowej obsługi kontroli dostępu wraz z systemem rejestracji czasu pracy. Program
pozwala na integrację zarówno rozbudowanych systemów KD, jak i pojedynczych
czytników kart. Chronos jest elastyczny
i skalowalny – zakres jego funkcji może
zostać dobrany indywidualnie, w zależności od potrzeb i wielkości przedsiębiorstwa. Dzięki integracji baz danych może
współpracować również z innymi programami z dziedzin ochrony, ﬁnansów i nadzoru pracowniczego.
Chronos pozwala na określenie grup
dostępu, stref czasowych oraz reguł
wchodzenia i wychodzenia z pomieszczeń, co daje pełną kontrolę nad pracownikami i pozwala uniknąć działań
niepożądanych. Program umożliwia
pracę w trybie on-line, stałą obserwację
aktywności pracownika i wychwytywanie
nieprawidłowości w czasie rzeczywistym.
Wszystko jest realizowane z użyciem
czytników kart zbliżeniowych.
Jednocześnie, korzystając z tych samych czytników, Chronos zapisuje dane
dotyczące godzin pracy, eliminując potrzebę dodatkowego zaangażowania w to
człowieka. Pozwala również ustawić bardzo dużą liczbę kombinacji harmonogramów pracy, przypisywanych do pojedynczych osób lub grup pracowników, oraz
dostosowywać okresy rozliczeń.

Fot. 3. Karty zbliżeniowe

Bogaty moduł raportowania Chronosa zawiera pełny zestaw
funkcji dla personelu zajmującego się nadzorem i zarządzaniem. Otwarta struktura programu umożliwia współpracę
z programami innych producentów oraz dalszy jego rozwój. Nawigacja i obsługa jest łatwa dzięki jego przejrzystości. Wszystkie funkcje związane z rozliczaniem czasu pracy
uwzględniają polskie prawo pracy.
Program jest w języku polskim i dostarczany wraz ze szczegółową instrukcją obsługi. Dzięki ogromnej elastyczności
oraz bardzo wielu funkcjom CS Chronos stanowi doskonałe
narzędzie wspierające dla każdego przedsiębiorstwa, pomagające dbać o bezpieczeństwo ﬁrmy oraz o przejrzyste i automatyczne rozliczanie czasu pracy.
Niektóre funkcje programu:
– ochrona przed nieuprawnionym dostępem do stref
i pomieszczeń,
– ewidencja wizyt gości,
– zapewnienie bezpieczeństwa w siedzibie ﬁrmy, a także
zabezpieczenie jej infrastruktury dodatkowej (serwerowni, magazynu, parkingu),
– ustalanie uprawnień pracowników do dostępu do pomieszczeń i systemów,
– sprawdzanie aktywności pracowników (ustalanie, gdzie
najczęściej przebywają),
– ewidencja i sprawdzanie obecności pracowników,
– automatyczne naliczanie przepracowanego czasu,
– wykrywanie spóźnień i wyjść przed czasem,
– ograniczenie kosztów związanych z pracą działu księgowości,
– obniżenie kosztów pracy.
Karty plastikowe używane do odczytów w ramach systemów
obsługiwanych przez CS Chronos mogą być w dowolnej technologii, do której zostaną dobrane odpowiednie czytniki.
Do druku na kartach polecana jest prosta, ale wydajna drukarka Fargo C50.
Anna Zawalska
Control System FMN
cs@cs.pl
www.cs.pl

Fot. 2. Czytnik
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System kontroli dostępu Honeywell PRO3200
z oprogramowaniem Honeywell WIN-PAK
Łukasz Ługowski

Oprogramowanie zarządzające
SSM (Samsung Security Manager)
od kilku lat cieszy się niesłabnącą
popularnością wśród instalatorów
i użytkowników systemów telewizji
dozorowej. Intuicyjność i prostota
obsługi, darmowa licencja, bardzo
duża liczba funkcji, elastyczność,
skalowalność oraz możliwość
tworzenia systemów hybrydowych
(IP oraz analogowych zarazem)
to tylko niektóre cechy, które
przyczyniły się do sukcesu pakietu
SSM. W jego kolejnej wersji
wprowadzono bardzo wiele zmian
i nowości, które z pewnością
zainteresują obecnych i przyszłych
użytkowników

Fot. 1. Oprogramowanie WIN-PAK
42

2/2016

ZABEZPIECZENIA

WIN-PAK
Oprogramowanie WIN-PAK służy do zarządzania systemem
kontroli dostępu PRO3200 w wielu lokalizacjach jednocześnie
(dodawanie, usuwanie, edycja danych dotyczących użytkowników systemu i danych z kart, drukowanie kart, ustalanie poziomów dostępu itd.). WIN-PAK może zarządzać systemem
kontroli dostępu złożonym z maksymalnie 255 inteligentnych kontrolerów PRO32IC (każdy obsługuje maksymalnie
32 przejścia kontrolowane jednostronnie). System zarządzania
WIN-PAK umożliwia m.in. podgląd statusu przejść w postaci
drzewa urządzeń bądź ikon naniesionych na mapach obiektu,
zdalne otwarcie przejść (impuls, impuls ze zwłoką), generowa-

Fot. 2. Obudowa zbiorcza dla ośmiu modułów PRO32R2

nie zaawansowanych raportów w formacie CSV, TXT i HTML
oraz wiele innych funkcji przydatnych w systemie kontroli dostępu.
Oprócz zarządzania profesjonalnym systemem kontroli
dostępu oprogramowanie WIN-PAK integruje pozostałe
systemy bezpieczeństwa marki Honeywell, takie jak: Galaxy
Dimension GD-48, GD-96, GD-264 i GD-520 z modułem
E080-4 w wersji 3.05 oraz rejestratory MAXPRO NVR,
Fusion i HRDP. WIN-PAK produkcji Honeywell występuje
w kilku wersjach licencyjnych, dobieranych w zależności od
wielkości systemu i stopnia potrzebnej integracji, jednakże
licencja może być w każdej chwili rozszerzona, w miarę rozwoju systemu. Do wizualizacji i obsługi systemu składającego się z jednej centrali Galaxy wystarczy licencja WPG4X1
(automatyczny import konﬁguracji centrali, zarządzanie
użytkownikami, podgląd alarmów z czujek ruchu na rzutach
pięter itp.). Licencja WPG4X5 zapewnia te same funkcje
dla pięciu central Galaxy Dimension jednocześnie. Wersja
bez ograniczeń – WIN-PAK Ultimate (WPP4) – nie ma limitu liczby stacji operatorskich i oprócz obsługi systemu kontroli dostępu PRO3200 pozwala na integrację maksymalnie
50 central Galaxy Dimension z obsługą rejestratorów wizyjnych Honeywell. Dzięki tej licencji można tworzyć zaawansowane powiązania pomiędzy poszczególnymi systemami
bezpieczeństwa znajdującymi się w obiekcie, aby uprościć
pracę operatora przez zwrócenie jego uwagi na istotne zdarzenia alarmowe i jednoczesne ułatwienie ich weryﬁkacji.

Rys. 1. Pakiety oprogramowania WIN-PAK
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Modułowy system kontroli dostępu Honeywell PRO3200
ma pamięć 100000 kart i 50000 zdarzeń (w trybie offline,
czyli bez połączenia z serwerem zarządzającym). System
PRO3200 składa się z inteligentnego kontrolera PRO32IC
(który przechowuje w pamięci dane o kartach, użytkownikach i zdarzeniach) i 16 dowolnych modułów rozszerzeń
(drzwiowych PRO32R2, wejść nadzorowanych PRO32IN
i wyjść PRO32OUT). Moduł drzwiowy PRO32R2 można przystosować do obsługi dwóch przejść jednostronnie
kontrolowanych lub jednego przejścia dwustronnie kontrolowanego z wykorzystaniem większości dostępnych na
rynku czytników kart (w tym kart 35-bitowych Corporate
1000). Moduły wyjść PRO32OUT w połączeniu z modułem czytników PRO32R2 są wykorzystywane np. do budowy systemu kontroli dostępu w windach (zezwalanie interesantom na dostęp do poszczególnych pięter obiektu).
Inteligentny kontroler PRO32IC komunikuje się z modułami rozszerzeń poprzez magistralę RS485, co umożliwia
rozproszenie instalacji w obrębie maksymalnie 1250 m od
kontrolera sieciowego PRO32IC. Dostępne są obudowy
zbiorcze mieszczące maksymalnie osiem dowolnych modułów rozszerzeń (nagromadzenie przejść) i obudowy
lokalne na dwa dowolne moduły (rozproszenie przejść).
Kontroler PRO32IC komunikuje się z oprogramowaniem
zarządzającym WIN-PAK za pomocą standardowej sieci
10Base-T/100Base-TX Ethernet.

SYSTEMY ZINTEGROWANE

PRO3200

SYSTEMY ZINTEGROWANE
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Najprostszy przykład integracji to automatycznie aktywowane okienko do podglądu obrazu z kamery zlokalizowanej
najbliżej miejsca zdarzenia alarmowego (możliwy jest podgląd obrazów z 16 kamer). Zdarzeniem alarmowym może
być zadziałanie czujki ruchu na skutek wykrycia przez nią
ruchu, wyważenie drzwi chronionych systemem kontroli
dostępu, wykrycie użycia nieaktywnej karty itp. (konﬁguracji dokonuje się poprzez wybór predeﬁniowanych zdarzeń
alarmowych). Możliwe jest również wykorzystanie zamontowanej centralnie kamery PTZ i przypisanie wybranych
presetów traktowanych jako wirtualne kamery stacjonarne
(alarm powoduje zmianę ustawienia kamery PTZ). Dzięki
integracji rejestratorów marki Honeywell uzyskuje się informacje o ewentualnej awarii urządzenia rejestrującego,
stanie wejść/wyjść i, co ważniejsze, możliwość powiązania
poszczególnych zdarzeń alarmowych z zapisem wizyjnym
w archiwum rejestratora.

Interfejs programowy aplikacji – API
Narzędzie WIN-PAK API to interfejs łączący profesjonalny system kontroli dostępu PRO3200, zarządzany za pomocą oprogramowania WIN-PAK for Integration (SE 4.4) lub
WIN-PAK Ultimate (WPP4), z oprogramowaniem innych
producentów (integrującym np. systemy kadrowe, systemy
zarządzania bezpieczeństwem typu PSIM itp.). Wspólny interfejs do wizualizacji i zarządzania ułatwia obsługę wyżej wymienionych systemów.
Narzędzie WIN-PAK API składa się z dwóch części:
1) Programowy interfejs bazodanowy. Za pomocą
oprogramowania innego producenta umożliwia on
dodawanie, usuwanie i modyﬁkowanie wpisów w bazie
danych oprogramowania do zarządzania systemem
kontroli dostępu WIN-PAK for Integration (SE)

oraz WIN-PAK Ultimate (WPP4) (np. edytowanie,
dodawanie, usuwanie użytkowników i kart z systemu
kontroli dostępu, zmianę uprawnień do dostępu przysługujących poszczególnym użytkownikom, zmianę
harmonogramów).
2) Programowy interfejs komunikacyjny do nadzoru i sterowania urządzeniami systemu kontroli dostępu. W systemie innego producenta interfejs ten umożliwia podgląd
stanu przejść w trybie online, zdalne otwarcie przejścia
(impuls lub impuls ze zwłoką), zmianę trybu pracy
czytników (kod PIN, kod PIN i karta, karta lub kod PIN,
tylko PIN). Ponadto umożliwia potwierdzanie, kasowanie i dodawanie notatek do alarmów generowanych
przez profesjonalny system kontroli dostępu Honeywell
PRO3200.
W skład pakietu WIN-PAK API wchodzi:
– interfejs bazodanowy
– interfejs komunikacyjny,
– dokumentacja ułatwiająca programowanie,
– aplikacja testowa z przykładowymi scenariuszami integracyjnymi.
Wspierane systemy operacyjne:
– Microsoft Windows 8 (64 bit),
– Microsoft Windows Server 2012 (64 bit),
– Microsoft Windows 7 (64 bit),
– Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit).

Łukasz Ługowski
TAP Systemy Alarmowe
www.tap.com.pl
e-mail: tap@tap.com.pl

Stacja robocza WIN-PAK

Serwer/PC
SIEĆ

MAXPRO NVR SE/XE
Rapid Eye
Fusion DVR/NVR
HRDP H.264
HRDP

NetAXS-123
1, 2 lub 3 drzwi

NetAXS-4
4 czytniki

PRO3200
1-32 czytniki

NetAXS-123
1, 2 lub 3 drzwi

Ethernet/LANSERIALTUK
Drukarka kart

Istniejące, starsze systemy
włączając: NS2, NS2P, N1000, PW2000
Galaxy Dimension
Rekomendowana wersja
oprogramowania sprzętowego:
Galaxy Dimension 6.92
Moduł Ethernet E080-4: 3.05

Do 31 paneli NetAXS

PRO2200
1-16 czytników

Rys. 2. Schemat integracji systemów kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu z systemem telewizji dozorowej w oprogramowaniu WIN-PAK
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Spojrzenie na IoT
Czego można się spodziewać w 2016 r. w dziedzinie
bezpieczeństwa i nadzoru wizyjnego
Johan Paulsson

Ostatnio w wielu publikacjach
lub witrynach internetowych
poświęconych najnowszym
technologiom można przeczytać
o Internecie przedmiotów (Internet
of Things – IoT). Określenie to
zdobyło dużą popularność, jest
używane przez producentów
z wielu różnych branż i odnoszone
do wielu skrajnie różnych
przedmiotów

INTERNET
RZECZY
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IoT – od atrakcyjnych funkcji do przydatnych
rozwiązań
Choć możliwości urządzeń IoT mogą nas zachwycać, w dziedzinie bezpieczeństwa znacznie ważniejsza jest możliwość współpracy wszystkich elementów systemu w obliczu konkretnych
wyzwań. Po pierwsze projektowanie, instalacja, obsługa techniczna oraz użytkowanie systemów IoT muszą być łatwe. Nie
ma rozwiązań uniwersalnych. Aby można było optymalnie wykorzystać potencjał IoT, wymagana jest fachowa wiedza dostawców, którzy rozumieją, jak poszczególne funkcje i elementy ze
sobą współpracują, potraﬁą zaprojektować system spełniający
konkretne wymagania i są w stanie dostarczyć niezbędne urządzenia w ramach kompleksowej oferty, której długookresowa
wartość nie jest prostą sumą zalet poszczególnych części.
Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy rozwiązania stosowane w systemach bezpieczeństwa zdecydowanie wykraczają poza
możliwości samych kamer. To właśnie IoT sprawia, że dotychczasowe granice coraz bardziej się zacierają. Na przykład kamery
sieciowe mogą być używane do zarządzania informacjami o budynkach, do analiz biznesowych w handlu detalicznym, a nawet
w badaniach naukowych opartych na bieżącej analizie wzorców
ruchu drogowego i przemieszczania się tłumów. IoT umożliwi
tworzenie kompleksowych systemów łączących odrębne urządzenia, takie jak kamery do dozoru wizyjnego, wykrywacze dymu,
czujniki gazu, sterowniki w systemach kontroli dostępu i głośniki
w systemach ewakuacyjnych. Zarządzanie nimi umożliwi jedna
konsola zapewniająca wgląd we wszystkie budynki i lokalizacje.
Obecna sytuacja stwarza ogromną szansę dla dostawców
urządzeń wchodzących w skład systemów bezpieczeństwa, które są przystosowane do udostępniania użytecznych danych innym urządzeniom oraz do zdalnego dozorowania. Komunikacja
między urządzeniami zapewni użytkownikom pełniejszą wiedzę
dotyczącą sytuacji w wielu miejscach. Również Axis Communications poszerza ofertę: wprowadziliśmy do niej na przykład
kontrolery drzwi i głośniki IP, robiąc krok w kierunku Internetu
przedmiotów, ale również prawdziwie inteligentnych budynków.
Rośnie ilość danych, które są generowane, udostępniane
przez sieć, a w wielu przypadkach również przechowywane i używane w chmurze (więcej informacji poniżej). Coraz
bardziej wyraźna jest potrzeba ich ochrony. Chodzi o nowe
technologie i metody, które zwiększą skuteczność zabezpieczeń sieciowych i wykorzystujących chmurę systemów bezpieczeństwa. Są one niezbędne do zapewnienia ochrony przed
atakami hakerów i innymi niebezpieczeństwami, więc będą
odgrywać ważną rolę w systemach bezpieczeństwa i dozoru.
ZABEZPIECZENIA
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gowe będą ustępować miejsca systemom sieciowym. Możemy
spodziewać się coraz większej popularności produktów, które
umożliwiają wykorzystanie rosnącej ilości danych generowanych przez IoT – nie tylko w dziedzinie bezpieczeństwa, ale
i w wielu innych zastosowaniach.
IoT umożliwi kamerom sieciowym niezależne działanie i samodzielne podejmowanie decyzji. Wyobraźmy sobie na przykład gęstą siatkę kamer, które komunikują się ze sobą, dzięki
czemu otrzymują informacje na temat obiektów lub osób, które wkrótce wejdą w ich pole widzenia. Kamery z funkcjami
IoT będą mogły również zastępować się nawzajem w przypadku uszkodzenia jednej z nich lub przesłonięcia pola widzenia.

SYSTEMY ZINTEGROWANE

N

iezależnie od medialnego szumu IoT faktycznie stanowi
realny krok naprzód w dziedzinie komunikacji między
różnymi urządzeniami i gromadzenia danych z bardzo rozproszonych źródeł. Rozwój IoT będzie mieć istotny wpływ na
branżę bezpieczeństwa i dozoru wizyjnego. W 1996 r., a więc
dużo wcześniej niż pojęcie IoT zaistniało, ﬁrma Axis Communications wprowadziła do sprzedaży produkt, który wielu
uważa za pionierskie urządzenie IoT. Była to pierwsza na świecie kamera sieciowa do wizyjnych systemów dozorowych. Nie
spodziewaliśmy się wówczas, że wywoła to falę zmian daleko
wykraczających poza branżę bezpieczeństwa.
W ciągu ostatnich 20 lat kamery sieciowe ewoluowały i znalazły nowe zastosowania. Jeśli jednak mielibyśmy stworzyć
ranking najważniejszych trendów na rok 2016, integracja systemów wciąż byłaby na jego czele. Dlaczego? Ponieważ możliwości systemów IP nieustannie rosną i wciąż odkrywane są
nowe sposoby wykorzystywania ich potencjału, elastyczności
i zasięgu komunikacji. Kolejne starzejące się systemy analo-

SYSTEMY ZINTEGROWANE
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Wykorzystanie chmury w usługach związanych
z bezpieczeństwem
Wykorzystanie chmur obliczeniowych można dostrzec w niemal każdej branży. Dotyczy to również sektora bezpieczeństwa
i dozoru. Obecnie ochraniać można zdalnie, co zmniejsza zapotrzebowanie na wykwaliﬁkowany personel w ochranianym
miejscu, a także ogranicza koszty. Coraz popularniejszy będzie
bezpieczny zdalny dostęp do systemów bezpieczeństwa, na
przykład wśród użytkowników, którym podoba się możliwość
wygodnego dozorowania obiektów i rejestracji przebiegu zdarzeń nawet podczas ich nieobecności w ochranianym obiekcie.
Wydajność systemów bezpieczeństwa wzrasta dzięki możliwości przechowywania danych w chmurze. Obecnie znacznie
większe ilości danych można ekonomicznie i bezpiecznie przechowywać w wynajętych serwerowniach. Pozwala to archiwizować materiał wizyjny i powiązane z nim dane przez dłuższy
czas oraz ułatwia dostęp do zarchiwizowanych materiałów.

Więcej kamer – ocean danych
Według badań rynkowych obecnie na całym świecie najszybszy
przyrost ilości gromadzonych danych dotyczy materiału wizyjnego,
do czego na pewno przyczyniają się wizyjne systemy bezpieczeństwa i dozoru. Ta ogromna ilość jest najczęściej przetwarzana i wykorzystywana do celów związanych z bezpieczeństwem, jednak, jak
już wspomniałem, stanowi coraz cenniejsze źródło wiedzy biznesowej. Problem w tym, że wciąż trudno jest skutecznie wykorzystywać
tak obszerne zbiory danych (tzw. big data) i zarządzać nimi.
Zbiory big data trudno przetwarzać z użyciem tradycyjnych
metod i aplikacji. Oczekujemy lepszych narzędzi i sposobów
analizowania danych uzyskiwanych w systemach bezpieczeństwa w celu ich lepszego wykorzystania – nie tylko w celach
bezpośrednio związanych z ochroną, ale również w marketingu, obsłudze klientów itd. Mogą one ułatwić rozpoznawanie
znaczących prawidłowości i trendów.

wizyjnym na komputerze stacjonarnym. Takie rozwiązanie obniża
również całkowite koszty instalacji systemu i jego konserwacji.

Niezaspokojony apetyt na więcej szczegółów
Operatorzy wizyjnych systemów dozorowych oczekują większej klarowności i szczegółowości obrazu pochodzącego z kamer. Jest to szczególnie widoczne z powodu rosnącej popularności inteligentnych funkcji analizy obrazu.
W przyszłości można spodziewać się dalszych udoskonaleń
kamer megapikselowych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej
ulepszone kamery przystosowane do pracy w trudnych warunkach
oświetleniowych, przez co zakres ich zastosowań ciągle się rozszerza. Wspomniane ulepszenia, polegające głównie na poszerzaniu
zakresu dynamiki i czułości kamer, przyczyniają się do tego, że uzyskuje się coraz bardziej szczegółowe dane, a więc coraz bardziej
wartościowy materiał do analizy. Można spodziewać się dalszej popularyzacji systemów o rozdzielczości 4K Ultra HD umożliwiającej kamerom sieciowym rejestrowanie większej liczby szczegółów.
Obecnie rozdzielczość kamer megapikselowych jest kilkanaście
razy wyższa od rozdzielczości najlepszych analogowych kamer
CCTV. Rozdzielczość obrazu w formacie 4K Ultra HD jest czterokrotnie wyższa od rozdzielczości obrazu w formacie HDTV 1080p.
Coraz wyższa rozdzielczość prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na pamięć masową. Inteligentne algorytmy kompresji obrazu,
takie jak Zipstream ﬁrmy Axis, pozwalają zmniejszyć to zapotrzebowanie średnio o 50% lub nawet więcej. Strumień wizyjny wychodzący z kamery sieciowej jest analizowany i optymalizowany
w czasie rzeczywistym. Obszary obrazów zawierające interesujące
szczegóły są rejestrowane z pełną rozdzielczością, natomiast pozostałe obszary są ﬁltrowane w celu optymalnego wykorzystania dostępnej pamięci masowej. Ważne analizowane szczegóły, takie jak
twarze, tatuaże czy tablice rejestracyjne, są wyodrębniane z obrazu
i rejestrowane w pamięci masowej, a mało istotne elementy, np.
jednorodne ściany, trawniki i zarośla, są wygładzane w celu zaoszczędzenia miejsca w pamięci.

Odcinanie przewodów
Współczesne technologie bezprzewodowe zmieniły nasze życie.
Mnóstwo osób już wie, jak korzystne i wygodne jest zdalne monitorowanie systemu bezpieczeństwa za pomocą smartfonu czy tabletu. Systemy nadzoru wizyjnego, w których skład wchodzi maksymalnie dziesięć kamer sieciowych, mogą być w całości zarządzane
za pomocą urządzeń przenośnych. Nie jest więc już wymagany specjalny komputer z oprogramowaniem do zarządzania materiałem
wizyjnym. Zwłaszcza w przypadku małych i średnich ﬁrm eliminuje
to istotną przeszkodę techniczną, ponieważ użytkownicy znacznie
chętniej korzystają z aplikacji na smartfonie niż z kompleksowego
i rozbudowanego oprogramowania do zarządzania materiałem

Funkcje analityczne mózgiem inteligentnych
systemów
Jeśli urządzenia sieciowe są oczami i uszami coraz ściślej ze sobą
połączonych systemów, funkcje analityczne są ich mózgiem.
W tym roku spodziewamy się coraz szerszego wdrażania zaawansowanych rozwiązań służących do analizy obrazu i dźwięku, dzięki czemu rolą systemów bezpieczeństwa przestanie być
bierna obserwacja i coraz częściej będą one wykorzystywane do
inteligentnego i adaptacyjnego rozpoznawania obiektów, gromadzenia wiedzy sytuacyjnej i prowadzenia analiz.
Zastosowania funkcji analitycznych zdecydowanie wykraczają poza dziedzinę systemów bezpieczeństwa. Na przykład
w sklepach detalicznych funkcje te są coraz częściej wykorzystywane do zdobywania informacji umożliwiających optymalizację
układu sklepu i ekspozycji towarów oraz zarządzanie kolejkami
do kas. Wyniki analizy przepływu i zachowań klientów w sklepach mogą pomóc w projektowaniu oraz realizacji kampanii
reklamowych i promocyjnych. Dzięki tym wszystkim zaletom
nabywców systemów nadzoru wizyjnego będzie coraz więcej.
Johan Paulsson
Axis Communications
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HS2128

CENTRALA ALARMOWA

8 -128 LINII

SYSTEM

HYBRYDOWY

DOSTOSUJ SYSTEM
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA NOWA LINIA CENTRAL ALARMOWYCH
Rozszerzenie do 128 linii przewodowych/bezprzewodowych
4 wyjścia PGM na płycie (możliwość rozbudowy do 148 wyjść PGM)
Obsługa linii NC, SEOL, DEOL
Rejestr 1000 zdarzeń
AAT HOLDING S.A.
PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

www.aat.pl

Dostosuj system do indywidualnych potrzeb użytkownika

Nowa centrala hybrydowa
DSC Power Neo HS2128
Piotr Borkowski

Centrala alarmowa HS2128
ma największe możliwości
konﬁguracyjne spośród całej
rodziny central alarmowych nowej
serii Power Neo. Urządzenie
spełnia wymogi europejskiej normy
PN-EN50131 dla systemów
stosowanych w obiektach,
w których wymagany jest drugi
stopień zabezpieczenia – Grade 2
(docelowo, do końca 2016 roku,
przewiduje się podwyższenie
klasy przydatności systemu,
aby osiągnąć trzeci stopień
zabezpieczenia – Grade 3)
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nych, 16 klawiatur, a system podzielić na osiem podsystemów.
Umożliwia ona dowolny sposób parametryzacji wszystkich linii w systemie (NC, SEOL, DEOL). W centrali można zaprogramować harmonogramy samoczynnych włączeń i wyłączeń
podsystemów, harmonogramy aktywacji wyjść użytkowych
oraz cztery grupy świąt. Istnieje możliwość zaprogramowania
99 dni świątecznych w każdej grupie. W każdym podsystemie
można zaprogramować do 4 wyjść użytkowych, którymi można
dowolnie sterować za pomocą klawiatury, poprzez aplikację
mobilną lub SMS. Pojemność pamięci rejestru zdarzeń wynosi
1000; liczba kodów użytkownika
94. Ze względu na bezpieczeństwo oprócz kodu głównego
każdemu użytkownikowi można
przypisać brelok zbliżeniowy.
Breloki pracują w standardzie
UNIQUE 125 kHz.
Magistrala
komunikacyjna
Corbus wykorzystuje standard
RS485 i charakteryzuje się
dużą prędkością. Przekłada
się to na komfort użytkowania
i szybkość działania systemu.
Możliwe topologie magistrali to
gwiazda, kaskada z odczepami
lub topologia mieszana. Liczba
głównych magistral w systemie
wynosi 3. Maksymalna długość
kabli jednej głównej magistrali
(w przypadku YTDY 8×0,5)
wynosi 305 m.
Obsługa systemu jest jeszcze
bardziej przyjazna, zarówno dla
użytkownika systemu, jak i instalatora, w porównaniu do starszych systemów DSC. Dla osób
ceniących sobie wygodę producent umożliwił włączanie i wyłączanie systemu za pomocą breloków zbliżeniowych. Klawiatury
przewodowe zdeﬁniowane jako
globalne dla podsystemów mają
nową funkcję globalnego włączania/wyłączania wszystkich lub
wybranych podsystemów. Opcje
w menu instalatora zostały uporządkowane przez podzielenie
ich na grupy opcji ze sobą powiązanych.
W celu uzyskania bardziej intuicyjnego programowania dodano
kontekstowe opisy dla wszystkich
sekcji. Takie rozwiązania sprawiają, że programowanie i konserwacja systemu HS2128 stają się
proste dla tych instalatorów, którzy wcześniej nie mieli styczności
z systemami DSC.
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entrala ma architekturę hybrydową. Jest centralą przewodową, która umożliwia zbudowanie w pełni funkcjonalnego systemu bezprzewodowego, mogącego obsługiwać
maksymalnie 200 urządzeń bezprzewodowych (128 czujek,
16 klawiatur, 32 piloty, 16 sygnalizatorów, 8 retransmiterów).
Dzięki tak imponującym cechom możliwości konﬁguracyjne
centrali HS2128 są nieporównywalnie lepsze w stosunku do
innych systemów bezprzewodowych na polskim rynku.
W części przewodowej i programowej centralę można rozbudować do 128 linii dozorowych, 144 wyjść programowal-
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Rys. 1. System hybrydowy Power Neo
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Możliwość aktualizacji systemu
Dzięki możliwości aktualizacji systemu centrala jest przygotowana na implementację nowych funkcji oraz dostosowanie
do wymagań, które mogą pojawić się w przyszłości. Obecność
narzędzia do aktualizacji oprogramowania świadczy o dużym
potencjale tego systemu.
Na przykład najbliższa dostępna aktualizacja zawierająca
wersję oprogramowania 1.2 EN (Polska) wprowadzi następujące funkcje:
– 1000 kodów użytkownika w centrali HS2128;
– detektor PG8916 (sygnalizator urządzenia będzie
mógł pełnić funkcję wewnętrznego sygnalizatora
alarmowego);
– wysterowanie wyjść użytkowych PGM za pomocą breloka zbliżeniowego;
– śledzenie linii wyłącznie w dozorze;
– włączanie i wyłączanie wszystkich podsystemów jednym
przyciskiem na klawiaturze globalnej.

alarmów. Z tego powodu stworzono nowoczesne nadajniki
alarmowe 3G2080 oraz TL280. Umożliwiają one komunikację przez sieć GSM/HSPA oraz TCP/IP. Wysyłane z nich
dane są szyfrowane 128-bitowym kluczem AES. Według normy PN-EN50136 nadajniki są zgodne z klasą ATS 3/4/5. Oba
umożliwiają zdalne programowanie central oraz zdalną obsługę systemu za pomocą aplikacji mobilnej Neo Go.
Nadajnik 3G2080 działa, wykorzystując telefonię trzeciej
generacji (3G), oraz umożliwia dostęp do szerokopasmowego Internetu w standardzie HSPA+. W standardzie tym
dane mogą być pobierane z maksymalną prędkością 42 Mb/s
i wysyłane z maksymalną prędkością 11 Mb/s. Taka prędkość
transmisji przekłada się na szybkość działania aplikacji mobilnej, w której włączenie systemu w dowolnym trybie jest
wykonywane natychmiastowo. Nadajnik może wysyłać wiadomości SMS o wszystkich zdarzeniach zaistniałych w systemie do 32 numerów, z których można również zdalnie sterować systemem.

Aplikacja PowerSeries Neo Go
PowerSeries Neo Go to aplikacja mobilna służąca do obsługi systemów alarmowych serii Power Neo za pomocą
tabletu lub smartfonu. Aplikacja jest kompatybilna z urządzeniami z systemem operacyjnym iOS 5 (iPhone/iPad) lub
Android w wersji 4.0 i wyższej. Jest dostępna w polskiej
wersji językowej i można ją pobrać w sklepach Google Play
oraz App Store.
Dzięki przyjaznemu interfejsowi aplikacja oferuje wygodę zarządzania systemem alarmowym. Komunikacja
pomiędzy centralą a urządzeniem mobilnym z zainstalowaną aplikacją odbywa się za pośrednictwem wspomnianych
wcześniej nadajników alarmowych TCP/IP lub GSM/HSPA.
Aplikacja łączy się z nadajnikiem przyłączonym do systemu
alarmowego przez serwer DNS, co pozwala użytkownikowi
w łatwy i bezpieczny sposób korzystać zdalnie z następujących funkcji systemu:
– podglądu statusu systemu i stanu poszczególnych linii,
– włączenia poszczególnych podsystemów w trybie wyjścia,
domowym lub nocnym,
– wyłączenia z dozoru każdego z podsystemów,
– blokowania linii,
– aktywacji albo dezaktywacji wyjść programowalnych,
– powiadomienia w czasie rzeczywistym o usterkach
systemowych oraz o wszystkich zdarzeniach zaistniałych
w systemie.
Hybrydowe systemy DSC Power Neo cechuje duża elastyczność i prostota obsługi, innowacyjność i możliwość dostosowania ich do zmieniających się wymagań. Ponadto systemy te
zostały wzbogacone w aplikację mobilną, która dzięki przyjaznemu interfejsowi umożliwia użytkownikowi łatwe zdalne
zarządzanie systemem alarmowym.

Piotr Borkowski
AAT HOLDING

Nadajniki GSM/HSPA oraz TCP/IP
Obecnie tradycyjne linie telefoniczne są coraz rzadziej wykorzystywane do komunikacji ze stacjami monitorowania
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Zaimplementowana w systemie technika łączności bezprzewodowej PowerG jest najbardziej innowacyjna spośród podobnych rozwiązań dostępnych na polskim rynku.
Łączność odbywa się dwukierunkowo w rozproszonym paśmie o częstotliwości bazowej 868 MHz. Warstwa fizyczna wykorzystuje protokół FHSS (ang. frequency-hopping
spread spectrum). Protokół ten polega na wysyłaniu pakietów danych na kilku różnych częstotliwościach. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko podsłuchania czy celowego
zakłócenia systemu; gdy na przykład jedna z częstotliwości zostanie zakłócona, system działa, wykorzystując pozostałe częstotliwości. Transmisja danych jest szyfrowana
128-bitowym kluczem AES, co chroni ją przed podsłuchaniem i cyberatakami. Wykorzystywany jest również wielodostęp z podziałem czasowym (ang. Time Division Multiple
Access – TDMA), co w praktyce przekłada się na to, że kilka czujników bezprzewodowych nie wyśle informacji w tej
samej chwili. Urządzenia bezprzewodowe mierzą także jakość sygnału w odbiorniku i nadają z mocą potrzebną do
prawidłowej łączności, co znacznie wpływa na żywotność
znajdujących się w nich baterii.
Komunikacja w protokole PowerG cechuje się większym zasięgiem radiowym. Jako ciekawostkę producent podaje fakt,
iż w otwartym terenie, w sprzyjających warunkach atmosferycznych, urządzenia komunikują się radiowo na odległość
dochodzącą do 2000 m. Każde urządzenie bezprzewodowe ma
diodowy wskaźnik siły sygnału, czyli informuje na bieżąco, czy
w danym miejscu jakość sygnału radiowego jest odpowiednia.
Przekłada się to na ograniczenie kosztów instalacji, ponieważ
zmniejsza liczbę potrzebnych retransmiterów w systemie.
Podobne techniki bezprzewodowej komunikacji są stosowane w takich standardach jak Wi-Fi czy Bluetooth, co
świadczy o stopniu zaawansowania i bezpieczeństwa technologii PowerG.

SSWiN

Bezprzewodowa dwukierunkowa technika PowerG

Callisto
Systemowa integracja na wysokim poziomie
Włodzimierz Garwacki

W niniejszym artykule
chcemy przedstawić centralę
Callisto opracowaną z myślą
o właścicielach domów i małych
przedsiębiorstw. Centrala ta może
być podstawą bardzo elastycznego
hybrydowego systemu łączącego
zabezpieczenia i automatykę
domową, a także umożliwiającego
wyraﬁnowany sposób sterowania

Fot. 1. Klawiatura KP-16
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staniu tej funkcji instalator uzyskuje system o 16 liniach
bezprzewodowych.
Podział systemu na dwie partycje oraz możliwość zdeﬁniowania dla każdej z nich odrębnej strefy nocnej to kolejna funkcja, która nie zawsze jest dostępna w podobnych systemach.
Właściciele obiektów mieszkalnych docenią tryby całkowitego
lub częściowego załączenia w dozór (Home/Away).
Do udogodnień, które docenią użytkownicy, należy zaliczyć sposób sterowania centralą. Do tego celu przewidziano
przede wszystkim klawiatury LED, które mogą być rozmieszczone w dogodnych miejscach w obiekcie
(można zastosować trzy klawiatury). Są
one wzajemnie równoważne, dlatego nie
wymagają od instalatora (a następnie
od użytkownika) żadnych dodatkowych
czynności, co upraszcza procedurę montażu i programowania. To rozwiązanie
również wyróżnia się na tle innych. Mamy
tu na myśli zarówno trzy przyciski funkcyjne do sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji napadu oraz wezwania pomocy (np.
medycznej), jak i dyskretne sygnalizowanie w przypadku wprowadzenia kodu pod
przymusem. Do sterowania systemem
można używać także pilotów (maksymalnie ośmiu sztuk). W tym celu wykorzystywany jest zintegrowany odbiornik
radiowy – ten sam, którego system używa
do współpracy z detektorami bezprzewodowymi.
Odpowiedzią na aktualne wymagania
dotyczące sterowania jest aplikacja mobilna AVA. Użytkownik może ją zainstalować w swoim smartfonie i po zalogowaniu się uzyskać zdalny dostęp do centrali.
W zależności od posiadanych uprawnień
będzie miał możliwość załączania i wyłączania partycji lub zmiany stanu wyjść
programowalnych. Obecnie system ma
trzy wyjścia programowalne do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Ich cechą szczególną jest funkcja alarm i chirp,
czyli akustyczne potwierdzanie przez sygnalizator faktu załączenia w dozór/wyłączenia z dozoru centrali (partycji). W najbliższym czasie zostanie dodana funkcja
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smart home, która znacznie rozszerzy
możliwości w tym zakresie.
Projektując system Callisto, nie zapomniano o jego stosownym zabezpieczeniu przed nieautoryzowanym
dostępem. Wprowadzono cztery poziomy dostępu – dwa dla instalatora (kod
Fot. 2. Aplikacja AVA do zdalnej obsługi centrali
serwisowy i kod serwisowy instalatora)
i dwa dla użytkownika (kod administratora, czyli właściciela, oraz osiem
kodów dla użytkowników). W zależności od użytego kodu dostępu centrala

entrala Callisto pozwala uzyskać żądaną konﬁgurację
systemu. Użyte w niej układy i obwody służące do transmisji danych i powiadomień telefonicznych bazują na znanych
i od lat docenianych konstrukcjach nadajników GSM/GPRS
ﬁrmy EBS.
Ze względu na stale rosnącą popularność systemów bezprzewodowych w centrali zastosowano rozwiązanie pozwalające na zamianę istniejących (i w wersji fabrycznej
aktywnych) siedmiu linii przewodowych na linie bezprzewodowe, i to w dowolnej proporcji. Przy pełnym wykorzy-
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Fot. 3. Zestaw startowy Callisto

pozwala na wykonanie określonych czynności w zakresie
programowania lub sterowania.
Produkujemy urządzenia do systemów alarmowych od wielu
lat, dlatego zdajemy sobie sprawę, że czasami potrzebna jest
diagnostyka czy kontrola. W tym celu zapewniono odpowiednią pojemność pamięci zdarzeń. Podstawowy bufor jest w stanie przechować 500 ostatnich zdarzeń. Ponadto jest możliwość
pobrania z pamięci urządzenia pełnej historii, która może zawierać do 5000 rekordów. Taka ilość informacji jest niezwykle
pomocna w analizie zgłaszanych problemów czy nieprawidłowości, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji centrali.
Parametry systemu powinny być odpowiednio dobrane, aby
można było w pełni wykorzystać jego funkcje.
Całościowe programowanie systemu odbywa się za pomocą
komputera z zainstalowanym tzw. konﬁguratorem nadajników
GPRS, przy czym może zostać przeprowadzone zarówno lokalnie (łącze RS232 i moduł GD-PROG lub SP-PROG), jak
i zdalnie (łącze TCP/IP lub kanał CSD). Instalator ma również możliwość dokonania częściowego zaprogramowania za
pomocą klawiatury lub komendami SMS. Są to metody, które

wykorzystuje się do wybiórczej zmiany niektórych parametrów
lub też w celu szybkiego uzyskania przez centralę dostępu do
serwera stacji monitorującej. Po połączeniu centrali z serwerem dalsza część programowania przeprowadza się zdalnie
– konﬁguratorem nadajników GPRS. Każda metoda programowania wymaga autoryzacji za pomocą odpowiedniego kodu
dostępu.
Skuteczność działania systemu zależy także od odpowiedniej metody komunikacji pomiędzy nim a stacją monitorowania lub użytkownikiem. Callisto komunikuje się poprzez wbudowany moduł GSM/GPRS. Dzięki niemu mamy możliwość
określenia dwóch grup odbiorców informacji – stacji monitorowania oraz użytkowników.
Transmisja do obu grup odbywa się niezależnie od siebie,
a więc instalator, w porozumieniu z użytkownikiem, musi
zaprogramować dla nich oddzielne parametry komunikacji.
W przypadku stacji monitorowania należy podać adres IP
i port serwera odbiorczego stacji oraz punkt dostępu (APN)
do sieci Internet (opcjonalnie można określić łączność z dwoma serwerami – podstawowym i zapasowym). Dodatkowo
można także podać numer telefonu, który na stacji monitorującej będzie odbierał powiadomienia SMS z centrali. Obiema
tymi metodami transmisji (GPRS i SMS) przekazywane są informacje zakodowane i nie są one przeznaczone dla użytkownika. Dla niego przewidziano bądź powiadomienia poprzez
CLIP lub SMS (czytelna wiadomość zapisana w centrali),
bądź też aplikację mobilną. Aby możliwe było powiadamianie
SMS-em, należy zapisać w centrali uprawnione numery telefonów. Aplikacja mobilna wymaga natomiast zalogowania się do
odpowiedniego serwera.
Centrala Callisto jest oferowana w postaci ustalonego zestawu
urządzeń, który jest tzw. podstawowym systemem zabezpieczeń.
Czas instalacji ma być skrócony do minimum, dlatego instalator
otrzymuje niezbędne elementy, czyli płytę główną wraz z obudową i transformatorem. Do sterowania służą klawiatura LED
oraz dwa czteroprzyciskowe piloty. Zestaw promuje rozwiązania
bezprzewodowe, dlatego elementami dozorowymi są dwie czujki
PIR i kontaktron. Całość jest uzupełniona zewnętrzna anteną GSM.
Oczywiście instalator może dowolnie rozbudować system (w ramach
oferowanych możliwości).
Firma EBS, należąca do czołowych producentów urządzeń
stosowanych w systemach zabezpieczeń, stale rozwija swoje
produkty tak, aby były dostosowane do aktualnych wymagań
użytkowników i instalatorów.
O wszelkich nowościach z tego
zakresu możecie Państwo dowiedzieć się w naszym biurze w Warszawie lub ze strony www.ebs.pl.
Włodzimierz Garwacki
EBS

Fot. 4. Hybrydowa centrala alarmowa Callisto
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Czujki zewnętrzne na straży
bezpieczeństwa obiektu
SATEL

Powiadomienie o wykrytym
zagrożeniu jest podstawowym
i najważniejszym zadaniem
każdego systemu alarmowego,
jednak coraz częściej pełnienie
tylko tej jednej funkcji przestaje
być wystarczające. Poszukiwane
są rozwiązania, które zapewniają
nie tylko skuteczną detekcję,
lecz także jak najszybsze
zlokalizowanie włamywacza,
jeszcze zanim spowoduje
on szkody w budynku lub na
przyległym do niego terenie.
W tym celu stosuje się urządzenia
wykrywające próby przedostania
się przez strefę zewnętrzną
chronionego obiektu, spośród
których szczególnie istotne są
czujki zewnętrzne
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Zaawansowane czujki zewnętrzne

Fot. 1. Czujki z serii OPAL idealnie sprawdzają się zarówno na zewnątrz obiektów, jak i we wnętrzach,
w których panują trudne warunki

uszkodzenia lub zerwania zostanie wykryta. Oprogramowanie tych urządzeń zostało opracowane w taki sposób, by przemieszczanie się małych zwierząt domowych nie wywoływało
fałszywych alarmów.

Rys. 1. Wykres zasięgów

Wszechstronność czujek z serii OPAL wynika z ich zaawansowanej konstrukcji – dotyczy to zarówno elektroniki, jak
i obudów urządzeń. Czujki zostały wyposażone w dwa tory
detekcji – podczerwieni i mikrofalowy. Ta dualna technika
w połączeniu z algorytmem autoadaptacji do warunków środowiskowych zapewnia dużą odporność na fałszywe alarmy.
Obudowy OPAL i OPAL Plus są produkowane z wykorzystaniem technologii wtrysku dwukomponentowego, w której
zastosowano połączenie poliwęglanu i elastomeru termoplastycznego. Powstała konstrukcja zapewnia czujce bryzgoszczelność, co potwierdza uzyskana klasa szczelności IP54.
Dzięki zaawansowanej konstrukcji obudów z serii OPAL
czujki są chronione przed zjawiskami, które mogą mieć na
nie destrukcyjny wpływ. Pracują doskonale w każdych warunkach – gdy pada deszcz, śnieg, jest mgła lub utrzymuje
się duża wilgotność powietrza. Cyfrowa kompensacja temperatury otoczenia zapewnia poprawną i stabilną pracę urządzeń w szerokim zakresie temperatur, od -40°C do +55°C, co
zostało potwierdzone długotrwałymi testami. Czujki cechuje
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Czujki OPAL i OPAL Plus zapewniają doskonałą ochronę zewnętrzną budynków różnego typu i przeznaczenia. Bardzo dobrze sprawdzają się także jako ochrona wewnętrzna w obiektach przemysłowych, w których panują trudne lub specyﬁczne
warunki środowiskowe, np. w halach lub wiatach.
Urządzenia te charakteryzują się poziomym kątem detekcji
wynoszącym aż 100 stopni i zasięgiem przekraczającym 15 metrów. Chroniony jest także obszar pod czujką, dzięki czemu
każda p
próba p
podejścia
intruza pod urządzenie celem jego
j

SSWiN

U

rządzenia do ochrony zewnętrznej muszą charakteryzować się kilkoma kluczowymi cechami. Po pierwsze, ich
konstrukcja musi zapewniać doskonałe działanie niezależnie
od panujących warunków atmosferycznych, ponieważ są instalowane na zewnątrz budynku. Po drugie, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zerwaniem przez włamywacza.
Po trzecie, powinny być jak najmniej widoczne, dlatego warto
wybrać takie, które pasują do elewacji i przez lata zachowają
niezmieniony wygląd. Urządzeniami mającymi wszystkie te
cechy są czujki z serii OPAL ﬁrmy SATEL.

SSWiN
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Rys. 2. Bryzgoszczelna obudowa zapewnia odporność czujki na
warunki atmosferyczne

również duża wytrzymałość mechaniczna, a także wysoka odporność na promieniowanie UV. Dzięki temu ich wygląd nie
zmieni się przez długie lata.

Dodatkowe funkcje czujek OPAL Plus
Czujka OPAL Plus została wyposażona w kilka dodatkowych
elementów konstrukcyjnych, które rozszerzają jej funkcjonalność. Jednym z nich jest czujnik zmierzchu sterujący wyjściem
OC, który umożliwia zastosowanie OPAL Plus również w systemach alarmowych z automatyką domową – bez konieczności
instalowania dodatkowych czujek tego typu. Sygnał z wyjścia
niskoprądowego można przesłać bezpośrednio do przekaźnika znajdującego się w rozdzielni elektrycznej lub do sterownika automatyki budynkowej. Czujka może także współpracować z systemem KNX za pośrednictwem centrali alarmowej
z serii INTEGRA. Zainstalowanie czujki OPAL Plus umożliwia wygodne sterowanie roletami, oświetleniem zewnętrznym
budynku, bramą garażową lub wjazdową, a moment zadziałania można dobrać dzięki precyzyjnej regulacji czułości.
Dużym ułatwieniem dla instalatora jest funkcja zdalnej
zmiany czułości wszystkich torów detekcji i czujnika zmierzchu za pomocą pilota na podczerwień OPT-1. Dzięki niej
regulacja czujki jest wygodna i nie wymaga wielokrotnego
sięgania do niej i otwierania jej obudowy, a wydajna bateria
zapewnia działanie pilota przez bardzo długi czas. Jeśli jednak
z jakiegoś powodu instalator nie chce lub nie może programować zdalnie, może użyć przycisków znajdujących się na płytce
elektroniki czujki.

Rys. 3. Specjalne uchwyty umożliwiają odpowiednie ustawienie
czujki w celu optymalnego pokrycia chronionego obszaru

stać z zestawu uchwytów BRACKET C. Składa się on z dwóch
uchwytów – kątowego i kulowego. Pierwszy z nich umożliwia
ustawienie czujki na stałe pod kątem 45° względem ściany,
a drugi regulację kąta nachylenia urządzenia w dwóch płaszczyznach – do 60° w pionie i do 90° w poziomie.
W przypadku urządzeń instalowanych na zewnątrz wyjątkowo istotne jest zagwarantowanie ich poprawnego działania i bezpieczeństwa. Z tego powodu wyżej wspomniane
uchwyty zostały zbudowane tak, by przewód, którym czujka
jest przyłączana do centrali alarmowej, biegł w ich wnętrzu.
Dzięki temu cała instalacja jest zarówno bezpieczna, jak i estetyczna.
Bez względu na to, który uchwyt zastosujemy, czujki z serii OPAL będą zawsze zabezpieczone przed otwarciem i oderwaniem od podłoża dzięki dwóm stykom antysabotażowym
znajdującym się na płytce elektroniki oraz specjalnie zaprojektowanemu stykowi, przewidzianemu do zainstalowania
w uchwycie kulowym lub na tylnej ścianie czujki (w przypadku
zastosowania uchwytu kątowego).
Czujki z serii OPAL są dostępne w obudowach białych (OPAL
i OPAL Plus) oraz szarych (OPAL GY i OPAL Plus GY). W tych
dwóch kolorach dostępne są także komplety dedykowanych
uchwytów – BRACKET C (białe) i BRACKET C GY (szare).
Dodatkowe informacje na temat czujek z serii OPAL są dostępne na stronie www.satel.pl.

Wygodny montaż, doskonałe dopasowanie

SATEL

Konstrukcja czujki z serii OPAL umożliwia montowanie jej
bezpośrednio na płaskiej powierzchni, np. w sytuacji, w której
wykorzystywana będzie opcja niewykrywania małych zwierząt.
Jeśli w celu optymalnego pokrycia obszaru chronionego czujka ma być odchylona w pionie lub w poziomie, należy skorzy-

Fot. 2. Wygodna, zdalna regulacja czułości z wykorzystaniem
pilota OPT-1
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Rys. 4. Dwa kolory uchwytów i obudów czujek umożliwiają lepsze
dopasowanie urządzeń do barwy elewacji

Pierwszy na świecie bezprzewodowy
system CVI polskiej ﬁrmy CAMSAT
Agnieszka Czyżyk

Od pewnego czasu można zauważyć wzrost zainteresowania
analogowymi systemami dozorowymi o rozdzielczości HD, które pod
względem jakości i czytelności obrazu znacznie przewyższają dawne
systemy CCTV wykorzystujące standard PAL. Szacuje się, że na całym
świecie używanych jest około 400 milionów kamer analogowych. Z tego
powodu zapotrzebowanie na rozwiązania oferujące jakość HD i zarazem
wykorzystujące istniejącą infrastrukturę instalacji analogowych (brak
kosztów związanych z modernizacją okablowania) jest ogromne. Ale to
nie jedyna zmiana na rynku
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QARA CVI umożliwia bezprzewodowe transmitowanie obrazów o rozdzielczości Full HD z kamer analogowych. Charakteryzuje się niskimi kosztami wdrożenia oraz umożliwia
łatwą modernizację analogowych systemów zgodnych ze
standardem PAL.

Jedno urządzenie, trzy metody transmisji
Multi odbiornik EVIF

Bezprzewodowy system QARA CVI ﬁrmy CAMSAT
Firma CAMSAT jako pierwsza zaprojektowała i wprowadziła
na rynek system bezprzewodowej transmisji sygnału HD-CVI
(QARA CVI), który działa niezawodnie i jest dostosowany
do kamer HD-CVI, czyli jednych z najnowocześniejszych
analogowych urządzeń telewizyjnych o rozdzielczości HD.

Cyfrowa jakość systemu bezprzewodowego
QARA-CVI
QARA CVI to innowacyjny system umożliwiający bezprzewodową transmisję sygnałów HD-CVI na odległość 2000 metrów z zachowaniem najwyższej, cyfrowej jakości transmisji.

Transmisja bezprzewodowa CAMSAT
CVI

Nadajnik QARA
QL-CVI-T1

Odbiornik EVIF
EVIF-Multi

2000 m

CVI, AHD, TVI

Transmisja przewodowa

500 m

CVI

0

DVR / NVR

z protokołem ONVIF

DVR

500 m

1000 m

1500m

2000 m

Rys. 1. Porównanie zasięgu monitoringu CVI opartego o transmisję bezprzewodową oraz transmisję przewodową
2 x Nadajniki QARA
QL-CVI-T1

16 kanałów pracy
4 obrazy na każdym kanale

Nadajnik QARA
QL-CVI-T2

CVI
CVI

0m
200
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m

CVI

Odbiornik EVIF
EVIF-Multi

Odbiornik EVIF
EVIF-Multi

IP

CVI

60°
Nadajnik QARA
QL-CVI-T1

CVI, AHD, TVI
m
2000

z protokołem ONVIF

DVR / NVR

CVI

200
0m

CVI

1 x Nadajnik QARA
QL-CVI-T2

CVI

Rys. 2. Schemat prezentuje instalacjęmonitoringu bezprzewodowego obsługującego 7 kamer CVI i 1 kamerę IP z wykorzystaniem tylko
dwóch kanałów pracy
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Qara CVI to pierwsza seria bezprzewodowych urządzeń służących do transmisji sygnałów wizyjnych w analogowych systemach wizyjnych o rozdzielczości HD produkowana przez
ﬁrmę CAMSAT. Jako pierwsze do sprzedaży wprowadzone są
nadajnik CVI oraz uniwersalny odbiornik EVIF obsługujący
również systemy AHD i TVI. Odbiornik współpracuje nie tylko z hybrydowym rejestratorem HD-CVI, ale również z każdym rejestratorem zgodnym ze specyﬁkacją ONVIF 2.0. Dzięki temu odbiornikowi możliwe jest bezprzewodowe przesłanie
sygnału do hybrydowego rejestratora CVI, AHD lub TVI.
Może to być także dowolny rejestrator sieciowy (NVR) obsługujący kamery zgodne ze specyﬁkacją ONVIF 2.0. Umożliwia
to podłączenie kamer HD-CVI do rejestratorów pracujących
w systemach AHD lub HD-TVI pochodzących od różnych
producentów.

TELEWIZJA DOZOROWA

C

hociaż w branży wizyjnych systemów dozorowych oferowanych urządzeń analogowych jest coraz więcej, a producenci tworzą kolejne kamery i rejestratory HD, brakowało do
tej pory bezprzewodowych urządzeń zdolnych do transmisji
analogowych obrazów HD. Zapotrzebowanie na takie urządzenia jest coraz większe.
Obecnie na rynku dominują trzy rodzaje analogowych systemów HD – CVI, AHD i TVI. Każdy z nich ma już swoich
zwolenników, ale jeszcze nie wiadomo, czy któryś wyraźnie
zdominuje rynek. Pewne jest to, że systemy, które wykorzystują technikę analogową, ale umożliwiają uzyskanie obrazu HD,
rozwijają się w bardzo szybkim tempie.
Wraz ze wzrostem liczby instalowanych urządzeń telewizyjnych coraz większego znaczenia nabiera możliwość bezprzewodowej transmisji obrazów. W wielu miejscach nie ma możliwości montażu przewodów lub jest on utrudniony, dlatego
transmisja bezprzewodowa okazuje się najlepszym i często jedynym możliwym rozwiązaniem. Ponadto dzięki zastosowaniu
takiej transmisji możliwe jest znaczne zwiększenie odległości
między urządzeniami oraz uniknięcie trudności związanych
z układaniem kabli. Ma to szczególne znaczenie w obiektach
zabytkowych, przemysłowych i wielu innych.

TELEWIZJA DOZOROWA

Nie jest to już zwykły system analogowy, który może być łatwo
zakłócony, lecz kodowany system cyfrowy, który dzięki modulacji OFDM jest dużo bardziej odporny na zakłócenia oraz
odbicia sygnałów od przeszkód terenowych. Transmisja jest
kodowana z użyciem najnowszych, nie złamanych dotąd przez
nikogo zabezpieczeń.

ARTYKU£ SPONSOROWANY

System bezprzewodowy QARA CVI pracuje w darmowym
paśmie 5 GHz i umożliwia transmisję obrazu do dowolnego
rejestratora zgodnego ze specyﬁkacją ONVIF 2.0. Ten innowacyjny system może pracować w konﬁguracji wielopunkt –
punkt. Oznacza to, że jeden odbiornik może odbierać sygnały
z aż czterech nadajników, co znacznie obniża koszty instalacji.
Jednocześnie do każdego nadajnika można podłączyć dwie
kamery, co stanowi duże ułatwienie podczas projektowania
i montażu instalacji. Łatwa konﬁguracja sprawia, że instalacja
i korzystanie z systemu przebiegają bezproblemowo.
System umożliwia pracę aż na 16 kanałach dopuszczonych
do użytku na terenie Europy, mieszczących się w darmowym
paśmie 5 GHz. W niektórych krajach poza Unią Europejską
możliwe jest wykorzystanie dodatkowych kanałów.

Jeden nadajnik, trzy wejścia wizyjne

Wzornictwo XXI wieku
Dodatkową zaletą urządzeń QARA CVI są nowoczesne obudowy wykonane z materiału ASA. Zaprojektowano je we
współpracy z biurem projektowym, które stworzyło również
nagrodzone i doceniane w Europie linie pociągów PESA.
Obudowy te zapewniają trwałość i odporność urządzeń. Wy-
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glądają estetycznie i nowocześnie. Ich kolorystyka i kształt są
zgodne ze współczesnymi trendami.

CAMSAT – lider bezprzewodowej transmisji
sygnałów wizyjnych
Dzięki nowym systemom CAMSAT jeszcze dynamiczniej
wkracza na rynki Europy. Już teraz, dzięki produktom QARA
i EVIF, użytkownik nie musi ograniczać się do wykorzystania jednego rodzaju systemu wizyjnego. Linia produktów
QARA CVI oraz planowane serie SILAR i BRASS to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów. Wkrótce w ofercie
CAMSAT pojawią się również urządzenia obsługujące systemy AHD oraz TVI. Oprócz transmisji obrazu i dźwięku kolejne modele QARA CVI będą umożliwiać również bezprzewodowe sterowanie kamerami obrotowymi PTZ.
Nowości zaprezentujemy na zbliżających się targach
SECUREX 2016. Zapraszamy do odwiedzenia naszego
stoiska (pawilon 7A, stoisko nr 30).
Agnieszka Czyżyk

CAMSAT Gralak Przemysław
ul. Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski
Tel. +48 52 387 36 58
camsat@camsat.com.pl

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE
ZDEFINIOWANYCH ZDARZEŃ
SABOTAŻ KAMERY
POJAWIENIE SIĘ OBIEKTU
ZNIKNIĘCIE OBIEKTU
PRZEKROCZENIE OKREŚLONEJ
LINII PRZEZ OBIEKT
PRZEKROCZENIE OKREŚLONYCH
DWÓCH LINII PRZEZ OBIEKT
WKROCZENIE OBIEKTU
DO OKREŚLONEJ STREFY
WAŁĘSANIE
ZGROMADZENIE SIĘ TŁUMU
PORUSZANIE SIĘ
Z NIEDOZWOLONĄ PRĘDKOŚCIĄ
PORUSZANIE SIĘ
W NIEDOZWOLONYM KIERUNKU
NIEDOZWOLONE PARKOWANIE

ZAAWANSOWANA ANALIZA OBRAZU
W KAMERACH SERII INGENIUS
Skuteczne i szybkie podejmowanie
działań przez operatora systemu

AAT HOLDING S.A.
PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

www.aat.pl

SSM 1.40 Enterprise
potęga nowych możliwości
Piotr Rogalewski

Oprogramowanie zarządzające
SSM (Samsung Security Manager)
od kilku lat cieszy się niesłabnącą
popularnością wśród instalatorów
i użytkowników systemów telewizji
dozorowej. Intuicyjność i prostota
obsługi, darmowa licencja, bardzo
duża liczba funkcji, elastyczność,
skalowalność oraz możliwość
tworzenia systemów hybrydowych
(IP oraz analogowych zarazem)
to tylko niektóre cechy, które
przyczyniły się do sukcesu pakietu
SSM. W jego kolejnej wersji
wprowadzono bardzo wiele zmian
i nowości, które z pewnością
zainteresują obecnych i przyszłych
użytkowników
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Rejestracja
Niezależnie od wersji oprogramowanie SSM może realizować
funkcję rejestracji obrazów. Służy do tego moduł SSM-RS
(Recording Server). W przypadku obsługi maksymalnie 16 kanałów rejestracji licencja jest bezpłatna, natomiast wersje dla
36, 72 lub 128 kanałów są odpłatne. SSM-RS może zapisywać
strumienie wizyjne o łącznej przepływności do 400 Mbps,
co pozwala na rejestrację 128 strumieni wizyjnych z kamer
Full HD z prędkością 30 kl./s.

Ekran wielkoformatowy
Moduł matrycy wirtualnej SSM-VM umożliwia wyświetlanie obrazu na ekranie wielkoformatowym. Nie są wymagane
żadne specjalne rozwiązania sprzętowe – wystarczą monitory
oraz komputery z odpowiednio „mocną graﬁką”. SSM-VM
pozwala na tworzenie wirtualnych ekranów grupujących pojedyncze monitory ekranu wielkoformatowego w jedną całość. Zarządzanie ekranem sprowadza się do przeciągania
żądanych obrazów z kamer na właściwe pola matrycy. Całość
uzupełnia funkcja automatycznego przełączania obrazów
w reakcji na zdarzenia alarmowe i systemowe. Takie możliwości daje płatna licencja SSM-VM10L dla 16 lub VM20L
dla 32 monitorów. W wersji bezpłatnej SSM-VM00L można utworzyć zarządzalny ekran w formacie quad bez użycia
komputera, z wykorzystaniem dekodera sieciowego SPD-400
z oferty Samsung Techwin.

„Federacje”
Jedną z kluczowych nowości wprowadzonych w wersji
Enterprise jest funkcja „federacji”. Umożliwia ona połączenie
autonomicznych systemów SSM w jedną całość, czyli „federację” obiektów. „Federacja” może być złożona z maksymalnie

Fot. 1. Oprogramowanie SSM
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Od wersji 1.40 ulega zmianie system licencyjny oprogramowania SSM. Nadal dostępna jest wersja bezpłatna – Professional – oferująca nowe, bardzo użyteczne funkcje i technologie. Równolegle wprowadzona zostaje odpłatna wersja
Enterprise wzbogacona w zaawansowane rozwiązania dla
dużych i bardzo dużych systemów dozoru wizyjnego. Podsumowanie nowego systemu licencyjnego oraz wiele innych
szczegółowych danych technicznych znajduje się w karcie ka-

talogowej oprogramowania SSM opublikowanej na stronie
nr 85 tego numeru Zabezpieczeń.
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SSM 1.40 – nowa wersja, nowe funkcje, nowe
zasady
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pełną redundancję pracy SSM w zakresie
zarządzania systemem i rejestracji obrazu. Wyznaczony serwer zapasowy przejmie
pracę w przypadku uszkodzenia lub utraty
łączności sieciowej z serwerem głównym.
Po przywróceniu serwera głównego do pracy ponownie przejmie on zarządzanie systemem w sposób automatyczny i niewidoczny
dla użytkownika.

Mapy Google i nie tylko

Fot. 2. Interaktywne mapy synoptyczne

czterech hierarchicznych poziomów, np. centrum krajowego,
centrum regionalnego, centrum miejskiego i systemów lokalnych. Zasoby systemów podrzędnych są „widziane” przez systemy z wyższego poziomu. Ogromną zaletą funkcji „federacji”
jest możliwość łatwego i szybkiego przedeﬁniowania struktury
obiektów. Każdy z autonomicznych podsystemów SSM może
w dowolnej chwili stać się głównym centrum nadzoru. „Federacja” pozwala także na przekazywanie wewnątrz struktury
informacji o zdarzeniach systemowych, alarmach, detekcji ruchu, analizie obrazu itp.

SSM, niezależnie od wersji, jest standardowo wyposażony w moduł interaktywnych map synoptycznych. Podkładem do
takiej mapy może być dowolna grafika, np.
fragment planu budynku. Na planie można umieścić interaktywne ikony reprezentujące kamery, wejścia i wyjścia alarmowe
itp. Kliknięcie ikony z kamerą powoduje
wyświetlenie wytwarzanego przez kamerę
obrazu. Wykrycie ruchu czy pobudzenie wejścia alarmowego powoduje migotanie właściwej ikony, a podkłady
map mogą być automatycznie zmieniane. Uzupełnieniem
w wersji SSM Enterprise są mapy Google umożliwiające
znaczne zautomatyzowanie przełączania obrazów. Skojarzenie pozycji GPS kamer z mapami Google umożliwia
automatyczne wytyczenie trasy obserwacji od kamery do
kamery czy wyznaczenie obszaru obserwowanego przez
grupę kamer.

Transaction Server
Redundancja
Wysoka jakość obrazu to tylko jedna z cech dobrego systemu monitoringu wizyjnego. Niezawodność i ciągłość pracy
są równie istotne. Moduł HA (High Availability) zapewnia

Fot. 3. Aplikacja mobilna SSM Mobile
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SSM to nie tylko element systemu dozoru wizyjnego. Dzięki
modułowi Transaction Server SSM-TS10L możliwa jest łatwa integracja z systemem kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu lub innym. Transaction Server jest w istocie

TELEWIZJA DOZOROWA

konwerterem protokołów systemowych pracującym w czasie
rzeczywistym. Jego zadaniem jest zapewnienie transmisji
dwukierunkowej (np. przekazanie informacji alarmowych
z centrali SSWiN do SSM w celu automatycznego przełączenia obrazu, a z SSM do SSWiN w celu włączenia strefy w dozór albo wyłączenia jej z dozoru).

Screen Capture

ARTYKU£ SPONSOROWANY

Człowiek jest jednym z najistotniejszych i zarazem najsłabszych ogniw w systemach zabezpieczających. Dzięki
modułowi Screen Capture SSM-SC10L można kontrolować efektywność pracy personelu obsługującego wizyjny
system dozorowy, łatwo uzyskać materiał szkoleniowy
w postaci filmu pokazującego pracę operatora, szybko
sprawdzić, czy pracownicy zajmują się swoją pracą czy np.
przeglądaniem stron internetowych. Jego zadaniem jest
przechwytywanie w czasie rzeczywistym obrazu wyświetlanego na wskazanym monitorze i przekazywanie go w postaci strumienia danych na inne stanowisko. Taki strumień
danych jest następnie traktowany przez serwer SSM jak
obraz ze zwykłej kamery – może zostać zarejestrowany,
podlegać analizie obrazu itd.

Łączność mobilna
Moduły SSM uzupełnia aplikacja klienta SSM Mobile. To
darmowy program dostosowany do urządzeń z systemami
operacyjnymi Android oraz iOS, działający w trybie klient
– serwer. Umożliwia on korzystanie z uprawnień przemieszczającemu się użytkownikowi, podgląd obrazu na
żywo w trybie pełnoekranowym lub z podziałem ekranu na
cztery części, sterowanie kamerami PTZ czy odtwarzanie
nagranego materiału. Są to najważniejsze funkcje aplikacji
SSM Mobile. Darmowa licencja umożliwia zainstalowanie
aplikacji w wersji Enterprise lub Professional w wielu urządzeniach mobilnych.
SSM 1.40 obsługuje od jednej do wielu tysięcy kamer.
W przypadku korzystania z darmowej licencji serwer, na
którym odbywa się rejestracja, obsługuje maksymalnie 16 kanałów. Obsługa ekranów wielkoformatowych, funkcja „federacji” obiektów rozproszonych, redundancja serwerów,
wbudowane mapy synoptyczne i Google Maps, Transaction
Server, przechwytywanie ekranu i łączność mobilna – to
wszystko i dużo więcej oferuje SSM Enterprise. Wiele z opisanych funkcji jest dostępnych także w bezpłatnej wersji SSM
Professional, którą można pobrać ze strony WWW ﬁrmy
Samsung Techwin Europe (https://www.samsung-security.eu/).
Ramy niniejszego artykułu umożliwiają tylko pobieżne
omówienie najistotniejszych elementów pakietu SSM. Zainteresowanych szczegółami gorąco zachęcamy do kontaktu z polskimi przedstawicielami ﬁrmy Samsung Techwin
Europe. Bardzo dobrą okazją będą Międzynarodowe Targi
Zabezpieczeń SECUREX 2016. Zapraszamy na stoisko 24
w pawilonie 7A.

Piotr Rogalewski
Samsung Techwin Europe
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Zasilanie i podtrzymanie bateryjne
wizyjnych systemów IP
Pulsar

O wizyjnych systemach
dozorowych napisano już wiele
artykułów, jednak zazwyczaj
najwięcej miejsca poświęca się
kamerom i rejestratorom, natomiast
pomija ważne elementy, bez
których żaden wizyjny system IP
nie może się obejść, a mianowicie
przełączniki sieciowe i zasilacze
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Fot. 1. Przełącznik sieciowy Ethernet z podtrzymaniem bateryjnym
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nej. Wziąwszy pod uwagę sugestie instalatorów, wprowadziliśmy kilka serii przełączników sieciowych z interfejsami PoE
i z wbudowanymi zasilaczami.
Wzięliśmy również pod uwagę konieczność podtrzymania
zasilania sieciowego systemu dozorowego w przypadku braku
zasilania głównego 230 VAC. Modele S54-B (z jednym akumulatorem) i S98-B (z dwoma akumulatorami) umożliwiają
ponadgodzinną pracę całego systemu w przypadku awarii zasilania głównego. Modele te są często stosowane do zasilania głównego przełącznika sieciowego będącego elementem
składowym większego systemu. Jeżeli oprócz podtrzymania
pracy kamer konieczne jest również podtrzymanie pracy sieciowego rejestratora wizyjnego, możemy wybrać spośród
modeli S98-BR, S54-CRB i S98-CRB. W S98-BR oprócz
przełącznika sieciowego zastosowane są dwie przetwornice.
Jedna z nich odpowiada za zasilanie kamer napięciem 48 VDC,
a druga umożliwia pracę rejestratora zasilanego napięciem
12 VDC. W obudowie pozostawiono miejsce, w którym można
zainstalować dwa akumulatory. Modele S54-CRB i S98-CRB
to już prawdziwe „kombajny” mające dużą obudowę, w której
zmieści się dodatkowo rejestrator wizyjny.
Wybór modeli przełączników sieciowych jest duży, ale czasem trudno dostrzec istotne różnice i wybrać najlepsze rozwiązanie oraz producenta. Większość dostępnych na rynku
przełączników sieciowych z funkcją PoE jest przeznaczona do
zasilania takich urządzeń jak telefony VoIP czy bezprzewodowe punkty dostępowe, czyli urządzeń o małym zapotrzebowaniu na energię.
Kamery stosowane w sieciowych systemach dozorowych są
bardziej „prądożerne”, a warunki pracy przełączników sieciowych w tych systemach nie należą do najlżejszych. Interfejsy
z funkcją PoE mogą odłączyć zasilanie od kamer po uruchomieniu promienników podczerwieni i grzałek, a zasilacz
zamknięty w szczelnej obudowie może ulec uszkodzeniu na
skutek przegrzania. Aby uniknąć takich ewentualności, warto zastanowić się nad zakupem odpowiednich przełączników
sieciowych i wybrać sprawdzone rozwiązania ﬁrmy Pulsar.
W ostatnim kwartale 2015 roku zaoferowaliśmy niezarządzalne przełączniki sieciowe z funkcją PoE. Są to trzy modele o łatwych do zapamiętania kodach:
– S54 – 5-portowy przełącznik sieciowy (cztery porty PoE
i jeden port UPLINK),
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W

ofercie największego polskiego producenta urządzeń
zasilających – ﬁrmy Pulsar – oprócz typowych zasilaczy do systemów SSWiN, KD, SAP czy CCTV od ponad roku
znajdują się zestawy przeznaczone do zasilania sieciowych systemów wizyjnych.
Wykorzystując swoje doświadczenie, ﬁrma stworzyła urządzenia do zasilania systemów wizyjnych IP. Wszystkie modele
mają wbudowane zabezpieczenia nadnapięciowe, które chronią podłączone kamery przed uszkodzeniem w przypadku
awarii zasilacza, np. na skutek przepięcia w sieci energetycz-
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Fot. 2. Przełącznik sieciowy (Ethernet) w obudowie RACK 19"

– S98 – 9-portowy przełącznik sieciowy (osiem portów PoE
E
i jeden port UPLINK),
– S94 – 9-portowy przełącznik sieciowy (cztery porty PoE,
cztery porty LAN i jeden port UPLINK).
Takie przełączniki wraz z zasilaczami tworzą zintegrowane
urządzenia służące zarówno do zasilania kamer jak i transmisji
strumieni wizyjnych.
Oferowane przełączniki sieciowe należą do grupy urządzeń
plug and play, tzn. automatycznie wykrywają podłączone do
nich urządzenia zgodne ze standardem IEEE 802.3af, zasilane metodą PoE. Nie ma więc możliwości przypadkowego
uszkodzenia podłączanych urządzeń, gdy te nie wymagają innego napięcia zasilania lub nie są zgodne z tym standardem.
Maksymalna moc, jaką można obciążyć każdy z portów wynosi
15,4 W. Wszystkie modele mają zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe, co zapobiega przypadkowym uszkodzeniom przełączników sieciowych i zasilaczy oraz
chroni przed celowym sabotażem systemu.
Przełączniki sieciowe mają przepustowość 100 Mb/s (Fast
Ethernet), co – przy założeniu, że średnia przepływność
strumienia wizyjnego generowanego przez jedną kamerę IP
wynosi od 4 Mb/s do 8 Mb/s – jest wartością w zupełności
wystarczającą. Dotyczy to w szczególności małych systemów dozorowych, złożonych z 2–8 kamer, których, zgodnie
z wynikami ankiet przeprowadzonych przez producenta,
jest najwięcej. Oferowane urządzenia, stanowiące połączenie przełącznika sieciowego i zasilacza, są przeznaczone zwłaszcza do takich niewielkich systemów. Wyróżnia je

Fot. 3. Przełączniki sieciowe Ethernet (Pulsar)
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Rys. 1. Zestaw umożliwiający podtrzymanie całego systemu IP
(kamer, przełącznika i rejestratora)

niezawodność, wysoka jakość wykonania, stała dostępność
i przystępna cena.
Oprócz wspomnianej grupy przełączników sieciowych i zasilaczy S-54, S94 i S98 w tzw. wersji pudełkowej (nabywca otrzymuje zapakowany w tekturowe pudełko zestaw składający
się z przełącznika sieciowego, zasilacza i uchwytów montażowych) oferowane są inne zestawy:
1) S54-C, S94-C i S98-C – przełączniki sieciowe i zasilacze
zamontowane w małej metalowej obudowie. Stosuje
się je, gdy instalator nie ma wcześniej przygotowanej
obudowy.
2) Zestawy S54-CR, S94-CR, S98-CR. W skład każdego
z nich wchodzi przełącznik sieciowy, zasilacz i duża
obudowa, w której instalator może zamontować
również rejestrator NVR. W ten sposób cały wizyjny
system dozorowy można zamknąć w jednej estetycznej
obudowie.
3) Seria przełączników sieciowych i zasilaczy w obudowach
typu RACK 19" o wysokości 1U(RS-54, RS-94, RS-98).
Jeżeli oprócz podtrzymania pracy kamer konieczne jest
również podtrzymanie pracy sieciowego rejestratora wizyjnego, możemy wybrać spośród modeli S98-BR, S54-CRB
i S98-CRB. W S98-BR oprócz przełącznika sieciowego
i zasilacza zastosowane są dwie przetwornice. Jedna z nich
ma napięcie wyjściowe równe 48 VDC i służy do zasilania
kamer przez interfejsy Ethernet z funkcją PoE, a druga ma
napięcie wyjściowe równe 12 V DC i służy do zasilania rejestratora. W obudowie pozostawiono miejsce, w którym
można zainstalować dwa akumulatory. Modele S54-CRB
i S98-CRB to już prawdziwe „kombajny” mieszczące się
w większej obudowie, w której oprócz przełącznika sieciowego, zasilacza i akumulatora zmieści się rejestrator
wizyjny.
W tym roku wprowadzimy również większe, 16- i 24-portowe
przełączniki sieciowe z funkcją PoE wchodzące w skład naszych
zasilaczy. Oczywiście linia przełączników sieciowych będzie sukcesywnie rozszerzana, abyśmy mogli zaoferować rozwiązania do
różnych typów instalacji, dlatego warto na bieżąco sprawdzać
ofertę ﬁrmy na stronie www.pulsar.pl.
Pulsar
biuro@pulsar.pl

Inteligentne funkcje w systemie
nadzoru wizyjnego NMS
Patryk Gańko

Kamery cyfrowe (IP) coraz częściej mają inteligentne
funkcje, które dotychczas były rozwijane w postaci
algorytmów (programów) i realizowane przez jednostki
serwerowe. Prowadziło to do znacznego obciążenia
procesorów i pamięci operacyjnych jednostek
serwerowych i tym samym znacznie ograniczało
możliwość tworzenia złożonych systemów nadzoru
wizyjnego. Do realizacji pojedynczej funkcji wymagana
była oddzielna jednostka komputerowa, co znacznie
zwiększało koszty tworzenia systemów dozoru
wizyjnego z funkcjami inteligentnymi. Pojawienie się
procesorów sygnałowych pozwoliło przenieść ciężar
obsługi algorytmów z jednostki centralnej na krańce
systemu (do kamery). Na rynku możemy spotkać wiele
tego typu rozwiązań w postaci kamer z funkcjami
inteligentnymi. Ich użyteczność w zaawansowanych
systemach dozoru wizyjnego jest jednak bardzo
ograniczona. Innowacyjność i istotna zaleta
rozwiązania, które jest przedstawione w niniejszym
artykule, polega na powiązaniu urządzeń (kamer
inteligentnych) z aplikacją do zarządzania systemem
wizyjnym NMS. W pierwszej części artykułu zostaną
scharakteryzowane kamery z funkcjami inteligentnymi,
z naciskiem na same funkcje, natomiast w drugiej
opisane będą interakcje z aplikacją NMS
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funkcji inteligentnych kamery cechuje duża wydajność. Mogą
one realizować do trzech równoczesnych połączeń wizyjnych
o sumarycznej przepływności 15 Mb/s. Aby ułatwić ustawienie
obserwowanej sceny, które ma zasadniczy wpływ na realizację
funkcji inteligentnych, kamery zostały wyposażone w obiektywy ze zmienną ogniskową regulowaną w zakresie od 3 mm
do 12 mm, który odpowiada granicznym kątom widzenia równym 90° i 32°. Dostępne są dodatkowe akcesoria montażowe
w postaci uchwytów ściennych i adapterów do montażu suﬁtowego kamer kopułowych oraz adapterów do ściennego lub
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o oferowanych kamer marki NOVUS z inteligentnymi funkcjami należy między innymi wandaloodporna
kamera kopułowa NVIP-4DN5042V/IRH-2P oraz kamera
w obudowie NVIP-4DN5002H/IRH-1P. Mają one przetworniki CMOS o rozdzielczości 4 Mpx i czułości 0,27 lx przy
F:1.4. Aby przystosować je do pracy w całkowitej ciemności,
modele te wyposażono w promienniki podczerwieni o zasięgu do 20 metrów. Przy zachowaniu najwyższych rozdzielczości
równych 2688×1520 oraz 2560×1440 (QHD) kamery mogą
generować do 20 klatek na sekundę. Mimo implementacji
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Fot. 1. Kalibracja kamery

suﬁtowego montażu kamer typu bullet. Adaptery umożliwiają
estetyczne podłączenie kabli. Szczegółowy opis kamer jest dostępny na stronie www.novuscctv.pl.
Kamery mają następujące funkcje inteligentnej analizy
obrazu:
– wykrywanie wkroczenia do określonej strefy,
– wykrywanie przekroczenia określonej linii,
– wykrywanie przekroczenia dwóch określonych linii,
– wykrywanie wałęsania się,
– wykrywanie tłumu,
– wykrywanie pozostawionego obiektu,
– wykrywanie zniknięcia obiektu,
– wykrywanie poruszania się z niedozwoloną prędkością,
– wykrywanie poruszania się w niedozwolonym kierunku,
– wykrywanie parkowania,
– wykrywanie sabotażu kamery.
Warto nadmienić, że powyższe funkcje mogą być realizowane równolegle. Nie ma ograniczenia liczby aktywnych

funkcji, choć trudno wyobrazić sobie scenę, w przypadku której sensowne byłoby
uruchomienie wszystkich równocześnie.
Konﬁgurację kamery należy rozpocząć
od ustawienia wielkości sceny za pomocą
dwóch poziomych i dwóch pionowych linii o odpowiednich długościach w bliższej
i dalszej perspektywie. Dodatkowo, w celu
poprawy skuteczności, należy zdeﬁniować typ sceny (wewnętrzna, zewnętrzna)
oraz rozważyć redukcję szumu w obrazie,
drżenia obrazu, niskiego kontrastu oraz
cyklicznego ruchu w obserwowanej scenie
(np. ruchu łopat elektrowni wiatrowej).
Te wstępne ustawienia (kalibracje) powinny być poprzedzone prawidłową instalacją
kamer. Co istotne, kamery powinny być
instalowane nie wyżej niż na wysokości
dwóch metrów w przestrzeni zamkniętej
i ośmiu metrów w przestrzeni otwartej
i nie powinny być skierowane do góry lub
do dołu. Kamery realizujące funkcję zliczania osób powinny
być umieszczone w odległości około dwóch metrów od obserwowanego przejścia, na wysokości górnej krawędzi futryny,
tak by wykrywane obiekty były dobrze widoczne. Kamera jest
zdolna do wykrywania obiektów mieszczących się w wycinku
obrazu o rozmiarach co najmniej 8×8 pikseli.

Naruszenie strefy
Alarm jest generowany w momencie wykrycia ruchu w zdeﬁniowanej streﬁe, która może mieć kształt wielokąta. Dodatkowo możemy wprowadzić ograniczenie typów rozpoznawanych
obiektów. Na przykład kamera może odróżniać ludzi od samochodów, reagować tylko na samochody i ignorować pieszych.

Przekroczenie jednej lub dwóch linii
Funkcja umożliwia generowanie alarmów w przypadku przekroczenia jednej lub dwóch linii w określonym kierunku
i w określonej kolejności. W przypadku tej funkcji również
możemy wprowadzić ograniczenie typów rozpoznawanych
obiektów i ich minimalnej oraz maksymalnej wielkości.

Wałęsanie się, detekcja tłumu
Jeśli pojedynczy obiekt lub wiele obiektów porusza się przez określony czas w wyznaczonej streﬁe, zostanie uruchomiony
alarm. Funkcja ta jest wykorzystywana
m.in. w celu wykrycia osób nieuprawnionych do przebywania w danym miejscu,
np. w przedsionkach bankomatowych.

Wykrywanie obiektów
nieruchomych
Jeżeli jakiś obiekt pojawi się w zdeﬁniowanej streﬁe i będzie znajdował się w niej przez
dłuższy czas lub jakiś nieruchomy obiekt
Fot. 2. Przekroczenie dwóch linii
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zostanie nagle usunięty, zostanie uruchomiony alarm. Można
utworzyć wiele stref wykrywania. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w obiektach użyteczności publicznej, takich jak dworce kolejowe i autobusowe, porty lotnicze itp. Analogiczny algorytm jest
wykorzystywany w przypadku funkcji Niedozwolone parkowanie.

Niedozwolona prędkość
Jeśli wykryty obiekt przekroczy prędkość poruszania się w wyznaczonej streﬁe, zostanie uruchomiony alarm. Do poprawnego działania funkcji konieczna jest poprawna kalibracja kamery, czyli ustawienie odpowiedniej wielkości sceny.

Kierunek przemieszczania
Funkcja ta umożliwia wyznaczenie kierunku przemieszczania
się w streﬁe. Kiedy na ulicy jednokierunkowej samochód będzie poruszał się w niewłaściwym kierunku, zostanie wygenerowany alarm.

Patryk Gańko
AAT HOLDING

Fot. 4. Wybieranie reakcji systemu na obecność określonej liczby obiektów w danym miejscu
ZABEZPIECZENIA
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Fot. 3. Zdeﬁniowana strefa dla funkcji „Niedozwolona prędkość”

Funkcja wykrywania sabotażu generuje alarm w przypadku próby zasłonięcia
obiektywu lub zmiany ustawienia kamery.
Alarm zostanie wygenerowany, gdy 75%
obrazu zostanie zasłonięte lub kamera
wykryje brak oświetlenia sceny, a średni
poziom szarości spadnie poniżej 40%.
Informacje o wszystkich wykrytych zdarzeniach mogą być wysyłane równolegle
z obrazem do aplikacji NMS, gdzie podlegają dalszej obróbce. W części obrazu
mogą być wyświetlane liczniki, które będą
zmieniać swój stan w zależności od liczby
obiektów wkraczających do danej strefy
lub opuszczających ją. W aplikacji NMS
można wybrać reakcję lub wiele reakcji
systemu na określony stan licznika (fot. 4.).
W aplikacji NMS wykrywane są także inne zdarzenia, na
które można odpowiednio reagować. Dzięki temu operator
systemu może skoncentrować się na najważniejszych zdarzeniach, co przekłada się na efektywniejszą pracę. Jest to szczególnie ważne ze względu na dynamiczny wzrost liczby kamer
w systemach dozorowych.
Funkcje inteligentne i integracja będą wyznaczać główne
kierunki rozwoju systemów dozoru wizyjnego. Rozwój ten
będzie postępował wraz ze zwiększaniem mocy obliczeniowej
procesorów DSP i obniżaniem ich cen. W miarę rozwijania
funkcji inteligentnych udoskonalane będą także narzędzia
w aplikacji NMS służące do syntezy, wizualizacji i agregacji
danych. Zebrane dane mogą być wykorzystywane nie tylko
do celów ściśle związanych z ochroną. Można je wykorzystać
w marketingu i innych procesach biznesowych.

TELEWIZJA DOZOROWA

Sabotaż

Bosch ustanawia nowe standardy
w dziedzinie bezpieczeństwa
danych wizyjnych
Bosch Security Systems

Obecnie coraz więcej urządzeń jest
podłączanych do sieci. Producenci
stosują innowacyjne rozwiązania
umożliwiające zdalny dostęp do
sprzętu. Przykładem mogą być
inteligentne lodówki, które same
zamówią półprodukty, gdy zauważą
ich brak. Samochód z dostępem do
sieci ogrzeje wnętrze przed podróżą
czy poinformuje służby ratunkowe
o niebezpiecznej sytuacji, np.
wypadku
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sień o próbach ataku na nie, co może mieć poważne konsekwencje.
Wyobraźmy sobie atak na takie urządzenie – jedziemy samochodem i ktoś nagle zdalnie wyłącza nam zapłon. Skutki mogą być
tragiczne. Jeżeli system zabezpieczeń jest podłączony do lokalnej
lub światowej sieci, to istnieje ryzyko przechwycenia strumieni danych, a w konsekwencji podglądania obrazów lub podsłuchiwania
rozmów. Hakerzy mogą również ukraść ważne ﬁrmowe dane bądź
unieruchomić serwery, co spowoduje straty ﬁnansowe.
Amerykańskie agencje federalne odnotowały wzrost liczby takich przypadków z 10,4 tys. w 2009 r. do ponad 25,5 tys.

BEZPIECZEÑSTWO IT

W

systemach zabezpieczeń, takich jak telewizja dozorowa IP, systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu itp.,
dostęp zdalny – czy to przez telefon komórkowy, czy przez
przeglądarkę internetową – nie jest niczym nowym. Za pomocą odpowiedniej aplikacji możemy zdalnie włączyć w dozór
i wyłączyć z dozoru nasz system alarmowy, opuścić lub podnieść rolety, podlać trawę, sprawdzić na obrazie z kamer, co
dzieje się na posesji itp.
Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że wraz ze
wzrostem usieciowienia urządzeń pojawia się coraz więcej donie-

BEZPIECZEÑSTWO IT
ARTYKU£ SPONSOROWANY

w 2013 r. W Europie w wyniku włamań do sieci w latach
2005–2014 zostało naruszonych ok. 641 mln dokumentów.
Tylko ubiegłego lata wyciekło do sieci 400 gigabajtów ważnych
danych dotyczących klientów, gromadzonych przez jedną
z włoskich ﬁrm programistycznych tworzących rządowe oprogramowanie zabezpieczające. Dziś większość organizacji nie
zastanawia się, czy dojdzie do próby naruszenia zabezpieczeń.
Może tylko starać się przed nią zabezpieczyć.
Nasze rozważania zaczniemy od wizyjnych systemów IP,
ponieważ materiały wizyjne są niezwykle ważne. Firma Bosch
zaproponowała systemowe podejście, które ma na celu maksymalizację ochrony polegającą na jednoczesnym wykorzystaniu
zabezpieczeń ﬁzycznych i cybernetycznych. Podejście to ma na
celu spełnienie najwyższych wymagań dotyczących kompleksowego zabezpieczania danych.
Od wielu lat Bosch jest liderem w dziedzinie zabezpieczeń
danych pochodzących z wizyjnych systemów dozorowych.
Bierze pod uwagę nie tylko zabezpieczenie kamer, ale i całej
infrastruktury, ponieważ haker może włamać się, pokonując
pojedyncze słabe ogniwo. Bezpieczna komunikacja pomiędzy
kamerami a innymi urządzeniami podłączonymi do tej samej
sieci jest zapewniona dzięki przydzieleniu każdemu urządzeniu sieciowemu klucza uwierzytelniającego. Ten elektroniczny
podpis pozwala zweryﬁkować wszystkie elementy – od kamer
ﬁrmy Bosch po system zarządzania zarejestrowanym materiałem wizyjnym – czy też sprawdzić tożsamość przeglądającego
nagrania klienta. Sprzęt ﬁrmy Bosch umożliwia uwierzytelnianie użytkowników na podstawie loginu i hasła (obsługiwany
jest protokół 802.1x). Oprócz 802.1x można zastosować protokół EAP-TLS, który zabezpiecza cały proces uwierzytelniania.
Kluczowe znaczenie ma szyfrowanie strumieni transmitowanych danych. Firma Bosch stosuje szyfrowanie na poziomie
sprzętowym. Wszystkie kamery IP oraz systemy rejestrujące
Bosch są fabrycznie wyposażane w moduł TPM (Trusted Platform Module) wykorzystujący klucz kryptograﬁczny do ochrony
wszystkich zarejestrowanych danych. Nawet w przypadku włamania dane będą bezużyteczne dla hakera bez dostępu do ﬁrmowego klucza sprzętowego ﬁrmy Bosch. Po wprowadzeniu danych
do systemu zarządzania zarejestrowanym materiałem wizyjnym
lub do stacji klienckiej, na której użytkownik przegląda nagrania,
klucz kryptograﬁczny pozwala odszyfrować dane oraz zweryﬁkować kamery jako uwierzytelnione źródła danych sieciowych.
Dane z wizyjnych systemów dozorowych mogą być zarówno
materiałami o małym znaczeniu, jak i materiałami ściśle tajnymi.
Nawet sieci z autoryzowanym sprzętem i zabezpieczoną transmisją
danych mogą zawieść na skutek błędu ludzkiego, dlatego systemy
wizyjne ﬁrmy Bosch umożliwiają zarządzanie uprawnieniami do
dostępu dla poszczególnych użytkowników i wykorzystują usługi
sieciowe, przyjęte w branży, takie jak Microsoft Active Directory.
Wizyjne systemy dozorowe ﬁrmy Bosch spełniają najważniejsze wymagania wynikające z norm branżowych dotyczących infrastruktury klucza publicznego (PKI), by umożliwiać
zarządzanie certyﬁkatami szyfrowania cyfrowego. Bosch oferuje własne rozwiązania PKI bazujące na zasobach ﬁrmowego
Centrum Certyﬁkacji Escrypt, a także zapewnia obsługę rozwiązań PKI innych ﬁrm, takich jak SecureXperts, Inc. (SXI).
Przeważnie kamery są umieszczane na skraju sieci, często
w przestrzeni publicznej, co czyni je atrakcyjnym celem osób
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próbujących wykraść dane lub uzyskać dostęp do sieci. Z tego
powodu niezbędne jest uwierzytelnianie każdego urządzenia
przed udzieleniem mu dostępu do zasobów sieciowych. Dążąc
do osiągnięcia najwyższego poziomu spójności i ochrony sieci,
ﬁrma Bosch umożliwia uwierzytelnianie zgodne z IEEE 802.1
i z wykorzystaniem protokołu EAP.
IEEE 802.1 to światowy standard opublikowany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association
(Stowarzyszenie Normalizacyjne Instytutu Inżynierów Elektryków
i Elektroników). IEEE 802.1 tworzy mechanizm uwierzytelniania uniemożliwiający nieupoważnionym urządzeniom uzyskanie
dostępu do zasobów sieciowych. Protokół EAP (Extensible Authentication Protocol) stanowi system uwierzytelniania, który wykorzystuje wiele metod uwierzytelniania. Nie wymaga znajomości
adresów IP urządzeń sieciowych i zazwyczaj działa bezpośrednio
w warstwie łączy danych jako protokół PPP (Point-to-Point Protocol) lub IEEE 802. Za pomocą protokołu RADIUS (Remote
Authentication Dial-In User Service) tworzy on bezpieczne połączenie dzięki czteroetapowemu procesowi uwierzytelniania.
W połączeniu z powszechnymi w branży metodami certyﬁkacji
i szyfrowania – m.in. z certyﬁkatem klienta EAP-TLS, szyfrowaniem z użyciem klucza publicznego czy też z algorytmem uzgadniania klucza Difﬁego-Hellmana – ﬁrma Bosch oferuje pełne
zabezpieczenie danych pochodzące od jednego producenta.
Systemowe podejście ﬁrmy Bosch obejmuje wszystkie główne
elementy infrastruktury wizyjnych systemów dozorowych, w tym
kamery, serwery, stacje robocze oraz urządzenia rejestrujące
materiał wizyjny. Kamery są chronione dzięki uwierzytelnianiu
z użyciem loginu i hasła, dlatego mogą być traktowane jak zaufane urządzenia w sieci. Dane przesyłane z kamer do urządzeń
centralnych są szyfrowane i uwierzytelniane z użyciem certyﬁkatów. Serwery, stacje klienckie i urządzenia rejestrujące dane
również są chronione dzięki uwierzytelnianiu i mogą być traktowane jak zaufane urządzenia sieciowe. Strumienie wizyjne, zarówno transmitowane na żywo z kamer, jak i odtwarzane przez
rejestratory wizyjne, podlegają szyfrowaniu i uwierzytelnianiu
z użyciem certyﬁkatów, dzięki czemu niemożliwe jest fałszowanie materiału wizyjnego. Podczas transmisji danych stosowane
są powszechnie znane protokoły komunikacyjne. Obsługa standardowych infrastruktur kluczy szyfrujących, np. infrastruktury
klucza publicznego, odbywa się poprzez dostarczenie odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, strategii i procedur niezbędnych do tworzenia, zarządzania, dystrybucji, użytkowania,
przechowywania i odwoływania kluczy i certyﬁkatów cyfrowych.
Dzięki oferowanym przez ﬁrmę Bosch zintegrowanym systemom zabezpieczeń dane są bezpieczne. Systemy te chronią
zarówno wartościowe dane, jak i prywatność użytkowników,
uniemożliwiając naruszenie materiałów wizyjnych. Jako że
ochrona danych jest ciągle wyzwaniem, eksperci z ﬁrmy Bosch
aktywnie uczestniczą w procesie przenoszenia uznanych norm
informatycznych oraz metod uwierzytelniania do systemów
zabezpieczających. Łatwa instalacja i konﬁguracja, doskonała
skalowalność oraz pochodzenie wszystkich elementów (w tym
kamer, oprogramowania i urządzeń rejestrujących obrazy) od
jednego dostawcy sprawia, że wszystkie elementy składowe
systemu są odpowiednio chronione i zapewniają komfort i wygodę użytkowania.
Bosch Security Systems
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DH-IPC-HFW5421E-Z – kamera sieciowa o rozdzielczości 4 Mpx,
w obudowie tulejowej, z rozszerzonym zakresem dynamiki
Dane techniczne
• Przetwornik CMOS, 1/3" 4 Mpx, ze skanowaniem progresywnym
• Kodowanie trzech strumieni wizyjnych z kompresją H.264 lub MJPEG
• Wytwarzanie 20 kl./s przy rozdz. 2560×1440 px lub 25/30 kl./s przy
rozdz. 2304×1296 px
• Funkcja inteligentnej detekcji ruchu
• Zakres dynamiki 120 dB, funkcja dzień/noc, redukcja szumów 3DNR,
automatyczny balans bieli, automatyczna regulacja wzmocnienia, kompensacja przeciwoświetlenia
• Obsługa przez przeglądarkę internetową, dostęp przez CMS (DSS/PSS) i DMSS
• Obiektyw z ogniskową regulowaną zdalnie, w zakresie od 2,7 mm do 12 mm
• Zasięg oświetlacza IR równy 50 m
• Zasilanie metodą PoE, stopień szczelności IP67
• Gniazdo na kartę pamięci SD
Model
Kamera
Przetwornik
Liczba efektywnych pikseli
Skanowanie
Migawka elektroniczna
Minimalny poziom
oświetlenia
Stosunek sygnał - szum
Wyjście wizyjne
Zasięg oświetlacza IR
Funkcja dzień/noc
Inne funkcje
Balans bieli
Regulacja wzmocnienia
Redukcja szumów
Maski prywatności
Parametry obiektywu
Ogniskowa
Otwór względny
Regulacja ostrości
Kąt widzenia w poziomie
Regulacja przysłony
Zamocowanie
Strumienie wizyjne
Kompresja
Rozdzielczość
główny strumień wizyjny
drugi strumień
Liczba wizyjny
kl./s
trzeci strumień
wizyjny

DH-IPC-HFW5421E-Z
CMOS 1/3", 4 Mpx
2688(H)×1520(V)
progresywne
od 1/3 s do 1/10000 s
0,01 lx przy f=1:1,4 (kolor),
0 lx przy włączonym oświetlaczu IR
ponad 50 dB
jeden port sieciowy
50 m
automatyczne przełączanie trybu pracy
BLC/HLC/WDR (120 dB)
automatyczny/ręczny
automatyczna/ręczna
metodą 3D
maks. cztery obszary
regulowana w zakresie od 2,7 mm do 12 mm
maks. f=1:1,4
zdalna
regulowany w zakresie od 100° do 33°
prądem stałym (DC)
obiektyw wbudowany na stałe
H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
4Mpx (2560x1440) lub 3 Mpx (2304x1296)
lub 720p (1280×720)
lub D1 (704×576/704×480)
lub CIF (352×288/352×240)
od 1 do 20 kl./s przy rozdzielczości 4 Mpx
od 1 do 25/30 kl./s przy rozdzielczości 3 Mpx
od 1 do 25/30 kl./s przy rozdzielczości D1
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Detekcja ruchu

Dźwięk
Kompresja
Interfejs
Sieć IP
Ethernet
Wi-Fi

od 16 kb/s do 10 Mb/s przy kompresji H.264
dostępny
przekraczanie niewidzialnej linii
wtargnięcie do wnętrza wyznaczonego
obszaru
zmiana sceny
detekcja twarzy
G.711a/G.711u/AAC
jeden kanał wej., jeden kanał wyj.

Protokoły
Kompatybilność
Liczba użytkowników
Obsługa przez smartfon
Dodatkowe interfejsy
Gniazdo na karte pamięci
RS485
Alarm
Warunki pracy
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura, wilgotność
Stopień szczelności
Rozmiary
Masa

RJ-45 (10/100Base-T)
brak
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP,
UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP,
NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP
Filter, QoS, Bonjour
z ONVIF, PSIA, CGI
maks. 20
iPhone, iPad, Android, Windows Phone
micro SD, maks. 128 GB
brak
2 kanały wej./1 kanał wyj.
12 VDC, PoE (802.3af)
poniżej 11,5 W (z włączonym oświetlaczem
i pracującym silniczkiem od obiektywu)
od -40°C do 60°C, poniżej 95%
IP67
272,9× 94,9×94,9 mm
1,1 kg

od 1 do 5 kl./s przy rozdzielczości 720p
z włączonym WDR
od 1 do 18 kl./s przy rozdzielczości 720p
z wyłączonym WDR

Producent:
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Przepływność
Format korytarzowy
Inteligentne funkcje
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Samsung Security Manager (SSM) – wersja 1.40

SSM wersja 1.40 to nowa edycja znanego i uznanego oprogramowania do zarządzania systemami telewizji dozorowej z analogową,
sieciową lub hybrydową architekturą. Od wersji 1.40 dostępne są dwa pakiety SSM: bezpłatny Professional oraz odpłatny Enterprise
z wieloma nowymi, zaawansowanymi funkcjami.
Podsumowanie nowego systemu licencyjnego zawiera poniższa tabela.
Funkcja SSM

Wersja Professional (bezpłatna)

Wersja Enterprise (odpłatna)

Limit liczby kamer w systemie

288

Bez ograniczeń

Serwer rejestracji SSM-RS

Bezpłatny do 16 kanałów, odpłatny dla 36, 72 i 128 kanałów

Matryca wirtualna SSM-VM

Obsługa dekoderów SPD-400 (bezpłatna), obsługa ekranów wielkoformatowych do 16 lub do 32 pól/monitorów
(odpłatna)

Federacje SSM-SM10L

-

Analiza obrazu SSM-VA

Mapowanie ruchu, zliczanie osób, analiza stref (odpłatne)

4 poziomy federacyjne

System redundancji HA

Zapasowy serwer główny + serwer rejestracji (bezpłatna)
Mapy synoptyczne bazujące na podkładach graﬁcznych

Mapy synoptyczne oraz mapy Google z wyznaczaniem
tras i stref, obsługa GPS

Serwer transakcji SSM-TS10L

-

Do integracji z innymi systemami, np. SSWiN, KD

Przechwytywanie ekranu SSM-SC10L

-

Strumieniowanie obrazu z dowolnego monitora
w systemie

e-Mapy

SSM Mobile

Bezpłatna aplikacja na smartfony i tablety z systemem Android lub Apple iOS

Transmisja wizji

Unicast

Obsługa LDAP

-

Unicast + Multicast
Tak

Maks. pasmo przychodzące

400 Mb/s

Maks. pasmo wychodzące

600 Mb/s

Pasmo rejestracji (SSM-RS)
Transkodowanie strumieni dla urządzeń mobilnych

400 Mb/s
-

Obsługiwane kontrolery z joystickiem 3-osiowym

Tak
Samsung SPC-2000, Axis T8310

Wymagania dla serwera

Intel iCore 7 / 3,06 GHz lub odpowiednik Xeon, 16 GB RAM, Windows 7 32/64-bit, Windows 8 Pro lub Enterprise,
Windows Server 2003, Windows Server 2008, min. 100 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym, zalecane
dyski serwerowe dla CCTV

Wymagania dla stacji roboczej

Intel iCore 7 / 3,06 GHz lub odpowiednik Xeon, 8 GB RAM, Windows 7 32/64-bit, Windows 8 Pro lub Enterprise,
karta graﬁczna min. 2GB, OpenGL, min. 20 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym

Producent:
Samsung Techwin Europe Limited

ul. 1 Maja 38-39, 71-627 Szczecin

Baltic Business Park

www.samsung-security.eu
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KARTA KATALOGOWA

MD70
Graﬁczny terminal dotykowy do systemu kontroli dostępu RACS 5

MD70 jest graﬁcznym panelem dotykowym, który może być wykorzystany w systemie kontroli dostępu i automatyki budynkowej
RACS 5. Panel ma wbudowany czytnik zbliżeniowy, który służy do identyﬁkacji użytkowników oraz kamerę, która może być wykorzystana
do rejestracji zdjęć osób logujących się na terminalu. Identyﬁkacja osób może być wykonywana za pośrednictwem identyﬁkatorów
zbliżeniowych, kodów PIN, kodów QR lub z wykorzystaniem tzw. klucza elektronicznego (REK – Roger Electronic Key) transmitowanego
zbliżeniowo z urządzenia mobilnego (np. telefonu komórkowego) wyposażonego w technologię NFC. Komunikacja z panelem może być
realizowana przewodowo (Ethernet, RS485) lub bezprzewodowo (Wi-Fi). W przypadku wykorzystania panelu do zarządzania automatyką
budynkową MD70 oferuje możliwość tworzenia Widget-ów przeznaczonych do konkretnych funkcji sterowania oraz prezentacji stanów.

Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pojemnościowy ekran dotykowy 7"/800×480 px
Pamięć ﬂash 8 GB
Kamera 5 Mpx z funkcją autofocus
Interfejsy komunikacyjne: Ethernet, WiFi (802.11 a/b/g/n) oraz RS485
Czytnik kart ISO/IEC 14443A/MIFARE Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus
Możliwość instalacji dodatkowych aplikacji mobilnych
Głośnik i mikrofon
Statusowe wskaźniki LED
Linia wzornicza QUADRUS

Producent:
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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

KARTA KATALOGOWA

MC16
Wieloprzejściowy kontroler dostępu do systemu RACS 5

Kontroler dostępu MC16 jest pierwszym kontrolerem w ofercie ﬁrmy ROGER przeznaczonym do nowego systemu kontroli dostępu
RACS 5. Zasadniczo kontroler ten umożliwia obsługę dwóch przejść kontrolowanych dwustronnie, niemniej po zastosowaniu dodatkowych
ekspanderów I/O i rozszerzeniu licencji może zarządzać systemem złożonym z 16 przejść. Kontroler jest wyposażony w wymienną kartę
pamięci, która umożliwia rejestrację 8 milionów zdarzeń. Komunikacja z komputerem zarządzającym jest szyfrowana i realizowana za
pośrednictwem sieci LAN/WAN, co z jednej strony umożliwia dużą szybkość transmisji, a z drugiej praktycznie nieograniczony jej zasięg.
Oprócz swojej podstawowej funkcji jaką jest realizacja kontroli dostępu, MC16 umożliwia rejestrację zdarzeń dla celów RCP, realizację
prostych funkcji automatyki budynkowej, a także sprzętową integrację z systemem alarmowym.

Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsługa do 16 przejść
Współpraca z czytnikami serii MCT (interfejs RS485)
Możliwość dołączenia czterech czytników serii PRT (protokół RACS CLK/DTA)
Możliwość dołączenia czterech czytników z interfejsem Wiegand
Sześć wyjść tranzystorowych
Dwa wyjścia przekaźnikowe 30 V/1,5 A
Interfejs komunikacyjny IP/Ethernet
Szyfrowana transmisja danych
Bufor zdarzeń na wymiennej karcie pamięci
Konﬁguracja kontrolera w czasie poniżej jednej minuty
Przesłanie ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu
Zasilanie 12 VDC lub 18 VAC
Wbudowany zasilacz impulsowy z wyjściem 12 VDC/1,5 A
Aktualizacja oprogramowania wbudowanego (ﬁrmware)
1000 identyﬁkatorów

Producent:

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
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AAT HOLDING S.A.
ul. Puławska 431
02-801 Warszawa
tel. 22 546 05 46
faks 22 546 05 01
e-mail: kontakt@aat.pl
www.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.com

ALPOL Sp. z o.o.
ul. Ścigały 10
40-208 Katowice
tel. 32 790 76 56
faks 32 790 76 61
e-mail: katowice@e-alpol.com.pl
www.e-alpol.com.pl

D
D

PROD

PROJ

S

S
D

I

PROD

PROJ
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Oddziały:
ul. Koniczynowa 2A, 03-612 Warszawa II
tel./faks 22 743 10 11, 811 13 50
e-mail: aat.warszawa-praga@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. Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok
tel. 85 688 32 33
tel./faks 85 688 32 34
e-mail: aat.bialystok@aat.pl

ul. Łęczycka 55, 85-737 Bydgoszcz
tel. 32 720 39 67
faks 32 790 76 85
e-mail: bydgoszcz@e-alpol.com.pl

ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz
tel./faks 52 342 91 24, 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl
ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 32 351 48 30, 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.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, 361 16 33
e-mail: aat.kielce@aat.pl
ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków
tel./faks 12 266 87 95, 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl

D

I
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S

ul. Racławicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 61 662 06 60, 662 06 61
e-mail: aat.poznan@aat.pl
Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot
tel./faks 58 551 22 63, 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl
ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 91 483 38 59, 489 47 24
e-mail: aat.szczecin@aat.pl

ALARMTECH POLSKA Sp. z o.o.
Dział Sprzedaży i Marketingu
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk
tel. 58 340 24 40
faks 58 340 24 49
e-mail: info@alarmtech.pl
www.alarmtech.pl
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ul. Opolska 18 klatka C parter, 31-323 Kraków
tel. 32 790 76 46
faks 32 790 76 73
e-mail: krakow@e-alpol.com.pl

ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź
tel. 32 790 76 25
faks 32 790 76 66
e-mail: lodz@e-alpol.com.pl
ul. Odolanowska 49a, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 32 750 30 25
e-mail: ostrow@e-alpol.com.pl
ul. T. Kutrzeby 16G/112, 61-719 Poznań
tel. 32 790 76 37
faks 61 826 63 36
e-mail: poznan@e-alpol.com.pl
ul. 3 Maja 59, 81-850 Sopot
tel. 32 790 76 43
faks 32 790 76 72
e-mail: sopot@e-alpol.com.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

ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce
tel. 32 720 39 82
faks 32 790 76 94
e-mail: kielce@e-alpol.com.pl

ul. Nowodworska 23, 59-200 Legnica
tel. 32 750 30 66
faks 32 750 30 67
e-mail: legnica@e-alpol.com.pl

ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin
tel. 81 744 93 65/66
faks 81 744 91 77
e-mail: aat.lublin@aat.pl
ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź
tel./faks 42 674 25 33, 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.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. Dąbrowskiego 25, 70-100 Szczecin
tel. 32 790 76 30
faks 32 790 76 68
e-mail: szczecin@e-alpol.com.pl

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

D

I
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ul. Rzymowskiego 34, 02-697 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

ASSA ABLOY POLAND Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
tel. 22 751 40 25
faks 22 751 53 56
e-mail: biuro@assaabloy.com
www.assaabloy.com.pl

ul. Zatorska 36, 51-215 Wrocław
tel. 71 342 03 78
faks 71 341 16 26
e-mail: wroclaw@cma.com.pl

bt electronics sp. z o.o.
ul. Dukatów 10
31-431 Kraków
tel. 12 429 36 16
faks 12 410 85 11
e-mail: saik@saik.pl
www.saik.pl

Biura handlowe:
ul. Skośna 12, 30-383 Kraków
tel. kom. 882 126 082
faks 12 260 13 95
e-mail: info@cma.com.pl

D
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Oddziały:
ul. Świętochłowicka 3, 41-909 Bytom
tel. 32 388 0 950
faks 32 388 0 960
e-mail: bytom@cma.com.pl

S

ul. Nowy rynek 2, 62-002 Suchy Las k/Poznania
tel. 61 861 40 51
faks 61 861 40 51
e-mail: poznan@cma.com.pl
Al. Niepodległości 659, 81-855 Sopot
tel. 58 345 23 24
e-mail: sopot@cma.com.pl

Firma Atline Spółka Jawna Sławomir Pruski
ul. Franciszkańska 125
91-845 Łódź
tel. 42 236 30 19, 231 38 50, 231 38 51
faks 42 655 20 99, 239 43 30
e-mail: biuro@atline.pl
www.atline.pl

D

I

CAMSAT
Gralak Przemysław
ul. Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 36 58
faks 52 387 36 58 w. 24
e-mail: camsat@camsat.com
www.camsat.com

PROJ

D

PROD

CONTROL SYSTEM FMN
Al. KEN 96 lok. U-15
02-777 Warszawa
tel. 22 855 00 17
faks 22 546 19 78
e-mail: biuro@cs.pl
www.cs.pl

D

ROBERT BOSCH Sp. z o.o.
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

CBC (Poland) Sp. z o.o.
ul. Anny German 15
01-794 Warszawa
tel. 22 633 90 90
faks 22 633 90 60
e-mail: info@cbcpoland.pl
www.cbcpoland.pl

PROD

D
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D-MAX Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 66
60-479 Poznań
tel./faks 61 822 60 52
e-mail: dmax@dmaxpolska.pl
www.dmaxpolska.pl

D

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

D
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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
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DAHUA TECHNOLOGY
No. 1199, Bin an Road, Bin jiang District
Hangzhou
P.R. China
P.C. 310053
e-mail: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com
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Oddziały:
ul. Hynka 6/2, 80-465 Gdańsk
tel. 58 340 81 19
e-mail: gdansk@eltrox.pl
DG ELPRO Sp. J.
ul. Bonarka 21
30-415 Kraków
tel. 12 263 93 85
faks 12 263 93 86
email: biuro@dgelpro.pl
www.dgelpro.pl

ul. Brynowska 65/4, 40-584 Katowice
tel. 32 203 50 73
e-mail: katowice@eltrox.pl
ul. Wybickiego 42a, 31-302 Kraków
tel. 12 352 22 77
e-mail: krakow@eltrox.pl
ul. 6 sierpnia 14, 90-416 Łódź
tel. 42 632 31 24
e-mail: lodz@eltrox.pl

D

I
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ul. Szpakowa 2, 43-100 Tychy
tel. 32 308 06 88
e-mail: tychy@eltrox.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

I

ul. Jedności Narodowej 62, 50-258 Wrocław
tel. 71 726 21 41
e-mail: wroclaw@eltrox.pl

PROJ

EBS Sp. z o.o.
ul. B. Czecha 59
04-555 Warszawa
tel. 22 518 84 00
faks 22 518 84 99
e-mail: sales@ebs.pl
www.ebs.pl

I

I

EUROPEAN SECURITY TRADING POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wilcza 54a lok. 1
00-679 Warszawa
tel. 22 629 53 49
e-mail: kontakt@estpolska.pl
http://europeansecuritytrading.com/pl

D

D

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
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ICS POLSKA
ul. Poleczki 82
02-822 Warszawa
tel. 22 646 11 38
faks 22 849 94 83
e-mail: biuro@ics.pl
www.ics.pl

S
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GDE POLSKA
Włosań, ul. Świątnicka 88
32-031 Mogilany
tel. 12 256 50 35
faks 12 270 56 96
e-mail: biuro@gde.pl
www.gde.pl

D
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ELSTECH
os. Złota Podkowa 6/4
31-352 Kraków
tel. kom. 570 400 537, 570 400 538
faks 12 350 45 03
e-mail: info@elstech.pl
www.elstech.pl

PROD

e-commerce partners
ul. Główna 23
42-280 Częstochowa
tel. 514 759 354
e-mail: sklep@eltrox.pl
www.eltrox.pl

D

PROJ

ul. J. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa
tel. 22 415 67 18
e-mail: warszawa2@eltrox.pl

PHU ELPROMA Sp. z o.o.
ul. Syta 177
02-987 Warszawa
tel. 22 398 96 53, 606 270 756
faks 22 398 96 53
e-mail: elproma@elproma.pl
www.elproma.pl

D

I

ul. Stablewskiego 31/3, 60-223 Poznań
tel. 61 679 26 26
e-mail: poznan@eltrox.pl
ul. Wyszyńskiego 26, 70-203 Szczecin
tel. 91 434 78 72
e-mail: szczecin@eltrox.pl

D

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

PROJ

S

NUUXE RADIOTON Sp. z o.o.
Siedziba w Krakowie:
ul. Olszańska 5H
31-513 Kraków
tel. 12 393 58 00
faks 12 393 58 02
e-mail: nuuxe@nuuxe.com
www.nuuxe.com

LEGRAND POLSKA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. 22 549 23 30
e-mail: info@legrand.com.pl
www.legrand.pl
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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

PROJ
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Biuro:
ul. Polska 43
81-337 Gdynia
tel./faks 58 621 55 21
e-mail: gaszenie@nuuxe.com
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

PROJ

D
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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

PROD

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.pl
www.polon-alfa.pl

S

S

PROD

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

MICRONIX Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 755 78 78
e-mail: info@micronix.pl
www.micronix.pl
PROFICCTV Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 66
60-479 Poznań
tel./faks 61 842 29 62
e-mail: biuro@proﬁcctv.pl
www.proﬁsystems.pl

D
D

S

D

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
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NOVATEL Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 1
43-155 Bieruń
tel. 32 201 17 04
faks 32 201 15 11
e-mail: novatel@novatel.pl
www.novatel.pl
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RAMAR s.c.
U. Drogosz-Niemojewska, M. Niemojewski
ul. Modlińska 237
03-120 Warszawa
tel. 22 676 77 37, 676 82 87
faks 22 676 82 87
e-mail: ramar@ramar.com.pl
www.ramar.com.pl
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RETT-POL
Bogusław Godlewski
ul. Podmiejska 21
01-498 Warszawa
tel. 22 632 72 22
faks 22 833 09 07
e-mail: biuro@rettpol.pl
www.rettpol.pl
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SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12
02-673 Warszawa
tel. 22 511 82 00
faks 22 511 82 02
e-mail: poland.helpdesk@schneider-electric.com
www.schneider-electric.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO- HANDLOWE
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.eu
www.secural.com.pl

S

Oddział:
ul. Sportowa 3, 35-111 Rzeszów
tel. 17 785 18 16
faks 22 833 09 07
e-mail: rzeszow@rettpol.pl
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Oddziały:
ul. Galaktyczna 36A
80-299 Gdańsk
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław
Budynek Z1
ul. Krakowska 280
32-080 Zabierzów

SPS Electronics Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa
tel. 22 518 31 50
faks 22 518 31 70
e-mail: info@spselectronics.pl
www.spselectronics.pl

ROPAM Elektronik s.c.
ul. Polanka 301
32-400 Myślenice
tel. 12 272 39 71, 341 04 07
faks 12 379 34 10
www.ropam.com.pl

D

PROD

SCHRACK SECONET POLSKA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44A
02-672 Warszawa
tel. 22 33 00 620-623
faks 22 33 00 624
e-mail: warszawa@schrack-seconet.pl
www.schrack-seconet.pl

S

D

SAMSUNG TECHWIN EUROPE
Baltic Business Park
ul. 1-go Maja 38/39
71-627 Szczecin
e-mail: ste.poland@samsungsecurity.com
www.samsung-security.eu

D

PROD

PROD

PROJ

PROJ

S

S

Oddziały:
Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
tel./faks 58 767 70 10
e-mail: gdansk@schrack-seconet.pl
ul. Jasnogórska 23 lok. 17 (wejście od ul. Stawowej)
31-358 Kraków
tel. 12 637 11 74
e-mail: krakow@schrack-seconet.pl
ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań
tel./faks 61 833 31 53, 833 50 37
e-mail: poznan@schrack-seconet.pl

S

D

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: tap@tap.com.pl
www.tap.com.pl

D

PROD

PROJ

S

ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
tel./faks 71 345 00 95
e-mail: wroclaw@schrack-seconet.pl

SATEL Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
tel. 58 320 94 00
faks 58 320 94 01
e-mail: satel@satel.pl
www.satel.pl
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Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia
TECHOM Sp. z o.o.
Szkoła Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń
Al. Wyzwolenia 12
00-570 Warszawa
tel. 22 625 34 00, 622 04 50
Automat zgłoszeniowy 22 625 26 75
e-mail: techom@techom.com
www.techom.com

ZABEZPIECZENIA

S

D

I

PROD

PROJ

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

S

D

PROD

PROJ

SPIS TELEADRESOWY

UNICARD S.A.
ul. Łagiewnicka 54
30-417 Kraków
tel. 12 398 99 00
faks 12 398 99 01
e-mail: biuro@unicard.pl
www.unicard.pl

ZKTeco Europe S.R.L.
Av. Camino de lo Cortao, 10. Nave 1
28703 S.S. de los Reyes, Madryt
Hiszpania
tel. +34 916 532 891
e-mail: info@zkteco.eu
www.zkteco.eu

D

PROD

S

Legenda
Kategorie*

Działalność*

bezpieczeństwo IT

systemy ochrony peryferyjnej

B

badania

biometria

systemy ochrony zewnętrznej

C

certyﬁkacja

DSO

systemy przeciwkradzieżowe

D

dystrybucja

monitoring

systemy przywoławcze

I

instalacja

ochrona ﬁzyczna

systemy sygnalizacji pożarowej

PROJ

projektowanie

RFID

systemy sygnalizacji włamania i napadu

PROD

produkcja

systemy domofonowe i wideodomofonowe

systemy telewizji dozorowej

S

szkolenia

systemy komunikacyjne

systemy zintegrowane

systemy kontroli dostępu

zabezpieczenia mechaniczne

systemy nagłośnieniowe

zasilanie

* Szybkie wyszukiwanie przez ﬁltrowanie na naszej stronie
www.zabezpieczenia.com.pl
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AAT HOLDING

15, 51, 67, 95

PELCO

11

ALARMTECH Polska

17

Polon-Alfa

29

ATline

66

Pulsar

75

2

ROGER

Axis Communications
Bosch Security Systems
Dahua Technology

83
39, 84

13, 86, 87

Royal Boon Edam International

33

RTcom

49

EBS
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Samsung Techwin Europe

Fujiﬁlm

96

SATEL
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Gunnebo

71

TAP - Systemy Alarmowe

45

MERCOR

14

Videotec

MTP

1, 85

3

6, 7, 50

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótu i redakcyjnego opracowania
tekstów przyjętych do druku. Za treść reklam, ogłoszeń, tekstów sponsorowanych oraz kart katalogowych redakcja nie
odpowiada. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk tekstów, zdjęć i graﬁki bez zgody redakcji zabroniony.
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