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PIP-1AN

PIP-2AN i jej odmiany

PIP-3AN

• zabezpieczenie linii
• rozgałęzianie przewodów
• możliwość montażu sygnalizatora
na puszce
• bezpiecznik 0,375A w standardzie
• możliwy montaż bezpiecznika
według specyﬁkacji klienta
• podłączanie sygnalizatorów,
zasilanie klap oddymiających lub
głośników systemów DSO
• przekrój przewodu do 4mm2

• zabezpieczenie linii
• rozgałęzianie, łączenie,
przedłużanie przewodów
• bezpiecznik 0,375A
w standardzie
• możliwy montaż bezpiecznika
według specyﬁkacji klienta
• podłączanie sygnalizatorów,
zasilanie klap oddymiających
lub głośników systemów DSO
• przekrój przewodu do 6mm2

• zabezpieczenie linii
• rozgałęzianie przewodów
• możliwość montażu sygnalizatora
na puszce
• bezpiecznik 0,75A w standardzie
• możliwy montaż bezpiecznika
według specyﬁkacji klienta
• dodatkowa żyła – np. opcja
synchronizacji
• podłączanie sygnalizatorów,
zasilanie klap oddymiających
lub głośników systemów DSO
• przekrój przewodu do 4mm2

PIP-5A

PIP-7A

• do klap oddymiających
• rozgałęzianie przewodów
maksymalnie do 5×4mm2
• dwuwarstwowe ułożenie puszek
• zasilanie klap oddymiających
lub głośników systemów DSO,
synchronizacja siłowników
• przekrój przewodu do 4mm2

• rozgałęzianie, łączenie,
przedłużanie przewodów
• możliwość łączenia do 20 żył
• przekrój przewodu do 4mm2
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Platforma SMARTair rozszerzona o nowe
zamki elektroniczne z klawiaturą PIN
Bezprzewodowe zamki elektroniczne
z klawiaturą PIN oraz czytnikiem kart
zbliżeniowych umożliwiają dwustopniową identyﬁkację użytkowników, gwarantując tym samym wysoki poziom
bezpieczeństwa przy zachowaniu estetyki istniejących produktów dostępnych
w systemie TESA SMARTair.

– Nowe zamki elektroniczne SMARTair
zostały zaprojektowane z myślą o biurach
oraz budynkach użyteczności publicznej –
powiedział Mikel Gaztañaga, kierownik
produktu TESA ASSA ABLOY. – Mają
wszystkie funkcje standardowych zamków
elektronicznych i wiele innych możliwości.
Zamek oferuje trzy poziomy uwierzytelniania – umożliwia otwarcie z użyciem kodu PIN, karty zbliżeniowej lub
obu metod równocześnie. Bezprzewodowe zamki SMARTair są kompatybilne
ze wszystkimi czołowymi technologiami
RFID, takimi jak HID iCLASS, MIFARE Classic oraz DESFire.
Dla ułatwienia obsługi przy słabym
oświetleniu cyfry na klawiaturze są podświetlone – na niebiesko, gdy użytkownik
wprowadza kod, na zielono, po poprawnej
autoryzacji, oraz na czerwono, w przypadku użycia nieuprawnionej karty lub kodu.

Tak jak wszystkie elementy systemu
SMARTair, nowe zamki elektroniczne
są zasilane bateryjnie, dzięki czemu instalacja jest łatwa i nie trzeba umieszczać kabli w stolarce drzwiowej.

Bezpośr. inf. Kamil Targalski
Electronic Access Control Product
Manager
ASSA ABLOY Poland
tel.: +48 662 296 747
kamil.targalski@assaabloy.com

ULISSE COMPACT HD PTZ teraz z wyjątkowym modułem
kamerowym Full HD 30×
Głowica ULISSE COMPACT HD PTZ
została wyposażona w moduł kamerowy,
który wytwarza obraz o wysokiej jakości
i o wysokiej rozdzielczości, w trybie 1080p
z prędkością 60 klatek na sekundę. Nowa
kamera sieciowa jest wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy o krotności 30x,
który umożliwia dokładne wychwytywanie
konkretnych szczegółów obserwowango obszaru. Dzięki większej czułości modułu kamerowego, wyższemu poziomowi wzmocnienia, poprawionej
funkcji WDR, funkcji przeciwdziałania zaparowaniu i zwiększonej szybkości automatycznej regulacji ostrości kamera
działa znakomicie nawet przy bardzo słabym oświetleniu.
Z pomocą opcjonalnego oświetlacza LED pracującego
w podczerwieni kamera ULISSE COMPACT HD wytwarza
ostre obrazy obserwowanego obszaru nawet w nocy i może
w ciemności wykryć sylwetkę osoby znajdującej się w odległości do 200 metrów. Wbudowana wycieraczka utrzymuje przednią szybę obudowy modułu kamerowego w czystości w każdych warunkach pogodowych, co przekłada się na „czystość”
obrazu. Dostępnych jest wiele zbiorników wodnych o różnych
pojemnościach i dostarczających wodę na różne wysokości.
Urządzenie ULISSE COMPACT HD zaprojektowano w taki
sposób, by działało i zapewniało skuteczną obserwację w trudnych warunkach środowiskowych na zewnątrz budynków, za6
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równo w dzień, jak i w nocy, a przy tym nie
wymagało częstej konserwacji. Jego reakcja
na polecenia operatora jest natychmiastowa. Zarządzanie pracą głowicy i korzystanie
z funkcji pan/tilt/zoom nie stwarza żadnych
problemów. Kamera wykazuje pełną zgodność ze specyﬁkacją ONVIF, zaś obrazy
transmitowane przez sieć Ethernet podlegają kompresji metodą H.264 lub MJPEG.
Dzięki swojej niezawodności, wytrzymałości i precyzji ULISSE COMPACT HD świetnie sprawdzi się
tam, gdzie wymagania dotyczące bezpieczeństwa są wysokie, na
przykład w nadzorze nad ruchem drogowym, w systemach dozorowych instalowanych na przejściach granicznych, na stadionach, w zakładach przemysłowych, a także w systemach ochrony obwodowej zakładów karnych i obiektów wojskowych.
Martina Panighel
Videotec
Tłumaczenie: Redakcja
Film na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S6jfcMlki3Y&feature=youtu.be
Karta katalogowa produktu: http://www.videotec.com/en/
videotec-cctv/products/ulisse-ptz-cameras-and-units/ulisse-compact-hd.html

Pełne zabezpieczenie chronionych obiektów wymaga od systemów zabezpieczeń dużej elastyczności, przy czym chodzi tu zarówno o sposób instalacji urządzeń, jak i zakres oferowanych
funkcji. W odpowiedzi na wymagania inwestorów i ﬁrm instalacyjnych ﬁrma C&C Partners wprowadziła na rynek innowacyjny kontroler drzwiowy Orion, który jest częścią platformy
zarządzania bezpieczeństwem iProtect.
W zależności od charakterystyki poszczególnych obiektów
kontroler Orion może działać zarówno w topologii gwiazdy,
jak i magistrali. Obie topologie mogą być jednocześnie stosowane w ramach pojedynczej instalacji, dzięki czemu istnieje
możliwość dostosowania sposobu instalacji do specyﬁki poszczególnych pomieszczeń. Elastyczność topologii umożliwia
również płynną migrację zainstalowanych w obiekcie systemów do nowoczesnych rozwiązań kontroli dostępu przy zachowaniu dotychczasowego okablowania.
Oprócz standardowych funkcji, takich jak zabezpieczenie
dostępu czy monitorowanie przepływu osób, kontroler Orion
ma wiele funkcji dodatkowych, m.in. funkcję monitorowania
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Nowe sposoby zabezpieczania drzwi dzięki
kontrolerowi Orion

parametrów środowiskowych (wilgotności, temperatury),
funkcję parametryzowania wejść umożliwiającą podłączenie
detektorów SSWiN i funkcję autotestu, dzięki której praca
urządzenia jest na bieżąco monitorowana.
Niewielkie rozmiary ułatwiają montaż kilku kontrolerów
na szynie DIN w jednej obudowie (wysoka gęstość instalacji).
Kontrolery mogą pracować w szerokim zakresie temperatur
(od – 35°C do +70°C).
C&C Partners

ActivID Tap Authentication ﬁrmy HID Global
Firma HID Global, światowy lider w dziedzinie rozwiązań
przeznaczonych do bezpiecznej identyﬁkacji, wprowadziła
do sprzedaży platformę ActivID Tap Authentication służącą do wygodnego i bezpiecznego potwierdzania tożsamości
w celu uzyskania dostępu do aplikacji w chmurze i serwisów
internetowych. ActivID Tap Authentication dla Microsoftu
umożliwia użytkownikom m.in. dostęp do aplikacji Ofﬁce 365
w następstwie przyłożenia inteligentnej karty do laptopa, tabletu, smartfonu lub innego urządzenia z NFC. Do stworzenia
takiego rozwiązania wykorzystano inteligentne karty iCLASS
Seos, które można wykorzystać zarówno do otwierania drzwi,
jak i uzyskiwania dostępu do aplikacji w chmurze.
– ActivID Tap Authentication stworzono w celu poprawy bezpieczeństwa i dla wygody codziennego użytkowania wielu ﬁrmowych aplikacji. Dotychczas dostęp do wielu z nich wymagał
podania osobnego loginu – powiedział Tim Phipps, wiceszef
działu marketingu w ﬁrmie HID Global. – ActivID Tap Authentication dla Microsoftu, pierwsze wykorzystanie naszej nowej

usługi uwierzytelniania, ograniczyło potrzebę stosowania złożonych haseł. Użytkownicy mogą używać inteligentnej karty, aby
łatwiej niż kiedykolwiek uzyskiwać dostęp do danych i zasobów
w chmurze oraz otwierać drzwi.
Nowy produkt umożliwia uzyskiwanie dostępu do różnych
aplikacji i usług za pośrednictwem różnych urządzeń. Niepotrzebne jest przypominanie i ponowne wpisywanie dodatkowych kodów i haseł. ActivID Tap Authentication dla Microsoftu jest ściśle połączone z Windows Server 2012 R2 Active
Directory Federation Services i HID Global Authentication
Cloud Service. Nie ma żadnej corocznej opłaty za konserwację
i wsparcie techniczne, a zarówno za oprogramowanie klienckie,
jak i licencje użytkownika płaci się w formie abonamentu, przy
można indywidualnie dostosować ten system opłat.
– Bazując na Active Directory Federation Services, usługa
ActivID Tap Authentication ﬁrmy HID Global ułatwia pracownikom działu IT zarządzanie wieloma poziomami dostępu
i hasłami dla pracowników i innych użytkowników końcowych,
którzy dzięki temu nie muszą zapamiętywać wielu haseł albo
ich odzyskiwać – powiedział Andrew Conway, Senior Director w dziale Mobility Product Marketing ﬁrmy Microsoft.
Na nowy produkt składają się ActivID Tap Authentication
Provider, Tap App dla systemu Android, Tap Client dla systemu Windows 7, Authentication Cloud Services, inteligentne
karty Seos i opcjonalny czytnik USB OMNIKEY dla stacji
z systemem Windows 7 i innych urządzeń końcowych, w których nie ma czytników NFC.
Bezpośr. inf. Romana Ebstova
HID Global
Tłumaczenie: Redakcja
ZABEZPIECZENIA
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Samsung Techwin ulepszył swoją aplikację
iPOLiS Mobile dla urządzeń mobilnych
Aplikacja iPOLiS Mobile dla systemów
operacyjnych Android i Apple iOS została ulepszona i obecnie umożliwia odtwarzanie materiału wizyjnego z kart pamięci SD zainstalowanych w kamerach
Samsung Techwin.
Nowe funkcje uzyskane dzięki zmianom w aplikacji iPOLiS Mobile zainteresują użytkowników, którzy chcą
zdalnie odtwarzać materiał wizyjny
związany ze zdarzeniami rejestrowanymi w małych systemach nadzoru wi-

zyjnego instalowanych w takich obiektach jak domy mieszkalne czy biura,
gdzie zastosowanie specjalistycznego
rejestratora nie jest uzasadnione ekonomicznie.
Bezpłatna aplikacja iPOLiS Mobile
może zostać pobrana z Android Play
i iTunes. Konﬁguracja oprogramowania
umożliwiającego wyświetlanie obrazu
transmitowanego przez sieć 3G lub sieć
bezprzewodową zajmuje użytkownikom mniej niż minutę. Wśród funkcji

oprogramowania iPOLiS Mobile znajduje się m.in. automatyczne rozpoznawanie modeli dodawanych do niego
urządzeń oraz możliwość wyszukiwania
konkretnych zdarzeń w zarejestrowanym materiale wizyjnym, co ułatwia ich
przeglądanie.
Bezpośr. inf. Samsung Techwin Poland
Opracowanie: Redakcja

Dahua oferuje nową linię produktów HDCVI Lite
Dahua Technology, czołowy producent i dostawca urządzeń
służących do budowy wizyjnych systemów dozorowych, z siedzibą w Hangzhou w Chinach, wprowadza nową linię produktów HDCVI w przystępnych cenach, w skład której wchodzą
kamery z serii 1200-Lite o rozdzielczości 1080p i rejestratory
cyfrowe z serii S2.
W skład serii 1200-Lite wchodzą kamery w obudowach tulejowych z oświetlaczami pracującymi w podczerwieni oraz
kamery kopułkowe, opcjonalnie wyposażone w obiektywy stałoogniskowe lub obiektywy zmiennoogniskowe klasy vari-focal.
We wszystkich tych kamerach zastosowany został nowy chipset,
w skład którego wchodzi przetwornik obrazowy i procesor ISP.
Obraz wytwarzany przez nowe kamery odznacza się doskonałą
reprodukcją barw oraz znakomitą rozróżnialnością szczegółów.
Kamery mają szerszy niż dotychczas kąt widzenia. Umieszczenie układu kodującego wyjściowy sygnał wizyjny w procesorze
ISP spowodowało, że mają zwartą konstrukcję.
W kamerach z serii 1200-Lite zastosowano nową technikę
sterowania oświetlaczem IR z wykorzystaniem fotorezystora,
dzięki czemu przełączanie między trybem dziennym a nocnym
odbywa się precyzyjniej niż dotychczas. Warto również podkreślić zastosowanie usprawnionej techniki redukcji szumów,
przez co nie tylko uzyskano możliwość zmniejszenia wymagań dotyczących niezbędnej przestrzeni dyskowej, lecz także
poprawiona została jakość obrazu uzyskiwanego w złych warunkach oświetleniowych. Te usprawnienia zwiększają obszar
potencjalnych zastosowań kamer z serii 1200-Lite. Mogą one
pracować na przykład w systemach dozorowych instalowanych
w tunelach czy podziemnych parkingach.
– W trakcie projektowania nowej linii kamer przychodziły mi
do głowy różne pomysły – powiedział John Li, HDCVI Pro-

duct Manager w ﬁrmie Dahua Technology. – Zastanawiałem
się nad możliwością uzyskania równowagi między ceną a jakością nowych kamer. Zależało nam na stworzeniu kamer 1080p
HDCVI realizujących podstawowe funkcje użytkowe, wytwarzających obrazy o wysokiej rozdzielczości i o jakości satysfakcjonującej użytkowników wizyjnych systemów dozorowych. Zdajemy
sobie sprawę, że nasze produkty powinny mieć atrakcyjne ceny
i te wszystkie warunki spełniają kamery z serii 1200-Lite.
Poza kamerami HDCVI ﬁrma Dahua oferuje rejestratory
cyfrowe z serii S2 dostosowane do tego standardu sygnału wizyjnego. – Cyfrowe rejestratory wizyjne oferujemy już od dawna,
jednak dopiero modele z serii S2 są w stanie zastąpić wszystkie
produkowane dotychczas urządzenia rejestrujące – powiedział
Jason Zhong, Product Manager w ﬁrmie Dahua Technology.
– Modele z serii S2 odznaczają się znacznie lepszą niż dotychczas
reprodukcją barw.
Ponadto, dzięki wprowadzeniu funkcji UTP EQ, urządzenia z serii S2 mogą rejestrować sygnały wizyjne z kamer znajdujących się w dużej odległości od rejestratorów, wynoszącej
1100 m dla rozdzielczości 720p, zaś 800 metrów dla rozdzielczości 1080p. Ponadto ta seria urządzeń może pracować w sieciach Wi-Fi czwartej generacji, co pozwala na szybką i wolną
od zakłóceń transmisję sygnałów wizyjnych.
Bezpośr. inf. Dahua Technology
Tłumaczenie: Redakcja
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łatwe wprowadzenie w świat serwerów
Nazwa mówi sama za siebie: G-Scope/6000 Easy Server z rodziny urządzeń G-Scope do rejestracji i zarządzania materiałem wizyjnym to w pełni funkcjonalny serwer gotowy do natychmiastowego użycia. Instalacja i obsługa jest równie prosta
jak w przypadku standardowego rejestratora. G-Scope/6000
ﬁrmy Geutebrück stanowi niezbity dowód na to, że serwerowe
rozwiązania technologiczne gwarantują niezawodność działania oraz łatwość obsługi mimo złożoności i wszechstronności
realizowanych funkcji.
Serwer ma potencjał typowy dla urządzeń G-Scope. 64-bitowe oprogramowanie G-Core w połączeniu z akceleratorem
wykorzystującym zintegrowany procesor graﬁczny zapewnia
wysoką wydajność oraz trzykrotne przyspieszenie procesu
przetwarzania obrazu w stosunku do innych tego typu rozwiązań. Struktura dualnej bazy danych gwarantuje błyskawiczny dostęp do zarejestrowanego materiału wizyjnego oraz
zabezpiecza przed próbami nieautoryzowanej manipulacji.
Uzupełnieniem całości jest zintegrowany system analizy obrazu – funkcje takie jak detekcja aktywności (i rejestracja na
skutek wykrycia ruchu) oraz weryﬁkacja wyglądu sceny (w celu
wykrywania prób sabotowania kamer) to opcje standardowe.
Opcjonalny wydajny system analizy treści obrazu, odporny na
zakłócenia powodowane przez czynniki atmosferyczne i gwałtowne zmiany oświetlenia, może być wykorzystany do zabezpieczenia zewnętrznych stref chronionych czy do automatycznego odczytu numerów z tablic rejestracyjnych.

Niezawodność i redundancja są atrybutami urządzeń Easy
Server. Wyposażono je w redundantny zasilacz, system operacyjny zapisany na dyskach SSD oraz zintegrowaną macierz
RAID zapewniającą dostęp do materiału wizyjnego poprzez
sieć IP. Dzięki bogatemu wyposażeniu serwera G-Scope/6000
możliwe jest wykonywanie złożonych zadań za pomocą tylko
jednego urządzenia. Serwer zawiera osiem kieszeni na twarde
dyski i w przypadku zastosowania macierzy RAID5 umożliwia
korzystanie z pamięci o łącznej pojemności dochodzącej do
42 TB. Serwer obsługuje maksymalnie 64 kamery IP oraz ma
16 gniazd BNC służących do podłączenia kamer analogowych,
co może być przydatne w systemach dozorowych kontrolujących stan dużych obiektów. Wszystkie urządzenia G-Scope
można łatwo i wygodnie wykorzystać w ramach dużego, zintegrowanego systemu sieciowego.
Bezpośr. inf. Arpol

Magazyn G-World
Interaktywne spotkanie z bezpiecznym
światem Geutebrück i jego wizyjnymi
systemami dozorowymi stało się możliwe dzięki magazynowi G-World.
No Patchwork in Security Solutions! To
hasło odnosi się do bezpiecznego świata
Geutebrück z jego wizyjnymi systemami dozorowymi, a także do magazynu
G-World. Wszystkie elementy są do siebie perfekcyjnie dopasowane niczym
puzzle i umożliwiają szybkie tworzenie
wydajnych systemów. Każdy projekt jest
opracowywany na miarę. Dzięki temu
użytkownik otrzymuje rozwiązanie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.
Magazyn G-World jest interaktywną aplikacją zawierającą szczegółowe informacje
o produktach i systemach Geutebrück,
prezentuje przykłady zastosowania tych
systemów u klientów referencyjnych oraz
wyjaśnia podstawowe zagadnienia tech-

niczne. Czytelnik ma możliwość dokładnego zapoznania się z interesującą go tematyką. Ponadto w artykułach zamieszczanych
w G-World umieszczane są przydatne
hiperłącza, a opisy są uzupełniane ilustracjami. Pouczające i ciekawe prezentacje
ﬁlmowe mają ułatwić zrozumienie treści
artykułów.
Najnowszą wersję aplikacji G-World
można używać nie tylko na urządzeniach
z systemem operacyjnym Adroid oraz
iOS, lecz także na tabletach i standardo-

wych komputerach z systemem Windows.
Dla użytkowników preferujących tradycyjne media informacyjne cały pakiet jest
udostępniany również w formie elektronicznej książki w wersji FlippingBook
oraz w wersji PDF z możliwością wydrukowania. Dzięki temu każdy znajdzie coś
dla siebie, a lektura magazynu sprawi
przyjemność wszystkim czytelnikom!
Najnowsze wydanie można pobrać bezpośrednio z witryny www.geutebrueck.com.
Bezpośr. inf. Arpol
ZABEZPIECZENIA
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VIDOS – nowe panele wideodomofonowe
z czytnikiem biometrycznym
Rynek wideodomofonów rozwija się
bardzo szybko, więc same urządzenia
stają się coraz nowocześniejsze i coraz
bardziej funkcjonalne. W odpowiedzi
na rosnące wymagania klientów ﬁrma
VIDOS wprowadziła do sprzedaży innowacyjne produkty – stacje bramowe do
wideodomofonu wyposażone w czytnik
biometryczny.
Stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem biometrycznym to profesjonalne urządzenie pełniące rolę terminalu
dostępowego dla użytkowników. Do
identyﬁkacji wykorzystuje unikatowy
wzór linii papilarnych palca, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu i wygodę
użytkowania. Wykonany ze stali szlachetnej panel przedni odpowiada najnowszym trendom w elektronice i daje
gwarancję trwałości sprzętu. W modelach S561Z/S601Z można zaprogramować do 900 użytkowników (wzorów linii
papilarnych).
Panele są wyposażone w wysokiej
jakości skaner optyczny. Rozpoznanie użytkownika następuje poprzez
porównanie odcisku palca ze wzorem
przechowywanym w pamięci urządzenia. Przykładając palec do pryzmatu,
zmieniamy wewnętrzne, całkowite
odbicie światła. Dodatkowo skaner
rozprasza kolejną wiązkę światła na li-

niach papilarnych, mierząc przestrzenie między nimi. Podwójny system skanowania gwarantuje najwyższy poziom
bezpieczeństwa.
Stacje bramowe zostały wyposażone
w kolorowe kamery, które można regulować w poziomie i w pionie w zakresie
kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na
bokach obiektywu.
Model S601Z można zainstalować
w miejscu, w którym do dyspozycji
jest niewielka przestrzeń (np. 10 cm
słupek), dzięki jego niewielkim wymiarom. Możliwy jest montaż natynkowy. Urządzenia współpracują ze
wszystkimi modelami monitorów wewnętrznych VIDOS.

Bezpośr. inf. Michał Modzelewski
Wena
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W dniach 12–19 kwietnia odbyła się próba bicia rekordu Guinnesa w biegu na bieżni mechanicznej w ciągu siedmiu dni.
Wyzwanie podjął maratończyk Krzysztof Tumko. Bieg zakończył się sukcesem, a aktualny rekord długości trasy w biegu
na bieżni to 823 kilometry. Jednym z warunków zaliczenia rekordu była ciągła archiwizacja wydarzenia przez cały czas jego
trwania.
Głównym zadaniem systemu dostarczonego przez ﬁrmy
ProﬁCCTV oraz S-Cabling było archiwizowanie obrazów
z kamer jako dowodu pobicia rekordu Guinessa. Zarchiwizowany materiał wizyjny został dostarczony organizacji Guiness World Record, która m.in. na tej podstawie zatwierdziła pobicie rekordu. Kamery były skierowane na wyznaczone
strefy bieżni.
Jako partner technologiczny wydarzenia ﬁrma ProﬁCCTV
zaprojektowała, dostarczyła i skonﬁgurowała system potrzebny do archiwizacji przebiegu imprezy. Całość została zorganizowana wspólnie z naszym partnerem – ﬁrmą S-Cabling
z Leszna. Firma S-Cabling dostarczyła infrastrukturę kablową
oraz specjalnie przygotowaną szafę serwerową CobiRack, niemieckiej ﬁrmy CobiNet.
W Galerii Leszno, gdzie pobijany był rekord, zamontowano
pięć kamer ﬁrmy Samsung Techwin, w tym kamery kopułkowe SND-6084 IP o rozdzielczości Full HD, które, dzięki wydajnemu procesorowi Wisenet III, strumieniowały najwyższej
jakości obraz do dwóch serwerów jednocześnie oraz dostarczały strumienie wizyjne na stronę WWW. Nowością było zastosowanie kamery typu SNF-7010 z obiektywem typu rybie
oko (ang. ﬁsheye) o polu widzenia równym 360 umieszczonej
na suﬁcie. Zastosowano również kamerę SNB-6004 z obiektywem ﬁrmy D-MAX o ogniskowej regulowanej w zakresie

od 8 mm do 80 mm służącą do zapisu szczegółowego obrazu
wyświetlacza umieszczonego na bieżni przy zmiennych warunkach oświetleniowych.
Do transmisji wydarzenia na żywo wykorzystano dwa monitory wielkoformatowe umieszczone w sklepach należących do
organizatora imprezy, a także udostępniono strumień wizyjny
z jednej z kamer na stronie patrona medialnego.
Kamery były zasilane metodą PoE za pośrednictwem kabla
UTP kategorii szóstej dostarczonego przez ﬁrmę CobiNet.
Do archiwizacji materiału wizyjnego użyto dwóch wysokowydajnych serwerów HP z oprogramowaniem Mirasys. System Mirasys w sposób ciągły archiwizował obrazy z prędkością
25 klatek na sekundę równocześnie na dwóch serwerach w celu
uzyskania redundancji zapisu. System został podłączony do zasilacza UPS w celu podtrzymania zasilania kamer i serwerów
w przypadku awarii sieci energetycznej. Dzięki zastosowaniu
kart pamięci umieszczonych w kamerach możliwa była ciągła
rejestracja obrazów nawet w przypadku chwilowej utraty połączenia tych kamer z serwerami. Serwery z oprogramowaniem
Mirasys zapewniały możliwość płynnego przeglądania nagrań
bez utraty jakości i płynności jego rejestracji, a także pozwalały na wysyłanie strumieni wizyjnych o rozdzielczości Full HD
do kilku klientów jednocześnie.
Bezpośr. inf. Michał Wilkoński
ProﬁCCTV
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Rekord Guinessa z kamerami Samsunga i platformą Mirasys
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Firma ROGER w elitarnym klubie Gazel Biznesu
Miło nam poinformować o uhonorowaniu ﬁrmy ROGER prestiżowym
wyróżnieniem w rankingu Gazele Biznesu 2014 zorganizowanym przez Puls
Biznesu.
Ranking został przygotowany przez wywiadownię gospodarczą Coface Poland.
W każdej edycji rankingu badane są wyniki ﬁnansowe przedsiębiorstw osiągnięte
przez pełne trzy poprzedzające lata. O nominowaniu ﬁrmy do wyróżnienia Gazelą
Biznesu decyduje wyrażony w procentach
przyrost obrotów ze sprzedaży.

Wejście firmy ROGER do grona
najdynamiczniej rozwijających się
firm w Polsce potwierdza właściwy
kierunek rozwoju oferty firmy. Nagroda motywuje do dalszej pracy nad
innowacyjnymi rozwiązaniami przeznaczonymi do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, które cieszą się
uznaniem klientów zarówno na rynku
krajowym, jak i na wielu rynkach zagranicznych.
Bezpośr. inf. ROGER

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX zaprasza na kursy
Kursy są realizowane przez IBP NODEX we współpracy
ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa
(SITP). Na bazie opracowanej przez instytut koncepcji prowadzenia edukacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zostało przygotowanych sześć różnych kursów specjalistycznych,
w tym jeden (opcjonalnie) z wykorzystaniem najnowszych
technik informacyjnych (platforma e-learningowa).

Oferta szkoleniowa instytutu obejmuje:
1) Kurs podstawowy – wstępny, stanowiący podstawę dla
pozostałych kursów na poziomie zaawansowanym.
2) Systemy sygnalizacji pożarowej – kurs na poziomie
zaawansowanym.
3) Sterowanie instalacjami automatyki pożarowej – kurs na
poziomie zaawansowanym.
4) Sterowanie stałymi urządzeniami gaśniczymi – kurs na
poziomie zaawansowanym.
5) Sterowanie w systemach wentylacji pożarowej i oddymiania – kurs na poziomie zaawansowanym.
6) Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – kurs na poziomie
zaawansowanym.
7) Możliwość przygotowania programu kursu stworzonego
„na miarę”, dla wybranej grupy słuchaczy (z ﬁrm, instytucji publicznych itd.).
8) Dni otwarte – specjalna oferta edukacyjna IBP NODEX
przeznaczona dla specjalistów z branży pragnących zająć się
pewnymi zagadnieniami przy udziale większej liczby uczestników. Zagadnienia są zgłaszane e-mailowo, analizowane
przez wykładowców IBP NODEX, a następnie omawiane
na forum dni otwartych. Uczestnicy spotkania omawiają
problemy i wymieniają doświadczenia wraz z zaproszonymi
ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego.
IBP NODEX kładzie bardzo duży nacisk na zajęcia praktyczne – z użyciem szeregu specjalistycznych urządzeń (układów),
sprzętu i oprogramowania komputerowego. Na kursach na poziomie zaawansowanym wykorzystane będą stanowiska pokazowe
służące do pokazania m.in. reakcji różnych rodzajów czujek na
czynniki środowiskowe w czasie pożaru, zjawisk ﬁzycznych zwią12
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zanych z rozwojem zdarzeń, budowy i działania central sygnalizacji
pożarowej, współdziałania różnych systemów automatyki pożarowej, integracji systemów bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego)
i urządzeń zabezpieczających, zarządzania inteligentnym budynkiem w czasie pożaru, współpracy z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, ewakuacji itd. Ponadto uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie zaprogramować procedury sterownicze z uwzględnieniem
koniecznych opóźnień i blokad działania systemów oddymiania,
a także realizacji opracowanych matryc sterowania.
Zajęcia będą odbywać się w nowym i doskonale wyposażonym
centrum szkoleniowym zlokalizowanym przy ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105 w Warszawie, gdzie specjalnie, na potrzeby zaawansowanych prac rozwojowych oraz szkoleń, zbudowana została komora
testowa zgodna z PN-EN 54-7, ISO/TS 7240-9 i EN 54-29.
Przy organizacji kursów uwzględniono wymagania pracodawców i wykonawców wolnych zawodów – harmonogram
zajęć został ułożony w taki sposób, że kursy są prowadzone
w dwóch trzydniowych sesjach oddzielonych kilkutygodniową
przerwą, z czego jeden dzień w każdej sesji przypada na sobotę. Dzięki temu uczestnicy nie tracą całego tygodnia pracy.
Oferta szkoleniowa jest przeznaczona dla projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników
prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej
Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników ﬁrm ubezpieczeniowych, pracowników urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora,
przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych.
Szczegółową ofertę dotyczącą kursów, harmonogram, cennik
oraz informacje o rejestracji znajdą Państwo na stronie ibpnodex.pl.
Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105
02-414 Warszawa
tel.: +48 22 203 59 21
faks: +48 22 203 58 31
biuro@ibpnodex.pl

Bosch zabezpiecza Muzeum Historii Żydów Polskich

Firma Bosch wyposażyła Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN w nagłośnienie ewakuacyjne, systemy sygnalizacji pożarowej, systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji włamania i napadu, wizyjne systemy dozorowe oraz zintegrowane
systemy bezpieczeństwa.
Nowoczesne obiekty muzealne, takie jak Muzeum Historii
Żydów Polskich w Warszawie, są wyposażone w profesjonale
systemy zabezpieczeń w celu ochrony eksponatów i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zwiedzającym.
Dostarczone przez ﬁrmę Bosch systemy zapewniają bezpieczeństwo zarówno w części muzealnej, jak i administracyjnej.
Oprócz niewidocznych dla oka zaawansowanych technologicznie zabezpieczeń zainstalowano ponad 3000 elementów systemów ochrony, takich jak kamery, czujki pożarowe, czytniki
kart identyﬁkacyjnych, czujki alarmowe oraz głośniki pracujące w systemie DSO.
– Bosch dostarczył do Muzeum POLIN nie same produkty,
lecz kompleksowe rozwiązania z zakresu zabezpieczeń, ewakuacji i nagłośnienia, które spełniają złożone, charakterystyczne dla
tego obiektu wymagania. Dzięki temu stworzono jeden z nowocześniejszych zintegrowanych systemów zabezpieczeń w Polsce –
powiedział Krzysztof Góra, dyrektor handlowy działu Bosch
Systemy Zabezpieczeń.

Jednym z ﬁlarów bezpieczeństwa pożarowego jest dźwiękowy
system nagłośnieniowo-ostrzegawczy Praesideo, który sprawdza
się w obiektach o złożonej kubaturze i wielu funkcjach, takich jak
muzeum POLIN. W pełni cyfrowy system jest w stanie obsłużyć
jednocześnie 28 informacyjnych kanałów dźwiękowych w maksymalnie 440 strefach nagłośnieniowych. Funkcje realizowane
przez system pozwalają na jednoczesne emitowanie czterech komunikatów ewakuacyjnych w różnych obszarach w muzeum. Do
rozgłaszania komunikatów dotyczących ewakuacji zastosowano
pięć typów głośników – kolumny głośnikowe, głośniki suﬁtowe,
projektory dźwięku, głośniki naścienne i tuby głośnikowe.
W przypadku każdego pożaru jak najszybsza i niezawodna
detekcja jego źródła jest zadaniem priorytetowym. Dlatego Bosch wyposażył muzeum POLIN w centralę sygnalizacji
pożarowej FPA 5000, która razem z inteligentnymi czujkami
pożarowymi tworzy skuteczny system alarmowania na wypadek pożaru. System składa się z czujek punktowych z serii
MAGIC.SENS, natomiast do detekcji pożaru w wysokich pomieszczeniach zastosowano czujki liniowe. Ciekawym rozwiązaniem jest wyniesiona klawiatura, która umożliwia pełne sterowanie pracą kontrolera umieszczonego we wnętrzu centrali
pożarowej. Taki panel ułatwia obsłudze budynku muzeum zarządzanie i sterowanie systemem pożarowym.
ZABEZPIECZENIA
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Za sygnalizowanie prób włamania do pomieszczeń muzeum
odpowiada centrala MAP 5000 wykorzystująca innowacyjną
technikę Local Security Network (LSN). Urządzenia LSN
mają szeroki zakres zastosowań. W ich skład wchodzą detektory ruchu PIR/MW, detektory sejsmiczne i czujki zbicia szkła,
kontaktrony magnetyczne i przyciski antynapadowe. Centrala
może obsługiwać nawet 1500 elementów, działać w 500 różnych obszarach i być obsługiwana przez 1000 użytkowników.
W skład systemu MAP 5000, który może być obsługiwany za
pomocą 32 klawiatur rozmieszczonych w różnych częściach
obiektu, wchodzi ponad 70 typów adresowalnych elementów.
Dzięki graﬁcznej klawiaturze dotykowej, mającej postać kolorowych ikon wyświetlanych na ekranie panelu sterującego,
obsługa systemu jest intuicyjna i niezwykle prosta, a komunikaty mogą być wyświetlane w jednym z 12 języków. Zada-

14
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niem systemu MAP 5000 zainstalowanego w muzeum jest
także ochrona części administracyjnej i biurowej oraz magazynu ze zbiorami. Ten fragment systemu składa się z ponad
700 różnego rodzaju czujek alarmowych odpowiadających za
wczesną detekcję wtargnięcia oraz 19 klawiatur sterujących,
rozmieszczonych w różnych miejscach części administracyjnej
muzeum, pozwalających załączać w dozór i wyłączać z dozoru
poszczególne jego strefy.
Ważnym elementem całości, zabezpieczającym wiele pomieszczeń muzeum, jest system kontroli dostępu. System
dostarczony przez ﬁrmę Bosch bazuje na sieci IP i składa
się z kontrolerów z serii AMC oraz czytników zbliżeniowych rozmieszczonych we wszystkich pomieszczeniach,
w których wymagana jest kontrola dostępu. Obsługuje
prawie 190 czytników zbliżeniowych rozmieszczonych na
100 parach drzwi z dwustronną kontrolą
przejścia. System kontroli dostępu jest
wizualizowany i zarządzany z poziomu
platformy integrującej BIS (Building Integration System).
Oprócz produktów służących do ochrony
przeciwpożarowej w muzeum zainstalowano zaawansowany sieciowy, wizyjny system
dozorowy. W jego skład wchodzi około
150 kamer stałopozycyjnych, kopułkowych
i obrotowych. W miejscach wymagających
szczególnie wyraźnego obrazu zamontowano kamery HD Starlight. Kamery te charakteryzują się dużą czułością, co pozwala
uzyskać wysokiej jakości obraz kontrastowych scen nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych.
Na system bezpieczeństwa w muzeum
składa się także oprogramowanie do
zarządzania sygnałem wizyjnym (Bosch
Video Management System – BVMS),
które zapewnia całodobowy nadzór nad
obiektem za pomocą kamer. W muzeum
wykorzystano oprogramowanie BVMS
w wersji 5.0. Macierze służące do zapisu
materiału wizyjnego mają łączną pojemność równą 76 TB, dzięki czemu możliwe jest przechowywanie materiałów

Bezpośr. inf. Bosch Systemy Zabezpieczeń
Opracowanie: Redakcja
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archiwalnych przez miesiąc. Oprogramowanie BVMS ma
funkcję inteligentnej analizy treści obrazu (Intelligent
Video Analysis – IVA), dzięki czemu możliwe jest wykrywanie nietypowych zdarzeń i wysyłanie związanych z tym
ostrzeżeń. Gdy wyzwalany jest alarm, BVMS może wyświetlić instrukcje przeznaczone dla odpowiednich służb, aby
zagwarantować zgodność postępowania z przyjętymi procedurami w sytuacjach awaryjnych.
Systemy zabezpieczeń w muzeum POLIN są zintegrowane
z wykorzystaniem platformy BIS. System integracji budynków
ﬁrmy Bosch stwarza wiele możliwości centralizacji zarządzania alarmami, wygodnego pokazywania stanu elementów
systemu na mapach lokacyjnych lub tzw. „action planach”.
W przypadku alarmu system podaje procedury postępowania
przeznaczone dla operatorów i umożliwia dostosowanie jego
reakcji do zdarzeń.

Od redakcji
Na członkach redakcji Zabezpieczeń duże wrażenie wywarł wieloetapowy proces realizacji systemów ochrony
w Muzeum Historii Żydów Polskich. Rozpoczął się od
zaprojektowania i wykonania systemów zabezpieczeń
samego budynku oraz jego otoczenia. Po wybudowaniu
ekspozycji stałej muzeum, zrealizowano system ochrony
w salach, w której poruszają się zwiedzający. Muzeum
prezentuje wystawy czasowe oraz udostępnia swoje podwoje do organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez prywatnych, co sprawia, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą sprostać dynamicznie pojawiającym się
zadaniom.
Ponadto eksponaty mogą przyjeżdżać do muzeum z własnymi systemami ochrony przed kradzieżą lub dewastacją,
a których obecność jest podyktowana wymaganiami właścicieli lub ubezpieczycieli. Takie nowe elementy ekspozycji lub aranżacji przestrzeni muzeum są podłączane do
central i kontrolerów firmy Bosch i mogą być zwizualizowane z wykorzystaniem platformy BIS. Podczas spotkania
zwracała uwagę determinacja osób odpowiedzialnych za
ochronę muzeum do rozbudowywania systemu o nowe
elementy wraz z rozwojem technologii systemów zabezpieczeń.
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GENUINE HID Solution Seminar

PODSUMOWANIE

W dniu 14 maja 2015 roku w hotelu Novotel w Warszawie ﬁrma HID zorganizowała seminarium, na którym zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania z dziedziny systemów kontroli
dostępu. Przybyłych gości przywitał Jaroslav Barton, który pokrótce zaprezentował ﬁrmę, przedstawił jej historię i nawiązał
do planów na przyszłość.
W części merytorycznej wygłoszone zostały liczne referaty
prezentujące innowacyjne rozwiązania sprzętowe i programowe oferowane przez ﬁrmę HID. Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się systemy iCLASS SE/SEOS, w których jako osobiste identyﬁkatory wykorzystuje się zarówno
zwykłe karty identyﬁkacyjne, jak i smartfony lub inne urządzenia mobilne, na których zainstalowane są odpowiednie aplikacje. Stwarza to zupełnie nowe możliwości dynamicznego
zarządzania dużymi systemami kontroli dostępu.
Równie interesująca jest oferta ﬁrmy HID z dziedziny kontroli dostępu logicznego, czyli zabezpieczenia komputerów,
stacji roboczych, zbiorów danych i innych materiałów przechowywanych w formie elektronicznej przed nieautoryzowanym
dostępem. Najnowszym trendem w tej dziedzinie jest konwergencja dostępu ﬁzycznego i logicznego w jednym systemie, to
znaczy wykorzystanie tych samych zabezpieczeń zarówno do
otwierania ﬁzycznych przejść, jak i do zarządzania dostępem
do zasobów sieciowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przechowywania tych zasobów w chmurze oraz ich jednoczesnego wykorzystania przez wielu użytkowników.
Prelekcje dowodziły, że zakres zainteresowań ﬁrmy HID nie
ogranicza się do klasycznie pojmowanych systemów kontroli dostępu, lecz jest znacznie szerszy i dotyczy wielu dziedzin
współczesnego, skomputeryzowanego świata, w którym kontrola dostępu do informacji jest równie ważna jak zabezpieczenie ﬁzycznych przejść i kontrola ruchu osobowego.
Finałową częścią imprezy była sesja pytań i odpowiedzi,
podczas której uczestnicy seminarium żywo dyskutowali
z przedstawicielami ﬁrmy HID na temat zaprezentowanych
rozwiązań. Dyskusje były kontynuowane podczas lanczu, który
zakończył to udane spotkanie.
Redakcja
Zapraszamy do obejrzenia
www.zabezpieczenia.com.pl.
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Romana Ebstova – Marketing Communications Manager CEE region
Jaroslav Barton – Segment Director Physical Access EMEA
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Pavel Dolezal – Area Sales Manager PACS&SI

Yves Ackermann – Manager Strategic
Growth Initiatives

Francois Gitz – Sales Manager Cards and Cards Services

Andrzej Błaszczyk –
Pre Sales Manager AI

Łukasz Jendrejek – Inside Sales, Embedded Solutions EMEA
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SPIN Extra 2015 – podsumowanie
W dniach 15–16 kwietnia 2015 r. w hotelu Marina Golf Club
w Sile k. Olsztyna odbyła się czwarta wiosenna edycja Spotkań Projektantów Instalacji Niskoprądowych (SPIN) przeznaczona dla projektantów z północnej i centralnej Polski.
W wymianie doświadczeń, testowaniu urządzeń
i umacnianiu kontaktów biznesowych uczestniczyło blisko 220 osób – projektantów, producentów, dystrybutorów oraz ekspertów branżowych.
W trakcie prelekcji oraz na stoiskach wystawienniczych swoje
rozwiązania zaprezentowało 23 partnerów, do których należą:
– Złoci Partnerzy: Axis Communications, El-PUK,
Hikvision, ProﬁCCTV, Vision BMS,
– Srebrni Partnerzy: Ambient System, Arpol, BOSCH,
D-Link, Draftel, EBS, Extron Electronics, FAAC/HUB,
GE Industrial Solutions, Miwi-Urmet, NSS/BCS,
Polon-Alfa, TP-LINK, TTiTC,
– Brązowi Partnerzy: BKT Elektronik, Image Recording
Solutions, Impakt, Tommex z SLX.
Zaprezentowane przez partnerów rozwiązania obejmowały duży zakres specjalizacji – od systemów sygnalizacji pożarowej, nowoczesnych systemów CCTV, systemów kontroli
dostępu i systemów wideodomofonowych, przez systemy
zasilania gwarantowanego, systemy zarządzania budynkiem,
rozwiązania stosowane w centrach danych, rozwiązania sieciowe i systemy parkingowe, po profesjonalne rozwiązania
multimedialne i integrację systemów.
Tradycyjnie już projektanci, odwiedzając strefę wystawienniczą, mogli porównać i przetestować produkty oraz odbyć indywidualne konsultacje z partnerami. W streﬁe „SPINakolada –
zasmakuj branżowej wiedzy” na uczestników czekały materiały
producentów i dystrybutorów oraz czasopisma branżowe.
Nieodłącznym elementem spotkań stały się panele eksperckie. W trakcie SPIN Extra 2015 swoją wiedzą i doświadczeniem
podzielili się dr inż. Krzysztof Seraﬁn (Wymagania odnośnie
jakości obrazu w systemach CCTV i praktyczna weryﬁkacja ich
spełnienia) i mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko (Problemy projektowe i wykonawcze w instalacjach przeciwpożarowych).
Od trzynastu lat celem SPIN jest tworzenie warunków do
swobodnego dzielenia się wiedzą i nawiązywania kontaktów
w branży niskich prądów. Uczestnicy spotkań mogą rozmawiać
o najnowszych technologiach i rozwiązaniach. SPIN to miejsce
sprzyjające powstawaniu nowych projektów i inicjatyw.
Organizatorzy już dziś zapraszają do udziału w kolejnej edycji
SPIN. Trzynaste spotkanie przeznaczone dla projektantów z południowej i centralnej Polski odbędzie się jesienią tego roku.
Informacje poświęcone SPIN-owi można znaleźć na stronach
http://spin.lockus.pl, http://www.lockus.pl oraz facebook.com/
SPINiSPINExtra.
Kontakt:
Edyta Marek
e-mail: emarek@lockus.pl
tel. kom.: +48 601 676 844

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie
www.zabezpieczenia.com.pl.

Mechatronika w systemach bezpieczeństwa
Zasada współzależności
Norbert Bartkowiak

Według statystyk w Polsce systemy alarmowe
przyłączone do stacji monitorowania generują ponad trzy
miliony alarmów. Oznacza to, że jeden system generuje
średnio ponad 30 alarmów rocznie. Większość z nich
to alarmy fałszywe czy bezsensowne (z ang. nonsense
alarm). Możliwe przyczyny to między innymi niewłaściwy
dobór i lokalizacja urządzeń, brak konserwacji, ignorancja
personelu. Wiele alarmów wywoływanych jest podczas
załączania w dozór lub wyłączania z dozoru systemu
alarmowego. Szczególnie często zdarza się to w urzędach,
ﬁrmach i wszędzie tam, gdzie kontakt z systemem ma
wiele osób. Alarm często bywa wywołany na skutek
wykrycia przez czujkę ruchu ﬁranki w oknie, które
pozostawiono otwarte (fot. 1) lub gdy zostanie naruszona
strefa załączona w dozór (fot. 2). Oczywiście niestabilny
system, generujący bez przerwy fałszywe alarmy,
drastycznie obniża poziom bezpieczeństwa. Niniejszy
artykuł przedstawia procedurę stosowaną w Niemczech
od dziesiątek lat, której zadaniem jest podniesienie
skuteczności systemu alarmowego i zapewnienie jego
stabilności. Obowiązująca zasada wymusza na obsłudze
określone postępowanie podczas załączania w dozór oraz
wyłączania z dozoru systemu alarmowego. Jest to możliwe
dzięki odpowiedniej konﬁguracji systemu alarmowego
oraz wykorzystaniu sprzężonych z systemem alarmowym
elementów elektromechanicznych
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Zasada współzależności jest od dziesięcioleci stosowana na
rynku niemieckim w celu uzyskania najwyższej niezawodności
systemów sygnalizacji włamania. Podczas tworzenia systemów
alarmowych pojawiał się bowiem problem polegający na tym,
że systemy alarmowe można było załączyć w dozór również
wtedy, gdy strefy (lub linie dozorowe tych stref) były zablokowane. Niektóre czujki mogły sygnalizować naruszenie, drzwi
czy okna – pozostawać otwarte, mogły też pojawić się zakłócenia w systemie (np. brak zasilania z sieci). Wszystko to wpływa

na działanie systemu alarmowego. W skrajnym przypadku włamanie mogłoby pozostać niezauważone. Inny problem polega
na tym, że w czasie załączania systemu w dozór pobudzona
czujka powoduje natychmiastowe włączenie sygnalizacji alarmu, co z kolei powoduje niepotrzebne zamieszanie i panikę
obsługi. Można oczywiście wyjść z założenia, że przed każdym
włączeniem systemu w dozór użytkownik systemu alarmowego powinien samodzielnie upewnić się, że system jest sprawny
i działa bez zakłóceń, lecz doświadczenie potwierdza, że użytkownicy są laikami – bardzo rzadko dysponują odpowiednimi
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Zasada współzależności

SSWiN

Polecenie
„załączyć w dozór”

TAK
Czy jest awaria?

Usunąć awarię

NIE

Czy wszystkie linie
odblokowane?

NIE

Odblokować linie
dozorowe

NIE

Zamknąć wszystkie
wejścia

TAK

Czy wszystkie wejścia
pozamykane?

TAK

Zaryglować wszystkie
wejścia

Załączyć strefę
w dozór

Fot. 1. Gdy dochodzi do otwarcia się niedomkniętego okna pod na-

Potwierdzić załączenie

porem wiatru, czujka kontaktronowa wywołuje alarm. Z kolei
ﬁranka poruszana wiatrem może pobudzić czujkę ruchu

umiejętnościami, a wieczorem, po całym dniu pracy, w chwili
załączania systemu mają w głowach tylko jedno – jak najszybsze opuszczenie budynku i udanie się na zasłużony odpoczynek. Celem zasady współzależności jest wymuszenie realizacji procedury, która zgodnie z tą zasadą wymusi sprawdzenie
obiektu przed włączeniem systemu w dozór oraz pozamykanie
wszystkich okien i drzwi (w większych obiektach często także
wyłączenie obwodów elektrycznych, zablokowanie wind itp.).

Strefa załączona

Rys. 1. Spełnienie warunku współzależności (LD – linie dozorowe)

Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy system obsługuje
instytucję, obiekt komercyjny itp. Wszędzie tam, gdzie taka
zasada obowiązuje, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
również właściciele ﬁrm, mogą być pewni, że obiekt opuszczany przez podległych pracowników zostanie prawidłowo zabezpieczony. Jak wspomniano, istotą zasady współzależności jest
to, że system sygnalizacji włamania nie dopuści do włączenia
w dozór strefy lub całego obiektu, jeżeli okna i inne otwory,
np. klapy oddymiające, nie zostaną zamknięte. Zamknięcie
oznacza w tym przypadku nie tylko domknięcie skrzydła, ale
także przekręcenie klamki w przypadku okna i zamknięcie
wszystkich zamków w przypadku drzwi (rys. 1).

Realizacja funkcji współzależności

Fot. 2. Jedną z najczęstszych przyczyn alarmu jest naruszenie
załączonej w dozór strefy
22
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Nieodłącznym elementem związanym z zasadą współzależności jest funkcja mechanicznego blokowania dostępu
do strefy załączonej w dozór. Jak już wspomniano, jedną
z najczęstszych przyczyn wywołania alarmu jest naruszenie
strefy (fot. 2), która znajduje się w stanie dozoru. Bywa tak
w wyniku roztargnienia czy braku informacji o tym, że dana
strefa jest włączona w dozór. Zasadę ilustruje algorytm pokazany na rys. 1.

SSWiN

Elektromechaniczny
element blokujący

Czujnik
magnetyczny

Czujnik
magnetyczny

Czujnik
rygla

Czujnik
rygla

Drzwi główne

Drzwi pomocnicze

Rys. 2. Sposób kontrolowania zamknięcia drzwi. Zarówno drzwi główne, jak i pomocnicze muszą być domknięte i zaryglowane przed
załączeniem strefy, do której prowadzą. W trakcie załączania strefy następuje zablokowanie drzwi, które uniemożliwia przypadkowe
wejście i wywołanie fałszywego alarmu. Dzięki kontroli zaryglowania zagwarantowane jest także zamknięcie wszystkich drzwi

Zablokowanie wstępu do strefy załączonej w dozór dotyczy
przede wszystkim drzwi do niej prowadzących. W tym przypadku stosuje się blokadę elektromechaniczną. W obiektach
bardziej rozbudowanych do danej strefy mogą też prowadzić windy, sterowane za pomocą pilota bramy garażowe itp.
W takich przypadkach stosuje się także odcięcia obwodów
elektrycznych. Warto wspomnieć o sterowaniu klapami w kanałach wentylacyjnych, które w przypadku załączenia systemu
w dozór powinny przyjąć pozycję „zamknięte”, jeżeli kanałem
wentylacyjnym również można dostać się do chronionej strefy.
W przypadku blokowania drzwi wejściowych konieczna jest

kontrola zamknięcia drzwi. W tym celu drzwi wyposaża się
w czujniki potwierdzające domknięcie skrzydła, a także zablokowanie zamkami pomocniczymi (zwykle w drzwiach stosuje
się więcej niż jeden zamek). Bywa, że do danej strefy prowadzi
więcej niż jedno wejście. W takim przypadku zasada współzależności dotyczy także drzwi pomocniczych. Strefę można
załączyć w dozór wtedy, gdy wszystkie wejścia są zamknięte
(zablokowane i zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem). Sposób nadzorowania drzwi głównych i pomocniczych
pokazuje rys. 2.

Czujki stosowane w drzwiach
Czujka kontaktronowa
Czujki położenia rygla

Jest to czujka stosowana najczęściej. Warto podkreślić, że jest
to powszechnie znany rodzaj czujki. Znane jest jej działanie,
a także miejsce montażu w drzwiach. W przypadku stosowania
zasady współzależności, czujka ta pełni jednak przede wszystkim pomocniczą funkcję. Pozwala wyegzekwować zamknięcie
drzwi.

Czujnik rygla

Rys. 3. Sposób kontrolowania zamka za pomocą czujnika rygla.
W żółtym polu prezentowany jest stan styków. Na rysunku
przedstawiono kolejne sekwencje: 1 – drzwi otwarte, 2 –
drzwi domknięte, klucz przekręcony raz, 3 – drzwi domknięte, klucz przekręcony dwukrotnie. W stanie 3 drzwi są
całkowicie zablokowane

Najczęściej w drzwiach zamykających strefę stosuje się dwa
zamki – główny i pomocniczy. Dobiera się zamki różnego
typu. Realizacja procedury współzależności wymaga dozorowania zamków pomocniczych. Do tego celu służy montowany
w futrynie czujnik rygla, który załącza styk elektryczny wtedy,
gdy rygiel zamka pomocniczego zostanie wsunięty do końca
(zwykle potrzebne są dwa przekręcenia klucza – rys. 3). Montaż czujnika rygla zwykle nie jest skomplikowaną czynnością
w przypadku drzwi wykonanych z proﬁli. W przypadku innych
drzwi, np. drewnianych, to zadanie jest nieco trudniejsze.
ZABEZPIECZENIA
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Czujnik rygla zwykle przymocowuje się do szyldu w futrynie
(fot. 3).

Rama okna

Czujki w oknach
Wyposażenie okna czy drzwi balkonowych w czujkę otwarcia
wydaje się oczywiste, jednak zasada współzależności ma związek z dodatkowymi wymaganiami. Zwykle czujka montowana
w oknie sygnalizuje stan, w którym skrzydło okna znajduje się
w świetle ramy. Zasygnalizuje zatem stan zamknięty zarówno
wtedy, gdy okno zostanie domknięte i zablokowane (przekręcona klamka), jak i wtedy, gdy pozostanie tylko domknięte.
W drugim przypadku napór wiatru może spowodować odchylenie się skrzydła okna, co niechybnie będzie skutkować
alarmem. Bardzo często pozostawienie otwartego okna może
spowodować szkody nie tylko wynikające z włamania (okazja
czyni złodzieja), ale także inne, na przykład spowodowane
przez wdzierający się deszcz, wiatr czy mróz. Znane są też
przypadki pożaru spowodowanego przez zabłąkane race sylwestrowe. Aby uniknąć niepotrzebnych alarmów i jednocześnie zagwarantować, że okna zostaną zamknięte, zanim dana
strefa zostanie opuszczona, należy wymusić na opuszczających
zamknięcie (a nie tylko domknięcie) skrzydeł okien.

Element sprężynujący
Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie sprężyny odpychającej. Nie jest to czujka sensu stricto, ale bardzo prosty element składający się z obudowy, sprężyny i kulki. Jego
zadaniem jest odpychanie skrzydła okna w taki sposób, aby
wówczas, gdy skrzydło okna nie jest domknięte do końca
i zablokowane (przekręcona klamka), czujka kontaktronowa
sygnalizowała stan otwarcia (rys. 4). Gdy skrzydło okna jest
zaryglowane, nie ma sygnału z czujki kontaktronowej.

Element
sprężynujący
Czujki
magnetyczny

Rys. 4. Idea wykorzystania sprężynującego elementu odpychającego skrzydło okna

Specjalistyczne okucia budowlane
Projektanci i wykonawcy systemów zabezpieczeń mają kłopot,
jeżeli inwestor decyduje się na zastosowanie takiego systemu
w ostatniej chwili. Nie ma już wtedy zbyt wielkiego pola manewru. Z pewnością instalacje wykonane w ostatniej chwili,
w dużym pośpiechu i w bardzo trudnych warunkach (gotowe
ściany, gotowa stolarka itd.) nie będą w pełni profesjonalnie
zrealizowanym systemem. Często można zaobserwować szablonowo zrealizowane systemy tego typu – kilka czujek ruchu,
sygnalizator, czujki kontaktronowe tylko na drzwiach itp. Jeśli
jednak jest czas na przemyślenie projektu, warto skorzystać
z rozwiązań dużo bardziej niezawodnych, a do tego bardzo
estetycznych. Wystarczy, że okna i drzwi balkonowe będą wyposażone w mechanizm elektromechaniczny od razu zintegrowany z czujnikiem zamknięcia (fot. 4). Tego typu rozwiązanie zapewni wszystkie funkcje wymagane w związku z zasadą
współzależności. Wartością dodaną jest to, że zaoszczędza się
sporo czasu, gdyż nie trzeba montować czujek kontaktronowych na oknach, i unika się ryzyka uszkodzenia ramy. Ponadto
zwykle okucia tego typu mają zwiększoną odporność na włamanie. Po zamontowaniu okna ze ściany wystaje kabel, który należy odpowiednio przyłączyć do instalacji. Koszt okucia
wyposażonego w czujkę nie jest dużo wyższy, a bywa, że przy
dostawie kilku okien cena nie wzrośnie.

Elementy blokujące
Zamek blokujący
Pierwsze szkice zamka zgodnego z zasadą współzależności
pochodzą z 1928 roku. Był to stosunkowo prosty mechanizm
z wbudowanymi stykami elektrycznymi. Oryginalna niemiecka nazwa zamka blokującego to Blockschloss. Takie zamki są

Fot. 4. Przykład okucia okiennego ﬁrmy GU zintegrowanego z czujFot. 3. Na zdjęciu widoczny jest czujnik zamknięcia rygla
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nikiem magnetycznym

Element ryglujący

Fot. 5. Budowa zamka blokującego (niem. Blockschloß)

bezwzględnie wymagane przy zabezpieczaniu dużych wartości
pieniężnych, głównie w skarbcach, i odpowiadają najwyższej
klasie zabezpieczeń wg VdS. Zamek blokujący jest skomplikowanym urządzeniem elektromechanicznym, którego kon-

W systemach niższej klasy stosuje się rozwiązanie prostsze,
jakim jest zastosowanie elementu ryglującego, czyli elementu
z wysuwanym ryglem montowanego w futrynie drzwi. Kiedy
w streﬁe, do której przypisane są dane drzwi, nie ma pobudzonych linii dozorowych (stan gotowości do załączenia w dozór),
można podać sygnał do załączenia. Następuje wówczas podanie sygnału na element ryglujący, ten wysuwa rygiel (fot. 6),
a strefa systemu alarmowego zostaje załączona w dozór. Od
tego momentu nie ma możliwości przypadkowego wejścia do
strefy, nawet wówczas, gdy klucz w zamku zostanie przekręcony. W takim przypadku system alarmowy powinien wygenerować alarm wewnętrzny bez wysyłania powiadomienia do stacji
monitorowania.

Zamki elektromechaniczne
Współczesne zamki są coraz częściej wyposażane w elektronikę zmieniającą klasyczne zamki (i wkładki) w zamki elektromechaniczne. Wbudowana elektronika pozwala sterować
i monitorować stan zamka. Coraz częściej można także zdalnie skomunikować się z zamkiem. Takie rozwiązania są stosowane w systemach kontroli dostępu, w zamknięciach na drogach ewakuacyjnych itp. Funkcjonalność takich zamków może
być wykorzystana także po to, by uzyskać zgodność z zasadą
współzależności. W bardziej rozbudowanych zamkach monitorowane są klamki (z każdej strony niezależnie sprawdza
się, czy jest nacisk) i wysunięcie rygla. Często nadzoruje się
także śrubę mocującą zamek ze względu na możliwe próby sabotażu. Sterowanie takimi zamkami zależy od ich wykonania.
Jednym z rozwiązań jest sterowanie sprzęgłem, które przenosi (lub nie) ruch klamki na ruch pióra. W bardziej złożonych
zamkach można sterować impulsem elektrycznym wysuwanie
i wsuwanie się rygla (fot. 7).

Załączanie systemu alarmowego w dozór
Fot. 6. Element blokujący zamontowany w ościeżnicy drzwi. Strzałka wskazuje bolec wsuwany w skrzydło drzwi

Istotną konsekwencją zastosowania zasady współzależności
jest sposób, w jaki włącza się strefę lub strefy w dozór. Zazwyczaj użycie klawiatury wewnątrz załączanej strefy nie ma
ZABEZPIECZENIA
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strukcję przedstawiono na fot. 5. Jest wyposażony w układ
elektroniczny [6] odpowiedzialny za komunikację z centralą
alarmową [8], sterowanie blokadą rygla oraz nadzorowanie
zamka przy jakiejkolwiek próbie sabotażu.
Rygiel zamka [2] jest przesuwany ręcznie za pomocą klucza
i wkładki [3]. Przekręcenie klucza jest możliwe tylko wtedy,
gdy pozwoli na to mechanizm blokujący rygiel [1]. Pozycję
wkładki śledzą czujniki [4]. Blokowanie rygla następuje wówczas, gdy system nie jest gotowy do włączenia w dozór – wtedy nie można przekręcić klucza. Kiedy system jest włączony
w dozór, blokada rygla nie pozwala przekręcić klucza (blokada otwarcia) tak długo, jak długo strefa jest włączona w dozór.
Zamek blokujący może być wyposażony w czujniki chroniące
nie tylko sam zamek, ale pośrednio również drzwi, w których
jest zamontowany. Jest zabezpieczony przed wykręceniem
śruby trzymającej wkładkę [4]. Przed próbą przewiercenia lub
przepalenia chronią piezoelektryczne czujniki drgań [5] oraz
siatka ochronna [9]. Dodatkowo zamek jest zabezpieczony
przed odkręceniem pokrywy [7].

SSWiN

Fot. 7. Przykład zamka elektromechanicznego ﬁrmy BKS

w tym przypadku zastosowania. Przede wszystkim załączenie
strefy może nastąpić dopiero po spełnieniu wszystkich warunków (rys. 1). Nie można zatem załączyć strefy od wewnątrz.
Manipulator jest zlokalizowany na zewnątrz strefy. Zwykle
jest to urządzenie galwanicznie odseparowane od centrali alarmowej. Coraz częściej stosuje się również rozwiązania
z zakresu technik zbliżeniowych. Podstawową czynnością jest
jednak przekręcenie klucza, a więc wykonanie naturalnego ruchu, jaki każdy przez lata wykształcił.
Norbert Bartkowiak
Literatura:
1) D. Kamiński, Trzy miliony alarmów rocznie – czas na
wideoweryﬁkację!, Zabezpieczenia 3/2013.
2) Niemiecki termin Zwangsläuﬁgkeit znaczy nieuchronność lub wymuszoność. Po wielu dyskusjach i konsultacjach okazało się, że właściwie w polskiej terminologii
technicznej w ogóle nie ma odpowiednika tego terminu.
Ostatecznie w tej i w innych publikacjach używany jest
termin współzależność jako stosunkowo najlepiej oddający znaczenie oryginalnego terminu.
3) N. Bartkowiak, Zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych,
Zabezpieczenia 5/2006.
4) VdS (Vertrauen durch Sicherheit) jest niezależną
instytucją, która od dziesięcioleci zajmuje się ochroną
przeciwpożarową i innymi systemami zabezpieczeń.
Opracowuje zaawansowane koncepcje bezpieczeństwa
dla znaczących zakładów przemysłowych i handlowych,
czołowych producentów i integratorów systemów komputerowych oraz ﬁrm i specjalistów z branży.
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Telewizja dozorowa na usługach
bankowości
Marcin Guziński

Jeden z banków otwiera
placówki naszpikowane
ekranami dotykowymi i tabletami,
dostosowując tym samym obiekt
do zapotrzebowań klientów na
podstawie bieżących trendów.
Systemy ﬁrmy TOP-KEY, jakimi
będzie posługiwać się wspomniany
bank, znalazły już zastosowanie
w kilku krajach Europy, w blisko
100 centrach handlowych
i 3000 placówek detalicznych
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w obiekcie. Zamontowane na suﬁtach kamery dają możliwość
zweryﬁkowania poziomu zainteresowania danymi typami udogodnień, co ułatwi wprowadzanie ewentualnych zmian zwiększających komfort klientów. Dzięki PathMap można sprawdzić naprawdę wiele – od wyznaczenia mapy ruchu, poprzez
określenie średniego czasu pobytu osób w danym miejscu
i częstotliwości wizyt, do ustalenia ich celu. W konsekwencji
spełnienie oczekiwań klientów sprowadza się do dostosowania przestrzeni do preferencji odwiedzających. Brzmi ciekawie, ale w banku obecni są także pracownicy. Czy ich obecność

TELEWIZJA DOZOROWA
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kąd wiadomo, które z innowacyjnych rozwiązań cieszą się
największą popularnością wśród odwiedzających? Czy ich
dzieci wolą tradycyjne kąciki z kredkami czy może interaktywne zabawy? Dziś można sprawdzić to szybko, wygodnie i dokładnie, a uzyskane dane wykorzystać, by usatysfakcjonować
klientów i zrealizować ich oczekiwania.
Jak to możliwe? Dzięki wykorzystaniu systemów analitycznych PathMap i HeatMap ﬁrmy TOP-KEY. Pozwalają one
gromadzić i analizować informacje na temat dróg, którymi
poruszają się klienci, a także określać natężenie ich ruchu
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Fot. 1. Przykład analizy wykonanej na podstawie połączonych
obrazów z wielu kamer

Fot. 3. Zliczanie klientów przechodzących przed wejściem do placówki

analizy obrazów z wielu kamer. Oprogramowanie umożliwia
otrzymanie jednego spójnego raportu nie tylko przedstawiającego mapę cieplną, ale również opisującego trasy najczęściej
uczęszczane przez klientów, niezależnie od liczby kamer użytych do obserwacji danego obszaru (rys. 1). Wiedza uzyskana
dzięki zastosowaniu systemów analitycznych pozwala również
bardzo szczegółowo planować harmonogram pracy dla personelu w celu optymalizacji wykorzystania czasu i zmniejszenia
kosztów operacyjnych.
Pozyskanie wspomnianych informacji odbywa się w prosty sposób – wystarczy posłużyć się dowolną przeglądarką internetową.
Podgląd w czasie rzeczywistym oraz dostęp do raportów i danych
archiwalnych jest możliwy bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Nawet w przypadku braku komunikacji sieciowej
z kamerami dane są rejestrowane i gromadzone we wbudowanej
pamięci przez minimum 90 dni. Okablowanie systemu i podłączenie urządzeń trwa zazwyczaj nie dłużej niż kilka godzin.
Wiedza o tendencjach w odpowiedzialności placówek to
użyteczne narzędzie pozwalające na ocenianie efektywności
planowania i zarządzania obiektem oraz badanie czynników
wpływających na zachodzące zmiany. Analiza zachowań klientów przydaje się przy planowaniu nowych inwestycji, planowaniu celów (KPI), podejmowaniu decyzji w kwestiach personalnych i w marketingu. Możliwe jest oszczędzanie zasobów
i jednoczesne usatysfakcjonowanie klientów.
Marcin Guziński
TOP-KEY

Fot. 2. Raport HeatMap obrazujący największe natężenie ruchu
w wybranych strefach

zafałszuje wyniki? Nic bardziej mylnego. Do systemów analitycznych ﬁrmy TOP-KEY został zaimplementowany algorytm
znakowania wizualnego, który wykrywa kolorowe znaczniki
umieszczane na ubraniach pracowników. Dzięki temu system
może odróżniać pracowników od klientów.
To jeszcze nie koniec. HeatMap śledzi ruch klientów
w zależności od jego natężenia w zdeﬁniowanych wcześniej
strefach i oznacza te strefy odpowiednim kolorem. Wykorzystywanie obrazu z kamer Axis Comunications wraz z oprogramowaniem ﬁrmy TOP-KEY analizującym intensywność
ruchu klientów pozwala np. na określenie optymalnej liczebności personelu w danych godzinach pracy placówki.
Jednym z wielu przykładów jest określenie proporcji liczby
klientów przechodzących przed bankiem do liczby osób do niego wchodzących. System Global2G ﬁrmy TOP-KEY jest wstanie określić nie tylko zainteresowanie klientów poszczególnymi
strefami, na które podzielona jest placówka, ale również odpowiada na pytania dotyczące wykorzystania powierzchni bankowej poprzez określenie częstotliwości wejść klientów do sali
konferencyjnej lub wyliczenie współczynnika konwersji.
Unikatowym rozwiązaniem, które umożliwia wszechstronną analizę obrazu, jest opracowane przez programistów ﬁrmy
TOP-KEY oprogramowanie umożliwiające łączenie wyników
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PRZESIĄDŹ SIĘ NA LEPSZĄ TECHNOLOGIĘ

JAKOŚĆ HD PO KABLU KONCENTRYCZNYM i UTP!

NOWA TECHNOLOGIA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

Tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość obrazu,
a wymiana urządzeń analogowych na sieciowe
przewyższa możliwości, wkracza

ANALOG HIGH DEFINITION
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Telewizja analogowa
o wysokiej rozdzielczości (AHD)
marki NOVUS
Patryk Gańko

Kiedy wydawało się, że analogowe
systemy telewizyjne zostaną
całkowicie wyparte z rynku
przez systemy IP, pojawiły się
rozwiązania, dzięki którym obraz
w telewizji analogowej może mieć
wysoką rozdzielczość
(Analog High Deﬁnition).
Główne ograniczenie, jakim
jest niska rozdzielczość
obrazu i związana z nią słaba
rozróżnialność szczegółów, zostało
wyeliminowane
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DSP są ogólnie dostępne dla producentów sprzętu, więc
urządzenia są wzajemnie kompatybilne. Dla instalatorów
wizyjnych systemów dozorowych oraz klientów końcowych
jest to ogromna zaleta, która stwarza możliwość elastycznego doboru urządzeń pochodzących od różnych producentów.
Urządzenia zbudowane z wykorzystaniem technologii AHD
mogą być zastosowane w celu modernizacji istniejących analogowych systemów dozorowych. Zastosowanie rozwiązań
sieciowych jest kłopotliwe i kosztowne, głównie ze względu

TELEWIZJA DOZOROWA
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ak dotychczas nie doszło do porozumienia między
głównymi producentami procesorów DSP stosowanych
w telewizji analogowej o wysokiej rozdzielczości, przez co
nie udało się wypracować jednolitego standardu, respektowanego przez wszystkich producentów. Główni producenci analogowych systemów telewizyjnych oferujących
wysoką rozdzielczość stworzyli rozwiązania, które są kompatybilne tylko z ich własnymi produktami, przez co nie
jest możliwe łączenie ich z urządzeniami innych producentów. Jedynie technologia AHD jest „otwarta”, procesory

TELEWIZJA DOZOROWA
ARTYKU£ SPONSOROWANY

Rys. 1. Rozdzielczości telewizji AHD

na konieczność wymiany infrastruktury kablowej, tymczasem
w przypadku modernizacji polegającej na wymianie przestarzałych kamer analogowych na kamery AHD można wykorzystać istniejące kable koncentryczne i UTP. Co więcej, budowa
systemów AHD jest bliźniaczo podobna do budowy systemów analogowych o standardowej rozdzielczości i podczas
prac modernizacyjnych nie jest wymagana dodatkowa wiedza
o sposobach konﬁguracji urządzeń sieciowych, potrzebna
w przypadku systemów IP.
Do transmisji sygnału analogowego zgodnego z AHD można wykorzystać to samo medium transmisyjne co w telewizji
analogowej o standardowej rozdzielczości.
Okablowanie strukturalne, którego wykonanie jest najbardziej pracochłonne, pozostaje bez zmian. Dotyczy to
zarówno kabli koncentrycznych, jak i popularnej „skrętki”,
czyli kabli wieloparowych podłączanych za pośrednictwem
pasywnych konwerterów. Możliwość wykorzystania kabli
wieloparowych dotyczy wyłącznie systemów AHD, gdyż rozwiązania konkurencyjne nie zachowały zdolności do transmisji sygnałów wizyjnych kablami wieloparowymi lub mają
ograniczony zasięg (do 200 m), tym samym uniemożliwiając
bezproblemową modernizację wielu systemów analogowych.

Rys. 2. Modernizacja systemów analogowych
34
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Dla systemów AHD dostępne zasięgi transmisji sygnału wizyjnego są następujące:
– z użyciem kabla RG59: 300 m
– z użyciem kabla RG6/11: 500 m
– z użyciem kabla UTP kategorii 5 lub wyższej (z użyciem
konwerterów pasywnych): 300 m.
W przypadku transmisji analogowych sygnałów wizyjnych AHD za pośrednictwem kabli UTP dużą zaletą jest
możliwość wykorzystania dotychczas stosowanych konwerterów.
W zmodernizowanych systemach dozorowych mogą
równocześnie pracować standardowe kamery analogowe
i kamery AHD. Podczas modernizacji konieczna jest wymiana starego rejestratora na urządzenie zgodne z AHD,
zaś poszczególne kamery mogą być wymieniane sukcesywnie. Wejścia wizyjne rejestratorów AHD automatycznie
dostosowują się do rodzaju doprowadzanych sygnałów
wizyjnych, dzięki temu unika się dodatkowych czynności
konfiguracyjnych.
W sieciowych systemach wizyjnych występują opóźnienia
wynikające z konieczności przetwarzania i transmisji danych
cyfrowych. Niesie to za sobą problemy, zwłaszcza w systemach

TELEWIZJA DOZOROWA

z kamerami obrotowymi, które wymagają precyzyjnej reakcji
na działania operatora. W systemach AHD tego typu opóźnienia nie występują, a obraz jest zawsze wyświetlany w czasie
rzeczywistym, bez opóźnień, ponieważ kamery AHD nie kompresują sygnału wizyjnego.
W wielu obiektach oprócz zdolności do rozróżniania szczegółów ważne jest prawidłowe odwzorowanie kolorów (np.
w systemach wykorzystywanych do ochrony obiektów handlowych). Ze względu na sposób kodowania informacji o kolorach systemy AHD odznaczają się znakomitą reprodukcją
barw obserwowanych obiektów.
Rodzina produktów AHD marki NOVUS jest podzielona
na dwie serie w zależności od liczby pikseli składających się
na tworzony obraz – 1,3 Mpx (tryb, w jakim tworzony jest
obraz, bywa w tym przypadku określany mianem AHD 720p)
i 2 Mpx (tryb tworzenia takiego obrazu bywa określany mianem AHD 1080p).
W skład asortymentu oferowanych kamer AHD 1,3 Mpx
wchodzą trzy modele kamer w obudowach tulejowych oraz
trzy modele kamer kopułowych. Wszystkie powyższe modele
mają alfanumeryczne menu ekranowe w języku polskim. Kamery mają obiektyw o stałej ogniskowej równej 3,6 mm lub
zmiennej ogniskowej regulowanej w zakresie od 2,8 mm do
12 mm. Wszystkie kamery mogą pracować w trybie AHD 720p
oraz analogowym 960H. Kąt widzenia jest regulowany w zakresie od 32 stopni do 92 stopni (dla trybu AHD) lub w zakresie od 30 stopni do 88 stopni (dla trybu 960H). Czułość kamer AHD jest porównywalna z czułością tradycyjnych kamer
analogowych o standardowej rozdzielczości, z przetwornikami
CMOS. Większość modeli została wyposażona w promienniki
podczerwieni w postaci klasycznych diod LED lub diod LED
o wysokiej mocy i zasięgu dochodzącym do 40 m. Promienniki

LED pracują w trybie adaptacyjnym. Dopasowują intensywność świecenia do odległości od oświetlanego obiektu i od
wartości jego reﬂektancji, dzięki czemu zapewniają klarowny,
nieprześwietlony obraz obiektów znajdujących się blisko kamery. Kamery mają stopień szczelności IP66. Zakres dopuszczalnych temperatur (od -30 C do 40°C) umożliwia stosowanie
ich na zewnątrz budynków. Dostępne są często wykorzystywane przez instalatorów funkcje poprawiające jakość obrazu,
znane jeszcze z systemów oferujących standardową rozdzielczość – kompensacja jasnego tła (BLC), redukcja efektu oślepienia kamery (HLC), funkcja rozszerzania zakresu dynamiki
(WDR) oraz funkcja cyfrowej redukcji szumu (DNR). Dostępne są również maski określające tak zwane strefy prywatności, nie podlegające obserwacji.
Sygnały wizyjne z kamer AHD 1,3 Mpx mogą być zapisywane przez rejestratory serii NHDR-5000 w wersjach 4-, 8- lub
16-kanałowych.
Rejestratory AHD mają wiele funkcji, które nie są dostępne
w starego typu rejestratorach analogowych. Wszystkie wyjścia
monitorowe z interfejsami VGA lub HDMI mogą być wykorzystane równocześnie i umożliwiają wyświetlanie zarówno
pełnych, jak i zmniejszonych obrazów na ekranie podzielonym
na odrębne pola. Rejestratory AHD są kompatybilne zarówno
z kamerami AHD, jak i kamerami analogowymi o standardowej rozdzielczości.
Na lokalnym monitorze wyświetlane są zawsze nieskompresowane obrazy o wysokiej rozdzielczości pochodzące
wprost z kamer. W przypadku transmisji sieciowej (przeglądarka IE lub aplikacja NHDR-5000Viewer) może być
wykorzystywany strumień pomocniczy, skompresowany
zgodnie z ustawieniami dokonanymi przez administratora
systemu.

Rys. 4. Odwzorowanie kolorów
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Rys. 3. Porównanie jakości obrazu analogowego o standardowej rozdzielczości oraz AHD 1,3 Mpx
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Rys. 5. Kamery AHD 1,3 megapiksela

Rys. 6. Modele rejestratorów 720p: NHDR-5004AHD, NHDR-5008AHD, NHDR-5016AHD

Uproszczono konfigurację zdalnego dostępu do rejestratorów za pomocą urządzeń mobilnych z systemami
operacyjnymi iOS i Android. Po uzyskaniu połączenia
z Internetem urządzenie automatycznie rejestruje się
w serwisie pośredniczącym. Po zainstalowaniu aplikacji
RXCAMLINK czynności wykonywane przez użytkownika
ograniczają się do sczytania kodu QR z rejestratora lub
podania loginu i hasła. Dzięki temu rozwiązaniu unika się
konieczności dostępu do infrastruktury sieciowej obiektu
i przekierowywania portów IP lub wykupywania usługi stałego adresu IP.
Dodatkowo system może archiwizować obrazy z kamer
z wykorzystaniem zdalnego serwisu Dropbox. Archiwizacja
może być dokonywana periodycznie lub być inicjowana przez
funkcję detekcji ruchu i wykrywania zdarzeń.
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W trybie odtwarzania dostępna jest inteligentna funkcja
wyszukiwania zmian w treści w zdeﬁniowanej części obrazu,
dzięki której operator może szybko wykrywać porzucone lub
zabrane obiekty (na przykład w obiektach handlowych).
Systemy telewizji analogowej o wysokiej rozdzielczości to najgorętszy temat roku 2015 w branży wizyjnych systemów dozorowych. Prostota instalacji, a przede wszystkim łatwość modernizacji
setek tysięcy istniejących systemów telewizyjnych o standardowej
rozdzielczości to powody, dla których można się spodziewać dynamicznego rozwoju ofert w tym segmencie. Rozwój ten w krótkim
czasie doprowadzi do pełnego zastąpienia dotychczas stosowanych
rozwiązań przez systemy o wysokiej rozdzielczości.
Patryk Gańko
AAT HOLDING

Nowa era
w wizyjnych systemach dozorowych
Samsung Techwin Poland

Fot. 1. Kamery sieciowe z serii WiseNet III
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Nowe możliwości
Otwarta platforma jest określeniem, z którym będziemy spotykać się coraz częściej. Taka platforma umożliwia spożytkowanie nadmiaru mocy obliczeniowej, z jakim mamy do czynienia
w procesorach DSP stosowanych we współczesnych kamerach
ﬁrmy Samsung Techwin. Do pamięci tych procesorów mogą
być wprowadzone aplikacje przeznaczone dla urządzeń peryferyjnych. Aplikacje te mogą być pobierane z sieci i instalowane w kamerach podobnie jak w przypadku smartfonów. Wynika z tego ewidentna korzyść polegająca na bardzo znacznym,
dochodzącym do 90% odciążeniu serwerów dokonujących
analizy treści obrazów wytwarzanych przez kamery.
Większość kamer wykorzystujących otwartą platformę programową może uruchomić tylko jedną aplikację, jednakże
znaczna moc obliczeniowa procesorów WiseNetIII DSP ﬁrmy
Samsung Techwin stwarza możliwość jednoczesnego uruchomienia kilku aplikacji.

Rozwiązania przygotowywane na zamówienie
Dodatkowe aplikacje wprowadzone do pamięci procesorów
znajdujących się w kamerach umożliwiają wielozadaniowe wykorzystanie kamer. Dzięki temu różne działy danego przedsiębiorstwa zyskują możliwość jednoczesnego wykorzystania tych
samych danych i przetwarzania ich zgodnie z własnymi potrzebami. Informacje pozyskiwane dzięki inteligentnej analizie
treści obrazów z kamer poprawiają kontrolę procesu produkcyjnego, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
wykorzystanie zasobów ludzkich, usprawniają marketing i ułatwiają pracę służb ochrony, które mogą szybko i skutecznie reagować na niebezpieczne incydenty wykrywane przez wizyjny
system dozorowy.
Na przykład zastosowanie kamer z otwartą platformą programową w obiektach handlowych stwarza możliwość integracji systemu dozorowego z innymi systemami, takimi jak system kasowy, system kontroli dostępu, system rozpoznawania
twarzy ludzkich, system automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych samochodów. Ponadto możliwe jest wykorzystanie
aplikacji analizujących ruch osób przebywających na terenie
obiektu, tworzących tak zwane mapy termiczne, które ułatwiają zrozumienie zachowań klientów. Specjalistyczne aplikacje
pozwolą na analizę reakcji klientów na ogłoszenia, reklamy,
zmiany w ustawieniu regałów eksponujących towary, a także
akcje promocyjne i inne działania mające na celu zwiększenie
sprzedaży.

Bezpieczne inwestycje
W pracach prowadzonych przez zespół inżynierów i projektantów zatrudnionych w ﬁrmie Samsung Techwin kładziony
jest duży nacisk na zapewnienie użytkownikom końcowym jak
najlepszego wykorzystania nakładów związanych z zakupem
i instalacją wizyjnych systemów dozorowych, a także poczucia,
że ich biznes jest bezpieczny, gdyż korzystają ze specjalistycznych aplikacji dostosowanych do specyﬁki ich obiektów.
ZABEZPIECZENIA
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Wysoka moc obliczeniowa procesorów DSP stosowanych
w najnowszych kamerach o wysokiej rozdzielczości ﬁrmy Samsung Techwin stwarza nowe możliwości wykorzystania wizyjnych systemów dozorowych – dzięki niej wizyjne systemy dozorowe mogą mieć nowe funkcje.
Taka sytuacja jest korzystna dla wszystkich, także dla producentów kamer i urządzeń rejestrujących, którzy mogą
współpracować z ﬁrmami specjalizującymi się w produkcji

oprogramowania. Integratorzy i instalatorzy wizyjnych systemów dozorowych mogą nadawać urządzeniom nowe funkcje
niezależnie od tego, czy działają oni w branży IT czy zajmują
się tradycyjnymi gałęziami przemysłu elektronicznego.

TELEWIZJA DOZOROWA

Otwarta platforma to otwarta droga do nowej ery
w wizyjnych systemach dozorowych

TELEWIZJA DOZOROWA
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Fot. 2. Wodoszczelna kamera sieciowa SNO-L6083R

W komfortowej sytuacji są również integratorzy i instalatorzy wizyjnych systemów dozorowych, którzy mogą zaoferować
swoim klientom specjalnie przygotowane, unikatowe rozwiązania spełniające złożone wymagania użytkowe, charakterystyczne dla takich dziedzin jak bankowość, edukacja, opieka
medyczna, handel detaliczny, transport itp. Wykorzystanie
kamer z otwartą platformą programową ułatwia prowadzenie
negocjacji z jednostkami budżetowymi, których przedstawiciele oczekują szybkiego zwrotu kosztów poniesionych na budowę miejskich systemów bezpieczeństwa.

Samsung Techwin szykuje niespodziankę,
wprowadzając na rynek serię tanich kamer
WiseNet Lite
Na zatłoczonym rynku kamer sieciowych, na którym nie brakuje
konkurujących producentów zabiegających o uwagę użytkowników i instalatorów, ﬁrma Samsung Techwin ponownie wykazała
się dużą determinacją i utrzymała czołową pozycję, wyróżniając
się z tłumu dzięki wprowadzeniu do sprzedaży kamer o wysokiej
rozdzielczości z serii WiseNet Lite. W skład tej serii wchodzą trzy
kamery w obudowach tulejowych i siedem kamer kopułkowych.
W ten sposób klientom ﬁrmy Samsung Techwin zapewniono wybór pomiędzy zróżnicowanymi modelami kamer z serii WiseNetIII a tańszymi modelami z serii WiseNet Lite.
– W pełni rozumiemy, że najlepszym sposobem na zapewnienie skutecznego wsparcia instalatorom, integratorom systemów
i partnerom biznesowym w całej Europie jest zapewnienie możliwości wyboru odpowiednich rozwiązań systemowych, spełniających wymagania dotyczące różnych projektów i jednocześnie
dostosowanych do nieuniknionych ograniczeń budżetowych
– powiedział Tim Biddulph, Product Manager w ﬁrmie Samsung Techwin Europe. – Dzięki WiseNet Lite możemy zaoferować niedrogie rozwiązania dla takich obiektów jak małe sklepy
i biura, w których trzeba zastosować kamery o wysokiej rozdzielczości, wytwarzające obrazy, które mogą stanowić materiał dowodowy, a także zaproponować rozwiązania dla dużych instalacji, w których wymagane jest użycie setek kamer.
Modele kamer z serii WiseNet Lite o rozdzielczości 1,3 megapiksela i 2 megapikseli mają funkcje, które są dostępne w kamerach z serii WiseNetIII, w tym funkcje inteligentnej analizy
treści obrazu, detekcji ruchu, maskowania stref prywatnych
i dwukierunkowej transmisji dźwięku. Kamery z serii WiseNet
Lite mogą być zasilane metodą PoE i mają wbudowane gniazda dla kart pamięci SD/SDHC. Mają one także funkcję LDC,
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która umożliwia skorygowanie zniekształceń geometrycznych
powstających w przypadku stosowania obiektywów skrajnie
szerokokątnych. Ponadto kamery z serii WiseNet Lite, zarówno tubowe jak i kopułkowe, mogą wytwarzać obraz odwrócony
o dziewięćdziesiąt stopni, co jest przydatne podczas obserwacji
korytarzy i tuneli lub wąskich, pionowych przestrzeni, takich jak
klatki schodowe. Wszystkie omawiane kamery mogą wytwarzać
obrazy o proporcjach 9:16 lub 3:4, dostosowanych do charakteru obserwowanych przestrzeni, przez co można zaoszczędzić
na paśmie sieciowym i przestrzeni dyskowej podczas transmisji
i rejestracji materiału wizyjnego z tych kamer.
Nowe modele kamer sieciowych z serii WiseNet Lite:
– SND- L6013 – kamera kopułkowa o rozdzielczości
2 megapikseli,
– SND-L6013R – kamera kopułkowa o rozdzielczości 2 megapikseli z oświetlaczem pracującym w podczerwieni,
– SND- L6083R – kamera kopułkowa o rozdzielczości
2 megapikseli z oświetlaczem pracującym w podczerwieni i z obiektywem o ręcznie regulowanej ogniskowej,
– SNV-L6083R – wandaloodporna kamera kopułkowa
o rozdzielczości 2 megapikseli z oświetlaczem pracującym w podczerwieni i z obiektywem o ręcznie regulowanej ogniskowej,
– SNO-L6013R – wodoszczelna kamera o rozdzielczości
2 megapikseli w obudowie tulejowej,
– SNO-L6083R – wodoszczelna kamera o rozdzielczości
2 megapikseli w obudowie tulejowej, z oświetlaczem
pracującym w podczerwieni i z obiektywem o ręcznie
regulowanej ogniskowej,
– SND-L5013 – kamera kopułkowa o rozdzielczości
1,3 megapiksela,
– SND-L5083R – kamera kopułkowa o rozdzielczości
1,3 megapiksela z oświetlaczem pracującym w podczerwieni i z obiektywem o ręcznie regulowanej ogniskowej,
– SNV-L5083R – wandaloodporna kamera kopułkowa
o rozdzielczości 1,3 megapiksela z oświetlaczem pracującym w podczerwieni i z obiektywem o ręcznie regulowanej ogniskowej,
– SNO-L5083R – wodoszczelna kamera o rozdzielczości
2 megapikseli w obudowie tulejowej, z oświetlaczem
pracującym w podczerwieni i z obiektywem o ręcznie
regulowanej ogniskowej.

Fot. 3. Sieciowa kamera kopułkowa SND-L5083R

Wbudowany inteligentny oświetlacz
pracujący w podczerwieni

W szybkoobrotową kamerę SNP-6320RH
o rozdzielczości Full HD (1920×1080)
z funkcją automatycznego śledzenia
obiektów wbudowany jest inteligentny
oświetlacz pracujący w podczerwieni,
który pozwala na obserwację obiektów
oddalonych od kamery nawet o 150 m.
Zostało to osiągnięte dzięki automatyczOtwarta platforma programowa
nej regulacji szerokości wiązki świetlnej
emitowanej przez oświetlacz w zależności
Otwarta platforma programowa, z jaką mamy
od aktualnej długości ogniskowej obiektywu
do czynienia w procesorze WiseNetIII DSP, jest
w kamerze. Ponadto zastosowany obiektyw
zgodna ze specyﬁkacją ONVIF. Dzięki temu
ma aberrację chromatyczną precyzyjnie skokamery SNP-6320RH mogą być wykorzystane
rygowaną w szerokim zakresie widmowym,
podczas tworzenia złożonych systemów dozoprzez co zapewnia ostry obraz przy oświetleniu
rowych, spełniających indywidualne wymagania
mieszanym, to znaczy przy jednoczesnym użyciu
użytkowników końcowych. Dzięki nadmiarowi
światła białego i podczerwieni, na przykład
mocy obliczeniowej procesorów WiseNetIII DSP
w zacienionych przestrzeniach częściowo Fot. 4. Sieciowa kamera szybko- w kamerach SNP-6320RH mogą być uruchomiooświetlonych światłem dziennym. Powyższe
ne specjalistyczne aplikacje dokonujące analizy
obrotowa SNP-6320RH
właściwości kamery SNP-6320RH w połączetreści obrazów, na przykład służące do odczytu
niu z zakresem regulacji długości ogniskowej obiektywu wyno- tablic rejestracyjnych samochodów czy wykrywania twarzy ludzszącym ×32 powodują, że rozpoznawanie ludzi czy odczyt tablic kich, zliczania osób, ochrony perymetrycznej obiektów i innych
rejestracyjnych pojazdów jest możliwy w bardzo zróżnicowanych tym podobnych zadań. Aplikacje mogą być pobierane z sieci i inwarunkach oświetleniowych, a nawet w całkowitej ciemności.
stalowane w kamerach podobnie jak w przypadku smartfonów.
Większość kamer wykorzystujących otwartą platformę programoAutomatyczne śledzenie obiektów
wą ma możliwość uruchomienia tylko jednej aplikacji, tymczasem
Dzięki pracy zespołu inżynierów i projektantów zatrudnio- znaczna moc obliczeniowa procesorów WiseNetIII DSP ﬁrmy
nych w ﬁrmie Samsung Techwin kamera SNP-6320RH ma Samsung stwarza możliwość jednoczesnego uruchomienia kilku
wiele dodatkowych, innowacyjnych funkcji, w tym funkcję au- aplikacji.
Podobnie jak inne produkty ﬁrmy Samsung Techwin, katomatycznego śledzenia obiektów, która pozwala operatorowi
systemu na obserwację poruszających się osób lub pojazdów mery SNP-6320RH są objęte realizowanym przez Samsung
Techwin Europe programem wsparcia technicznego i serwibez konieczności ręcznego sterowania kamerą.
– Wyraﬁnowane funkcje kamery SNP-6320RH stanowią do- sowego. Wsparcie to obejmuje pomoc przy projektowaniu
skonały przykład podejmowanych przez ﬁrmę Samsung Techwin systemów dozorowych oraz trzyletnią gwarancję na wszystwysiłków zmierzających do zacieśnienia współpracy z integrato- kie produkty.
rami i instalatorami wizyjnych systemów dozorowych, a także
Samsung Techwin Poland
z partnerami biznesowymi na terenie całej Europy, polegającej
Tłumaczenie: Redakcja
na rozpoznawaniu i zaspakajaniu rosnących potrzeb użytkowników końcowych – powiedział Tim Biddulph – W wyniku tej
współpracy stworzyliśmy kamerę SNP-6320RH z zestawem funkcji, który powinien spełnić najwyższe wymagania użytkowników Na stronie http://goo.gl/A1U1CG można zobaczyć, jak działa
wizyjnych systemów dozorowych pracujących w trudnych warun- kamera SNP-6320RH.
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Firma Samsung Techwin jest przekonana, że najnowsze kamery
z serii WiseNetIII staną się najbardziej poszukiwanymi na rynku
szybkoobrotowymi kamerami PTZ spełniającymi najwyższe wymagania użytkowe. To przekonanie zostało ugruntowane dzięki
przejściu najnowszej kamery SNP-6320RH do ﬁnału w dorocznym konkursie Benchmark Innovation Awards 2015.

kach środowiskowych, wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie kamer PTZ.
Aby uzyskiwać obrazy o wysokiej jakości nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, w konstrukcję kamery
SNP-6320RH włożono wiele pracy. Opracowana przez ﬁrmę
Samsung Techwin i zastosowana w kamerze SNP-6320RH
technika kodowania sygnałów wizyjnych umożliwia wytwarzanie obrazów z prędkością 60 klatek na sekundę. Dzięki temu
operatorzy systemów dozorowych mogą obserwować ostre
i wyraźne obrazy obiektów ruchomych bez jakichkolwiek
opóźnień.
Dzięki funkcji Defog jakość obrazu otrzymywanego w złych
warunkach pogodowych, gdy pada deszcz lub jest mgła,
a także w przypadku obserwacji obszarów zadymionych, ulega znacznej poprawie. Funkcja cyfrowej stabilizacji obrazu eliminuje wpływ drgań
i wibracji konstrukcji wsporczej, na której
zamocowana jest kamera SNP-6320RH.
Obudowa kamery ma stopień szczelności IP66 i odporność na udary mechaniczne IK10. Kamera może pracować w temperaturach otoczenia z zakresu od -50°C
do +55°C.

TELEWIZJA DOZOROWA

Samsung Techwin wprowadza szybkoobrotową
kamerę PTZ o rozdzielczości Full HD,
z obiektywem o krotności 32×, z funkcją
automatycznego śledzenia obiektów,
z unikatowym adaptacyjnym oświetlaczem
pracującym w podczerwieni, dostosowującym kąt
promieniowania do ogniskowej obiektywu

H.265 — magiczny kapelusz
Dahua prowadzi prace zmierzające do praktycznego
wykorzystania kompresji obrazów metodą H.265
Dahua Technology

W związku rosnącym popytem
na wizyjne systemy dozorowe
o wysokiej rozdzielczości (4K jest
obecnie hitem rynkowym) rozwój
skutecznych metod przetwarzania
i kompresji obrazu nabiera
szczególnego znaczenia. Podczas
obserwacji rozległych przestrzeni,
takich jak ulice, parkingi, porty
morskie i lotnicze, konieczna jest
szybka transmisja obrazów z kamer
bez pogorszenia rozróżnialności
szczegółów. Rozwiązaniem jest
kompresja obrazów metodą H.265
umożliwiająca przesyłanie materiału
wizyjnego o wysokiej rozdzielczości
przez wąskopasmowe łącza
sieciowe
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HEVC jako metoda wydajnego kodowania materiału wizyjnego
(skrót pochodzi od słów High Efﬁciency Video Coding), znana także pod nazwą H.265, stanowi rozwinięcie popularnej i powszechnie
stosowanej metody H.264. Prace nad nową metodą są prowadzone
przez specjalistów zrzeszonych w ISO/IEC Moving Picture Experts
Group (MPEG) i ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG).
Oczekuje się, że metoda H.265 zapewni poprawę skuteczności kodowania materiału wizyjnego w porównaniu z obecnie
stosowaną metodą H.264. Stopień kompresji wzrośnie o oko-

ło 50%, a przepływność strumieni wizyjnych o rozdzielczości
1080p zmniejszy się o około 40%–50% przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu.
Podsumowując – metoda H.265 pozwoli na zmniejszenie
objętości materiału wizyjnego bez uszczerbku na jakości obrazu i płynności jego odtwarzania. Ponadto większa kompresja
obrazu umożliwi lepsze wykorzystanie bezprzewodowych połączeń 4G i urządzeń mobilnych. Te korzyści w znaczący sposób przyczyniają się do wzrostu popytu na urządzenia zgodne
ze standardem 4K/Ultra HD.
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Korzyści wynikające ze stosowania metody H.265
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Fot. 1. H.265 – magiczny kapelusz

Linia produktów ﬁrmy Dahua wykorzystujących
kompresję H.265
Jako przodujący producent sprzętu ﬁrma Dahua Technology
pracuje nad kolejnymi innowacjami nie po to, by pozostawały w sferze obietnic, lecz po to, by były dostępne na rynku. Pomimo wszystkich korzyści wynikających ze stosowania
metody H.265 obecna sytuacja jest dość kłopotliwa. Nowa
metoda H.265 musi przyjąć się na rynku wizyjnych systemów
dozorowych, a to zajmie trochę czasu. Dahua wprowadziła tę
innowację w najnowszych kamerach sieciowych i sieciowych
rejestratorach wizyjnych, a także w urządzeniach służących do
transmisji strumieni wizyjnych i w ekranach wielkoformatowych, tak zwanych ścianach wizyjnych.
Wracając do kamer, należy wspomnieć, że ﬁrma Dahua
wprowadziła ostatnio do sprzedaży nowe modele o rozdzielczości 5 megapikseli, z dualnym kodekiem H.264/H.265, dzięki czemu możliwe jest obniżenie wymagań dotyczących pasma
sieciowego o około 40% przy zachowaniu wysokiej jakości
obrazu. Dostępność innych funkcji, takich jak Defog, RoI
i inteligentna detekcja ruchu, powoduje, że wizyjne systemy
dozorowe zbudowane z wykorzystaniem kamer ﬁrmy Dahua
pracują sprawniej, a obrazy są bardziej czytelne niż w konkurencyjnych rozwiązaniach. W najbliższej przyszłości ﬁrma planuje zastosowanie opisywanych innowacji także w kamerach
o niższych rozdzielczościach.
Wziąwszy pod uwagę tendencje i oczekiwania, ﬁrma Dahua
jako pierwsza w branży wprowadziła do sprzedaży serię rejestratorów sieciowych z kodekiem H.265, zapisujących obrazy
o rozdzielczości 4K. Te urządzenia mogą jednocześnie zapisywać i odtwarzać cztery strumienie wizyjne o rozdzielczości
1080p z podwyższoną prędkością 60 klatek na sekundę lub zapisywać i odtwarzać cztery strumienie wizyjne o rozdzielczości
4K w czasie rzeczywistym. Ponadto wszystkie rejestratory sieciowe mają inteligentne funkcje analizy treści obrazu, funkcje
wykrywania twarzy i tym podobne. Warto podkreślić, że dział
konstrukcyjny ﬁrmy Dahua dołożył starań, by zmniejszyć zużycie energii elektrycznej pobieranej przez rejestratory, czyniąc
te urządzenia przyjaznymi dla środowiska.
44
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Firma Dahua opracowała platformę programową M70 służącą do sterowania wizyjnymi systemami dozorowymi, wykorzystującą kodek H.265. Platforma M70 umożliwia jednoczesne dekodowanie wielu kanałów wizyjnych kodekiem H.265,
zaś dzięki modułowej strukturze możliwa jest jednoczesna
obsługa czterdziestu kanałów wyjściowych o bardzo wysokiej
rozdzielczości (UHD), z których każdy koduje strumienie
wizyjne metodą H.265. Ponadto wspomniane wyjściowe strumienie wizyjne mogą transmitować jeden zintegrowany obraz
stanowiący połączenie wielu obrazów o rozdzielczości HD.

H.265 daje więcej możliwości
– Oczywiście wykorzystanie kodeka H.265 stanowi jedynie jedną
z dostępnych metod pozwalających na wytworzenie obrazu o bardzo wysokiej rozdzielczości (UHD), takiej jak 4K lub nawet 8K.
Zauważalnym trendem w rozwoju wizyjnych systemów dozorowych jest coraz częstsze wykorzystywanie obrazów o tak wysokiej
rozdzielczości – powiedział James Wang, Product Director w ﬁrmie Dahua Technology. – Korzyści wynikające ze stosowania kodeka H.265 nie ograniczają się do wymienionych powyżej – dodał
Wang. – Podobnie jak w przypadku magicznego kapelusza, można spodziewać się znacznie więcej niż widać na pierwszy rzut oka.
Na przykład dział konstrukcyjno-rozwojowy ﬁrmy Dahua pracuje
nad dalszą poprawą wykorzystania pasma sieciowego przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu, a także nad usprawnieniem inteligentnych funkcji analizy treści obrazu i funkcji automatycznego
śledzenia obiektów.
– Jeśli chodzi o mnie, zawsze czuję dreszcz emocji, gdy spotykam
się z nowymi rozwiązaniami i technologiami, które umożliwiają
tworzenie lepszych produktów, rozwój przemysłu, a także poprawę
kondycji całego społeczeństwa. – Mam głębokie przekonanie, że
w kodeku H.265 kryje się duży potencjał, który ujawni się dopiero
w przyszłości, tak więc radzę wszystkim, by pozostali z nami i, podążając za najnowszymi trendami rynkowymi, przekonali się, jak
można wykorzystać jego magię – podsumował James Wang.
Dahua Technology
Tłumaczenie: Redakcja

RACS 5 – skalowalny system kontroli dostępu
z elementami automatyki budynkowej

Grzegorz Wensker

Firma ROGER jest producentem
popularnego systemu kontroli
dostępu RACS 4. System ten
został wprowadzony do sprzedaży
w roku 2002, był przez lata
udoskonalany i do tej pory był
najważniejszym produktem z oferty
ﬁrmy ROGER. W tym roku ﬁrma
wprowadza do sprzedaży zupełnie
nowy, opracowany od podstaw
system RACS 5, który w opinii jego
projektantów jest produktem na
najwyższym światowym poziomie
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ożliwości nowego systemu oraz poziom techniczny, który reprezentuje, powinny ugruntować pozycję ﬁrmy. Ponadto, podobnie jak program RACS 4, traﬁ on również na rynek
zagraniczny. W założeniach twórców RACS 5 nowy system jest
łatwo skalowalny i będzie można zastosować go w instalacjach
o dowolnej wielkości – od najmniejszych, bazujących na jednym
przejściu, do największych, obsługujących biurowce i hotele.

Koncepcja systemu RACS 5 jest wynikiem wieloletniego doświadczenia zdobytego w trakcie rozwoju systemu RACS 4,

Użytkownicy systemu
W systemie RACS 5 użytkownikiem może być pracownik ﬁrmy, gość lub
przedmiot z przypisanymi
identyﬁkatorami.
Każdy
z użytkowników może posiadać jeden lub więcej identyﬁkatorów. Użytkownicy
ZABEZPIECZENIA
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Koncepcja systemu

obserwacji światowych i krajowych trendów w branży kontroli
dostępu, a także własnych, autorskich pomysłów inżynierów
z ﬁrmy ROGER.
RACS 5, podobnie jak jego poprzednik, jest systemem typu
online i w odróżnieniu od systemów ofﬂine umożliwia elastyczne i szybkie wprowadzanie zmian w konﬁguracji i monitorowanie pracy systemu w czasie rzeczywistym. Do innych
ważnych zalet systemu RACS 5 należy zaliczyć możliwość integracji z systemem telewizji dozorowej, systemem alarmowym,
systemem rejestracji czasu pracy oraz innymi specjalistycznymi
systemami informatycznymi lub programami użytkowanymi
w danym obiekcie. Ponadto
RACS 5 ma proste funkcje
automatyki
budynkowej,
umożliwia rejestrację pracy
wartowników, obsługę gości
oraz śledzenie wybranych
osób poruszających się po
obiekcie.
Program
zarządzający
do systemu RACS 5 ma
nowoczesną strukturę typu
klient-serwer
spełniającą
oczekiwania użytkowników
w zakresie obsługi systemu kontroli dostępu z kilku stanowisk. Ustawienia
systemu pracującego pod
programem
nadzorczym
RACS 5 można zaktualizować nieporównywalnie
szybciej niż ustawienia systemu RACS 4. W zależności od wielkości systemu
przesyłanie ustawień do
kontrolerów może zajmować od kilku do kilkudziesięciu sekund. W trakcie
ich przesyłania system kontynuuje normalną pracę
zgodnie z bieżącymi ustawieniami. Przełączenie na
nowe ustawienia następuje
po odebraniu i przetworzeniu otrzymanych w całości
danych. Dla użytkownika
systemu proces ten jest
praktycznie niezauważalny.
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systemu mogą tworzyć grupy, natomiast grupy mogą tworzyć
struktury hierarchiczne. Użytkownicy należący do grupy dziedziczą uprawnienia przypisane grupie, do której należą, a także
od wszystkich grup nadrzędnych.
Identyﬁkatory są elementami systemu, które służą do
rozpoznania użytkownika oraz jego uprawnień. Identyﬁkator może składać się z jednego lub więcej tzw. nośników.
Nośnik to element ﬁzyczny (karta, kod kreskowy, wzór
biometryczny itp.) lub logiczny (kod PIN, numer seryjny
urządzenia, numer PESEL itp.), który jest przypisany do
danego identyﬁkatora i, pośrednio, do jego właściciela.
Wszystkie nośniki w ramach tego samego identyﬁkatora są

równoprawne. System dopuszcza zarejestrowanie maksymalnie ośmiu nośników w ramach jednego identyﬁkatora.
Mogą to być nośniki różnych typów.
Identyﬁkacja użytkownika jest wynikiem odczytu nośnika
przez czytnik w punkcie logowania. Jeżeli w danym punkcie logowania obowiązuje wieloetapowy tryb identyﬁkacji,
użytkownik musi użyć więcej niż jednego nośnika, np. karty
i PIN-u. Wymagany sposób identyﬁkacji wynika z trybu identyﬁkacji. System udostępnia popularne tryby identyﬁkacji, takie jak karta i PIN, karta lub PIN, tylko PIN, tylko karta, a dodatkowo możliwe jest określanie własnych trybów, w których
możliwe są maksymalnie cztery etapy identyﬁkacji.

Stacje robocze
operatorów programu VISO

Serwer komunikacji
i integracji

Rejestratory CCTV

Sieć komputerowa LAN/WAN
Magistrala RS485 (maks. 16 urządzeń)
Linie WE/WY

Czytniki
z interfejsem
RACS CLK/DTA
(maks. 4)

Kontroler
wieloprzejściowy
serii MC
Czytniki
z interfejsem
Wiegand
(maks.4)
Czytniki serii PRT

Czytnik serii MCT
bez linii WE/WY
Ekspander WE/WY
serii MCX
z obsługą czytników
Czytnik serii MCT
bez linii WE/WY

Ekspander WE/WY
serii MCX
bez obsługi czytników
Czytnik serii MCT
bez linii WE/WY

Czytnik serii MCT
bez linii WE/WY

Kontroler wieloprzejściowy serii MC

Rys. 1. Struktura systemu kontroli dostępu RACS 5
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Czytnik serii MCT
z wbudowanymi
liniami WE/WY

Serwer
bazy danych

Urządzenia
System RACS 5 współpracuje z grupą nowych wieloprzejściowych kontrolerów dostępu serii MC, terminali dostępu
serii MCT oraz ekspanderów serii MCX. Kontrolery serii
MC mają wspólny moduł elektroniczny oferujący dwa interfejsy komunikacyjne RS485, interfejs sieciowy Ethernet, osiem parametrycznych linii wejściowych, sześć wyjść
tranzystorowych, dwa wyjścia przekaźnikowe oraz kartę wymiennej pamięci wykorzystywaną m.in. jako bufor zdarzeń.
Na karcie można zarejestrować aż osiem milionów zdarzeń,
co powoduje, że w praktyce, w większości przypadków, nie
ma ryzyka przepełnienia bufora i utraty najstarszych z nich.
Kontroler ma wbudowany zasilacz sieciowy przystosowany
do współpracy z akumulatorem stanowiącym zasilanie re-

Oprogramowanie zarządzające
Do zarządzania systemem RACS 5 służy aplikacja VISO działająca w systemie operacyjnym Windows. Program VISO został opracowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
i oferuje przyjazny, intuicyjny interfejs graﬁczny oraz dużą

Fot. 2. Terminale dostępu serii MCT
ZABEZPIECZENIA
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W systemie RACS 5 uprawnienia przypisuje się identyﬁkatorom oraz grupom. Użytkownik posiada takie uprawnienia, jakie są przypisane do identyﬁkatorów, które posiada, a także takie, które posiada grupa, do której należy.
Uprawnienia mogą dotyczyć wielu różnych funkcji systemu.
Najważniejsze z nich to uprawnienia dostępu do pomieszczeń, do przełączania systemu alarmowego i do sterowania
automatyką. Uprawnienia dostępu do pomieszczeń mogą
być określane w odniesieniu do pojedynczych przejść lub
stref dostępu. W ramach uprawnień można deﬁniować reguły pozytywne (zezwalające), negatywne (blokujące) oraz
wyjątki. Określanie wyjątków może odnosić się do pojedynczych dni lub okresów.

KONTROLA DOSTÊPU

Fot. 1. Wieloprzejściowy kontroler dostępu serii MC

zerwowe oraz zabezpieczone elektronicznie wyjście zasilania 12 V/1A. Komunikacja z komputerem zarządzającym
odbywa się przez sieć komputerową LAN lub WAN. Do
kontrolera można podłączyć do 16 urządzeń magistralowych serii MCT/MCX. Komunikacja z tymi urządzeniami
odbywa się za pośrednictwem magistrali RS485 o dowolnej
topologii i na dystansie do 1200 m, licząc od kontrolera do
najbardziej oddalonego urządzenia.
Konﬁguracja kontrolera przebiega dwuetapowo. Na pierwszym etapie, zwanym konﬁguracją niskopoziomową, kontroler jest dostosowywany do wymogów danej instalacji poprzez
skonﬁgurowanie właściwości elektrycznych i programowych
płyty głównej. Na drugim etapie, zwanym konﬁguracją wysokopoziomową, konﬁgurowaniu podlega jedynie logika działania kontrolera, natomiast właściwości płyty głównej pozostają
niezmienione. Konﬁguracja niskopoziomowa jest przeprowadzana za pomocą programu narzędziowego RogerVDM,
który jest uniwersalnym konﬁguratorem urządzeń systemu
RACS 5 i jest wykorzystywany do obsługi zarówno kontrolera,
jak i pozostałych elementów systemu (terminali i ekspanderów). Na etapie konﬁguracji niskopoziomowej konﬁgurowaniu podlegają właściwości modułu elektronicznego. Określa
się typ linii wejściowych, czasy reakcji wejść, polaryzację linii
wyjściowych, adresy, parametry zasilacza, liczbę i rodzaj dołączonych terminali dostępu itp. Wspomniany powyżej program
RogerVDM służy również do aktualizacji oprogramowania
wszystkich urządzeń systemu RACS 5. Ponadto oprogramowanie kontrolera może być aktualizowane za pośrednictwem
karty pamięci.
Konﬁgurowanie wysokopoziomowe jest realizowane za pomocą aplikacji VISO, która jest jednocześnie programem do
obsługi systemu kontroli dostępu. Na etapie konﬁgurowania
wysokopoziomowego następuje określanie logiki działania
systemu, a w szczególności zarządzanie jego użytkownikami
oraz ich uprawnieniami.

KONTROLA DOSTÊPU
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wydajność. Aplikacja VISO jest dostępna w trzech wersjach –
VISO LT, VISO ST i VISO EX.
Wersja LT jest przeznaczona dla najmniej wymagających
użytkowników systemów kontroli dostępu i nie ma funkcji
automatyki, systemu alarmowego ani CCTV. Program został
uproszczony w taki sposób, aby system mógł być zainstalowany przez instalatora z niewielkim doświadczeniem w dziedzinie systemów kontroli dostępu i mógł być obsługiwany przez
właściciela obiektu bez konieczności korzystania z usług
zewnętrznej ﬁrmy lub instalatora. System w wersji LT jest
przeznaczony dla małych instalacji KD z maksymalnie szesnastoma przejściami, zawierających jeden kontroler dostępu
serii MC.
Wersja ST jest przeznaczona dla systemów o średniej wielkości, w których potrzebne są zaawansowane funkcje. Wersja
ta umożliwia obsługę systemów złożonych z maksymalnie
64 przejść rozlokowanych w ramach jednego podsystemu.
Wersja EX jest najbardziej rozbudowaną wersją oprogramowania przeznaczoną do obsługi systemów o najwyższym
poziomie złożoności, takich, wobec których wymagania dotyczące funkcjonalności są największe. Wersja ta jest oferowana
w formie odpłatnej licencji uzależnionej od liczby obsługiwanych przejść oraz innych zaawansowanych funkcji, takich jak
praca wielostanowiskowa oraz możliwość podziału systemu na
partycje zarządzane przez niezależnych operatorów. Wersja
EX może pracować z serwerową bazą danych MS SQL Server
oraz być integrowana z innymi systemami za pomocą tzw. serwera integracji VISO.

Partycje systemu
VISO EX umożliwia podział systemu na tzw. partycje logiczne i przypisanie im osobnych operatorów. Operatorzy
partycji mogą zarządzać tylko tymi ustawieniami systemu
oraz użytkownikami, którzy należą do zarządzanej przez
nich partycji. Operator partycji może prowadzić również
monitorowanie online, ale system będzie wyświetlał na jego
stacji roboczej tylko te zdarzenia, które są związane z jego
partycją. Podział systemu na partycje odbywa się zupełnie
niezależnie od ﬁzycznej organizacji systemu, a partycje
mogą mieć części wspólne (np. wejście do budynku, wjazd
na parking, windy). Zwykle funkcjonalność partycji znajduje zastosowanie w budynkach przeznaczonych pod wynajem
i umożliwia samodzielne administrowanie częścią systemu
przez najemcę, co jest korzystne zarówno dla niego, jak
i dla dysponenta obiektu.

Bazy danych
Wersje VISO LT i VISO ST pracują z plikową bazą danych
typu MS SQL Server Compact. Baza tego typu jest darmowa i może być przenoszona lub duplikowana poprzez zwykłe operacje na plikach. Rozwiązanie to jest ekonomiczne
i nie wymaga umiejętności związanych z administrowaniem
bazą, co powoduje, że dobrze sprawdza się w małych i średnich systemach. Wersja VISO EX może pracować zarówno
z bazą plikową MS SQL Compact, jak i serwerową MS SQL
Server. W programie zarządzającym systemem RACS 5
można swobodnie korzystać z różnych baz danych, dzięki
czemu jedna instalacja programu VISO może być używa50
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na do obsługi wielu systemów kontroli dostępu. Zmiana
bazy danych następuje po wskazaniu nowego połączenia
z bazą danych i restarcie aplikacji. Praca z wieloma bazami
może być pomocna w przypadku używania programu VISO
do zarządzania wieloma instalacjami kontroli dostępu, na
przykład w celu świadczenia usług związanych z administrowaniem i konserwacją systemów przez agencje ochrony lub
ﬁrmy instalatorskie.

Automatyka budynkowa
System udostępnia elementy automatyki budynkowej bazujące na koncepcji tzw. węzłów automatyki. Węzły automatyki to wirtualne stany logiczne, które mogą być zarządzane zarówno przez użytkowników systemu, jak i z poziomu
harmonogramów czasowych oraz przenoszone na linie wyjściowe. Węzeł może być załączony na czas nieograniczony
lub określony przez harmonogram. Do sterowania węzłami automatyki udostępniono zestaw funkcji typu załącz,
wyłącz, przełącz, które mogą działać z uwzględnieniem lub
bez uwzględnienia nastaw czasowych węzła. Węzłami automatyki można sterować z poziomu linii wejściowych, za
pomocą przycisków funkcyjnych lub za pomocą identyﬁkatora w punkcie logowania. Sterowanie automatyką może być
umożliwione tylko tym użytkownikom systemu, którzy mają
odpowiednie uprawnienia, ograniczone czasowo, a nawet
umożliwione tylko w określonych punktach systemu. System umożliwia współbieżne sterowanie wieloma węzłami
automatyki za pomocą jednego urządzenia sterującego np.
przycisku. Cecha ta umożliwia uzyskanie ciekawych funkcji,
w tym obsługę tzw. scen świetlnych.

Rejestracja czasu obecności
System RACS 5 może być wykorzystany do rejestracji zdarzeń
przez dedykowane programy RCP. Rejestracja zdarzeń związanych z kontrolą czasu pracy może odbywać się równocześnie
z odczytem identyﬁkatora w punkcie kontroli dostępu albo
być dokonywana dzięki niezwiązanym z kontrolą dostępu, innym funkcjom systemu. Oprócz możliwości przygotowywania
danych dla specjalistycznych systemów RCP program VISO
oferuje prosty kalkulator umożliwiający przygotowanie raportów dotyczących czasu przebywania użytkowników systemu
w dowolnych jego strefach i w dowolnie określanych zakresach
czasowych.

Podsumowanie
Wprowadzenie do oferty systemu RACS 5 otwiera nowy rozdział w historii ﬁrmy ROGER, który jest ukoronowaniem
wysiłku całego zespołu inżynierów zajmującego się jego opracowaniem. Oczekuje się, że walory produktu będą pozytywnie ocenione przez jego użytkowników, a w kolejnych latach
system będzie dalej intensywnie rozwijany, podobnie jak jego
popularny poprzednik.
Grzegorz Wensker

Uwaga! Niniejszy artykuł nie stanowi dokumentacji technicznej – producent zastrzega
sobie prawo do zmian właściwości produktu.

CEM Systems – innowacje w kontroli dostępu

CEM Systems

CEM Systems projektuje
i dostarcza systemy kontroli
dostępu oraz rozwiązania
przeznaczone do zarządzania
bezpieczeństwem od ponad
25 lat. Przez cały ten czas ﬁrma
ciągle rozwijała swój najważniejszy
system AC2000 przeznaczony do
zarządzania bezpieczeństwem.
Z powodzeniem wprowadziła
kilka innowacji, w tym inteligentne
czytniki kart z wbudowaną
pamięcią, kontrolery zasilane
metodą PoE Plus i przenośne
czytniki kart
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KONTROLA DOSTÊPU

Emerald to kolejna innowacja w kontroli dostępu

ARTYKU£ SPONSOROWANY

Emerald ﬁrmy CEM Systems jest inteligentnym, wielofunkcyjnym terminalem do kontroli dostępu z portem IP, który stwarza
nowe możliwości. Prawdopodobnie jest pierwszym urządzeniem będącym czytnikiem z ekranem dotykowym, kontrolerem
drzwiowym, interkomem VoIP i terminalem systemowym.
Innowacyjny dotykowy ekran LCD „wita” posiadaczy kart,
włączając podświetlenie, gdy się zbliżają. Zapewnia wygodne
użytkowanie i zarazem bezpieczeństwo. Dzięki poliwęglanowej obudowie i odpornemu na kurz i wodę ekranowi urządzenie Emerald może być umieszczone zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
W celu poprawy bezpieczeństwa Emerald
jest wyposażony w klawiaturę służącą do dodatkowego potwierdzania tożsamości za pomocą
numeru PIN. Kolejnym zabezpieczeniem może
być opcjonalna klawiatura szyfrująca.

Inteligentny terminal
dotykowy
Dotykowy ekran LCD o przekątnej 4,3 cala
jest wykonany z hartowanego szkła pokrytego
powłoką zapobiegającą odbijaniu się światła.
Ekran ten ma dużą jasność i funkcję przewijania. Wyświetla zdjęcia i ważne dla użytkowników kart komunikaty, takie jak „niewłaściwe drzwi”, „karta zgubiona/ukradziona”,
„termin ważności karty dobiega końca” i „zezwolenie na dostęp”. Gdy nie jest używany,
Emerald może wyświetlać reklamy, a zatem
być źródłem dochodów na lotniskach lub
w biurowcach. Można też wyświetlać ﬁrmowe
ogłoszenia, aby przypominać pracownikom
o zasadach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, ważne powiadomienia i komunikaty skierowane do pewnych osób, które mogą
potwierdzić ich przeczytanie.

Zdalne aplikacje
Emerald dysponuje wieloma zdalnymi aplikacjami, dzięki czemu inteligencja
systemu AC2000 może być wykorzystana
w urządzeniach końcowych, które są zainstalowane przy kontrolowanych przejściach.
Wykorzystując bezpieczne metody komunikacji, aplikacje te wyświetlają użyteczne
informacje, raporty, statystyki i informacje
dotyczące konserwacji. Dzięki temu konserwatorzy lub pracownicy ochrony mogą szybko uzyskać dostęp do ważnych informacji
dotyczących systemu AC2000 i czytników już
przy drzwiach, co oszczędza czas i poprawia
skuteczność. Zdalne aplikacje w Emeraldzie umożliwiają upoważnionym posiadaczom kart także rezerwowanie dostępnych
pomieszczeń, sprawdzenie statusu gościa,
zmianę PIN-u, ustalenie aktualnych poziomów zagrożenia i inne czynności, a wszystko

to za pomocą terminalu przy drzwiach. Dzięki zdalnym aplikacjom Emerald może być terminalem systemu i umożliwiać
posiadaczom kart szybkie i łatwe wykonywanie wyżej wymienionych czynności bez udziału administratora systemu.

Tryby sterowania drzwiami
Emerald umożliwia działanie drzwi w różnych trybach.
W trybie Entry checklist wyświetla sekwencję maksymalnie pięciu pytań (z załączonymi obrazami), na które posiadacz karty
musi odpowiedzieć twierdząco, aby wejść. Dzięki temu można
pilnować przestrzegania ustalonych zasad dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa lub dokonać dodatkowej weryﬁkacji, zanim użytkownik karty uzyska zezwolenie na dostęp. Posiadacz
karty musi na przykład twierdząco odpowiedzieć na pytania
typu „Czy masz założony kask?”, „Czy ochroniłeś słuch?”, zanim uzyska zezwolenie na wejście na teren budowy.
W trybie Image on Swipe na terminalu wyświetlane jest zdjęcie posiadacza karty w następstwie zbliżenia karty do czytnika.
Na etapie tej dodatkowej, wizualnej weryﬁkacji pracownicy
ochrony mogą zezwolić na dostęp albo go uniemożliwić.
W trybie Passenger drzwi mogą pozostać otwarte przez dłuższy czas. Tryb ten jest szczególnie przydatny na lotniskach,
gdzie przemieszczają się duże grupy ludzi.

W pełni zintegrowany interkom VoIP
Emerald ma funkcjonalność interkomu VoIP. Jest wyposażony w mikrofon i głośnik. Dzięki temu posiadacz karty
może łatwo i bezpośrednio skontaktować się z pracownikiem
ochrony. To ekonomiczne rozwiązanie, dzięki któremu nie
trzeba kupować dodatkowego systemu.
Więcej informacji o urządzeniu Emerald znajduje się na stronie www.cemsys.com/emerald. Można również skontaktować się
z ﬁrmą CEM Systems via e-mail (cem.info@tycoint.com) lub
telefonicznie: +44 (0)28 9045 6767.
CEM Systems
Tłumaczenie: Redakcja
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PRZESIĄDŹ SIĘ
NA LEPSZĄ TECHNOLOGIĘ

KAMERY I REJESTRATORY
W NOWEJ TECHNOLOGII WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI
NOWE URZĄDZENIA

WYBIERZ ROZWIĄZANIE
DLA ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW ANALOGOWYCH,
KTÓRE CHCESZ ULEPSZYĆ

KAMERY AHD SERII 5000:
w obudowie: NVAHD-1DN5101H/IR-1, NVAHD-1DN5102H/IR-1, NVAHD-1DN5104H/IRH-2
wandaloodporne: NVAHD-1DN5101V/IR-1, NVAHD-1DN5102V/IR-1
REJESTRATORY AHD SERII 5000:
NHDR-5004AHD, NHDR-5008AHD, NHDR-5016AHD
tǇųČĐǌŶǇĚǇƐƚƌǇďƵƚŽƌƉƌŽĚƵŬƚſǁEKsh^ΠǁWŽůƐĐĞ͗

d,K>/E'^͘͘
Ƶů͘WƵųĂǁƐŬĂϦϥϣ͕ϢϤͲϪϢϣtĂƌƐǌĂǁĂ͕ƚĞů͘ϤϤϧϦϨϢϧϦϨ͕ĨĂŬƐϤϤϧϦϨϢϧϢϣ
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JAKOŚĆ HD
PO KABLU KONCENTRYCZNYM I UTP!

Z KAMERAMI

AHD by
1 MPX, 1.3 MPX

• Otrzymasz obraz wysokiej jakości bez opóźnień dzięki matrycy
1/3’’ SONY CMOS i sygnałowi bez kompresji

Z REJESTRATORAMI

AHD by

• Podłączysz jednocześnie kamery analogowe i AHD
do 4/8/16 kanałów
• Wykorzystasz QR-CODE i masz łatwy dostęp
bez konieczności przekierowywania portów!
• Wygodnie zarchiwizujesz obrazy
korzystając ze zdalnego serwera

DZIĘKI TECHNOLOGII
AHD by
• Możesz zainstalować kamery analogowe standardowej
rozdzielczości oraz kamery i rejestratory AHD w jednej instalacji
• Zachowasz istniejące okablowanie
• Uzyskasz obraz w jakości HD do 500m po kablu koncentrycznym!

POMYŚL O ANALOGU NA NOWO. WYBIERZ AHD NOVUS.
Więcej informacji o produktach NOVUS® znajdziesz na:
www.novuscctv.pl

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
(Część 3)
Opracowanie scenariusza możliwych w czasie pożaru zachowań ludzi i możliwej sekwencji
zdarzeń z udziałem urządzeń przeciwpożarowych i bytowych
Ryszard Małolepszy
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Sekwencje zdarzeń w czasie pożaru, w tym algorytmy działania w warunkach zagrożenia, powinny obejmować:
– sterowanie systemami przeciwpożarowymi, w tym urządzeniami przeciwpożarowymi,
– sterowanie instalacjami bytowymi lub technologicznymi,
– sterowanie zachowaniami ludzi.
Sterowanie może odbywać się w dwojaki sposób:
1) Automatycznie, bez udziału człowieka, zazwyczaj na
podstawie algorytmu samoczynnego sterowania przez
sterowniki w centralach;
2) Ręcznie, poprzez wymuszenie zadziałania lub zatrzymania poszczególnych urządzeń lub systemów.
Zazwyczaj automatyczne sterowanie jest wymuszone przez
przepisy wymagające „samoczynności” niektórych systemów
przeciwpożarowych. Dotyczy to w szczególności samoczynnych urządzeń oddymiających lub zabezpieczających przed
zadymieniem, samoczynnego nadawania komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy, przekazywania sygnałów monitorujących do straży pożarnej po aktywacji
alarmu pożarowego generowanego przez system sygnalizacji
pożarowej czy samoczynnych urządzeń gaśniczych.
Samoczynność sterowania wymagana jest również w sytuacji, gdy zadziałanie jednego urządzenia lub systemu jest
uzależnione od stanu pracy innego urządzenia. W przypadku
pożaru przykładem może być konieczność samoczynnego zamknięcia grodzi przeciwpożarowych na przenośnikach technologicznych, które jest uzależnione od zatrzymania przenośnika lub jego podniesienia w celu umożliwienia uszczelnienia
przejścia technologicznego.
Oprócz samoczynnego sterowania w niektórych przypadkach należy zapewnić także odpowiednie opóźnienie, które
zabezpiecza przed uszkodzeniem urządzeń. Może to dotyczyć
na przykład zamknięcia przeciwpożarowych klap odcinających
w przewodach wentylacji i klimatyzacji – opóźnienie jest niezbędne, gdyż wcześniej muszą być zatrzymane wentylatory nawiewne lub wyciągowe w celu uniknięcia powstania zbyt dużego pod- lub nadciśnienia w przewodach wentylacyjnych, które
mogłoby uszkodzić same przewody, a także klapy.
W projektowaniu mającym na celu funkcjonalność automatyczne sterowanie jest wybierane wtedy, gdy jest niezbędne do
spełnienia kryteriów funkcjonalnych na założonym poziomie.
Jeśli sterowanie automatyczne nie jest wymagane lub jest
niepożądane, można stosować sterowanie ręczne. Dotyczy to
w szczególności urządzeń lub instalacji technologicznych, których niekontrolowane, samoczynne unieruchomienie może
doprowadzić do zagrożenia awarią, utraty ciągłości działania
przynoszącej duże straty lub jest nieuzasadnione, na przykład
z powodu zdarzających się fałszywych alarmów. Jest to jednocześnie typowy przykład sterowania zachowaniami ludzi podejmujących decyzje o uruchomieniu bądź zatrzymaniu poszczególnych urządzeń w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.
Dla każdego z projektowych scenariuszy pożarowych należy opisać wymagane sekwencje zdarzeń realizujące zaprojektowany system ochrony przeciwpożarowej budynku. Czyni
się to zazwyczaj w postaci algorytmów sterowania wszystkimi
systemami i urządzeniami działającymi samoczynnie oraz sterowanymi ręcznie, a także algorytmów określających działanie
ludzi, których udział w określonym scenariuszu jest niezbędny.
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pracowanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru na podstawie celów funkcjonalnych powinno skutkować powstaniem strategii ochrony przeciwpożarowej budynku,
w którym systemy ochrony przeciwpożarowej są zintegrowane,
a nie zaprojektowane oddzielnie. Nierzadko trzeba zintegrować też działanie urządzeń technologicznych oraz zadania
personelu. Chodzi np. o osoby odpowiedzialne za sterowanie
procesem technologicznym, w którym bezpośrednie, automatyczne wyłączenie jest niepożądane ze względu na konieczność zachowania ciągłości działania lub możliwość stworzenia
zagrożenia.
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Opracowanie matrycy sterowania
Końcowym etapem opracowań projektowych, zapewniających
sterowanie, integrację i współdziałanie wszystkich systemów
i urządzeń uwzględnionych w scenariuszu rozwoju zdarzeń
w czasie pożaru, jest tabelaryczne zestawienie stanów pracy
tych systemów i urządzeń w postaci tzw. matrycy sterowania
pożarowego.
Poszczególne sterowania są uzależnione od stanów poszczególnych stref dozorowych lub wręcz poszczególnych
detektorów systemu sygnalizacji pożaru, a także od stanu
detektorów stanów krytycznych instalacji przemysłowych
w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym zakładu.
Matryca sterowania pożarowego jest dokumentem ułatwiającym zaprogramowanie sterowników central sygnalizacji
pożarowej lub sterowników systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym zakładu.

Ryszard Małolepszy
absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
rzeczoznawca SITP
dyrektor Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Pożarnictwa
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Zasilacze buforowe serii EN54
do systemów przeciwpożarowych
Część 4 – zdalne monitorowanie

Pulsar

Zasilacze buforowe do systemów
przeciwpożarowych serii EN54
to nowoczesna grupa urządzeń,
które zostały przystosowane do
pracy w budynkach użyteczności
publicznej wyposażonych
w centrum zarządzania i nadzoru.
Dzięki zastosowaniu interfejsów
ﬁrmy PULSAR możliwa jest
zdalna kontrola parametrów pracy
zasilaczy
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Niewątpliwie wielkim atutem zasilaczy serii EN54 jest to,
że wszystkie informacje, które zostały zapisane w pamięci nieulotnej, można w dowolnym czasie odczytać za pośrednictwem
opcjonalnych interfejsów komunikacyjnych ﬁrmy PULSAR.
Firma Pulsar ma w swojej ofercie moduły komunikacyjne
Wi-Fi, Ethernet, RS485 oraz USB-TTL. Komunikację bezprzewodową Wi-Fi można zrealizować, wykorzystując interfejsy WiFi „INTW” oraz RS485-WiFi „INTRW” pracujące w paśmie częstotliwości 2,4 GHz zgodnie ze standardem
IEEE 802.11bgn. Komunikację w sieci Ethernet umożliwiają
interfejsy Ethernet „INTE” oraz RS485-ETH „INTRE” zgodne ze standardem IEEE802.3. Innym rodzajem komunikacji
sieciowej jest komunikacja RS485 z wykorzystaniem dwuprzewodowego toru transmisyjnego.
Zasilacze pracujące w sieci Ethernet można połączyć z Internetem, dzięki czemu za pośrednictwem jednego komputera
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czasie normalnej pracy mikroprocesor rejestruje wiele
kluczowych parametrów zasilacza, m.in. napięcia i prądy
obwodów wyjściowych, temperaturę i rezystancję obwodu akumulatorów, oraz zapisuje je w wewnętrznej pamięci nieulotnej.
Zapis jest dokonywany w odstępach pięciominutowych, a pojemność pamięci wystarcza na 6144 cykle pomiarowe.
Jeżeli w trakcie pracy zasilacza mikroprocesor wykryje nieprawidłowości, np. zanik napięcia sieciowego 230 V, uszkodzenie bezpiecznika na wyjściu AUX albo przekroczenie dopuszczalnej rezystancji w obwodzie akumulatora, natychmiast
zarejestruje takie zdarzenie w pamięci.
W pamięci mikroprocesora może być zarejestrowane 2048 zdarzeń wraz z informacjami o rodzaju awarii, czasie jej wystąpienia
oraz wartościach innych parametrów elektrycznych. Na podstawie odczytanych parametrów układ diagnostyczny automatycznie przypisuje kod charakterystyczny dla danego zdarzenia.
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można mieć dostęp do zasilaczy zlokalizowanych w różnych
miejscach. Jeżeli zasilacz nie pracuje w żadnej z wyżej wymienionych sieci, wówczas należy zastosować interfejs USB-TTL
„INTU”, aby mieć dostęp do konﬁguracji parametrów i możliwość odczytu historii pracy. Interfejs ten umożliwia bezpośrednie podłączenie zasilacza do komputera.
Do współpracy z zasilaczami został specjalnie opracowany
program PowerSecurity. Panel główny tego programu można
podzielić na mniejsze obszary w zależności od liczby nadzorowanych zasilaczy. PowerSecurity wyposażono również w zakładkę
menedżera, która umożliwia grupowanie zasilaczy w celu ułatwienia analizy i przyporządkowania ich do danych obszarów.
Aplikacja umożliwia wizualizację i analizę odebranych danych. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów są sygnalizowane zmianą koloru podświetlenia odpowiedniego pola na
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czerwony lub migającą kontrolką. Na poszczególnych zakładkach możliwy jest podgląd parametrów zasilacza na wykresie
oraz odczyt historii awarii wraz z informacją o stanie wyjść
technicznych i parametrach elektrycznych.
Należy jeszcze dodać, że protokół komunikacyjny jest zrealizowany w standardzie MODBUS, do którego producent
udostępnia wykaz rejestrów. Warto też wspomnieć, iż producent udostępnia także bezpłatnie aplikację PowerSecurity na
platformę Android.
Pulsar
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl

Kontrola szczelności urządzeń zawierających
izotopy promieniotwórcze na przykładzie
jonizacyjnej czujki dymu
Daniel Jankowski

W niniejszym artykule
przedstawione są podstawowe
informacje na temat kontroli
szczelności urządzeń zawierających
izotopy promieniotwórcze, takich
jak jonizacyjna czujka dymu,
zgodnie z obowiązującym w Polsce
prawem. Do przeprowadzenia
kontroli oraz dokonania oceny
narażenia personelu może
służyć radiometr/miernik
skażeń RK-100-2 wraz z sondą
zewnętrzną RK-100 produkcji
bydgoskiej ﬁrmy Polon-Alfa

Fot. 1. Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046 (zawiera 241Am)
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czujka dymu. Umożliwia ona wykrycie pożaru w jego wczesnym stadium, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, co występuje
na ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury.

Jonizacyjna czujka dymu

Fot. 2. Radiometr RK-100-2 z sondą zewnętrzną RK-100 do pomiaru skażeń
ZABEZPIECZENIA
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Obecnie produkowane przez Polon-Alfa jonizacyjne czujki
dymu zawierają izotop Ameryku-241 (241Am), którego aktywność to ok. 7 kBq i który jest przede wszystkim źródłem promieniowania alfa. Jeszcze w latach osiemdziesiątych jako źródło cząstek alfa powszechnie stosowano izotop Plutonu-238
(238Pu).
Z powodu bardzo silnej toksyczności zastąpiono go Amerykiem-241. Wybór emiterów alfa do zastosowań w czujkach
dymu nie jest przypadkowy. Ze wszystkich dostępnych i zarazem wartych wykorzystania rodzajów promieniowania cząstka
alfa ma największą zdolność jonizacji (określaną przez funkcję LET) i najmniejszy zasięg. Na drodze kilku centymetrów
w powietrzu cząstka alfa wytraca całą swą energię (do wartości termicznej), przede wszystkim jonizując atomy wchodzące
w skład atmosfery. Na skutek jonizacji powstają wolne elektrony i dodatnio naładowane jony. Można z całą pewnością
stwierdzić, że jeżeli nie było zewnętrznej ingerencji, a materiał
promieniotwórczy nie wydostał się na zewnątrz (na skutek
mechanicznego uszkodzenia czujki, manipulacji przy czujce,
pożaru itd.), promieniowanie alfa nie może wydostać się poza
obudowę czujki. O pełnym bezpieczeństwie użytkowników
świadczy również to, że poziom promieniowania jonizującego
w bezpośrednim sąsiedztwie czujki jonizacyjnej oraz w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na powierzchni obudowy
samej czujki nie jest wyższy niż poziom naturalnego tła promieniowania jonizującego pochodzącego wyłącznie ze źródeł
naturalnych – z pierwiastków radioaktywnych obecnych w glebie, skałach, powietrzu i wodzie. Czujki wyposażone w Ameryk-241 nie stanowią więc żadnego bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników pomieszczeń, w których zainstalowane
są jonizacyjne czujki dymu. Prawdopodobieństwo niekontrolowanego rozprzestrzenienia się materiału promieniotwórczego, czyli tzw. skażenia promieniotwórczego, jest bardzo niskie.
W celu uniknięcia nawet przypadkowego skażenia należy
okresowo sprawdzać szczelność takich urządzeń.
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becnie w różnych gałęziach przemysłu i medycyny wykorzystuje się wiele urządzeń, których zasada działania
oparta jest w głównej mierze na pomiarze natężenia promieniowania jonizującego emitowanego przez źródła promieniotwórcze, które są integralną częścią tych urządzeń. Możemy
wyróżnić m.in. jonizacyjne czujki dymu oraz systemy kontrolno-pomiarowe przeznaczone do mierzenia grubości, stężenia,
zapylenia i innych podstawowych właściwości ﬁzycznych interesujących nas materiałów. Jednym z najbardziej popularnych
spośród wyżej wymienionych urządzeń jest wciąż jonizacyjna
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Obowiązki
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 roku
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego nakazuje kontrolę szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych nie rzadziej niż
raz na rok. Zgodnie z ust. 1 p. 2 tego rozporządzenia kontrolę przeprowadza się także po zdarzeniu radiacyjnym oraz
innym incydencie mogącym mieć wpływ na szczelność źródła,
w szczególności po pożarze, po korzystaniu ze źródła przez
osobę nieuprawnioną, po czasowej utracie posiadania źródła
i po odzyskaniu go po kradzieży.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 roku w sprawie przypadków,
w których działalność związana z narażeniem na promieniowania
jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo
zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana
na podstawie zgłoszenia, czujki jonizacyjne mogą być zainstalowane i konserwowane po uzyskaniu na to zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki. Osoby, które chcą uzyskać odpowiednie
uprawnienia do instalacji oraz konserwacji czujek jonizacyjnych,
muszą przejść odpowiednie szkolenie w Państwowej Agencji
Atomistyki, by poznać kompletną procedurę przeprowadzania
kontroli szczelności czujek jonizacyjnych metodą wymazu.

Kontrola szczelności
Przed przystąpieniem do kontroli skażeń należy sprawdzić prawidłowość działania zestawu pomiarowego, czyli radiometru
RK-100-2 wraz z sondą zewnętrzną RK-100. Do pobierania wymazów należy przygotować tampony z bibuły ﬁltracyjnej (o średniej twardości) lub ligniny o wymiarach minimum 5×5 cm.
Promieniowanie jonizujące może pochodzić z innych źródeł
niż te, które są wykorzystywane w medycynie bądź przemyśle.
W otaczającym nas środowisku występują naturalne radioizotopy różnych pierwiastków oraz promieniowanie kosmiczne.
Z tego powodu po włączeniu radiometru na jego monitorze
pojawi się pewna niezerowa wartość aktywności pomimo oddalenia od potencjalnego źródła promieniowania. W celu zniwelowania wpływu tła promieniowania jonizującego (biegu własnego) na pomiar szczelności czujki należy przeprowadzić jego
kilkukrotny pomiar w odległości od kilku do kilkunastu metrów
od kontrolowanej czujki. Miarą skażenia powierzchniowego
jest tzw. względna aktywność promieniotwórcza (imp*s-1), czyli
liczba rozpadów promieniotwórczych próbki w jednostce czasu. Czujkę uważa się za nieskażoną, jeżeli całkowita aktywność
substancji zebranych na tamponie nie powoduje podwyższenia
wartości biegu własnego (tła promieniowania jonizującego)
urządzenia kontrolnego (radiometru) w miejscu pomiaru.
Po kontroli czujki czyste należy ponownie umieścić w ich
gniazdach. Po zakończeniu pracy należy sprawdzić poziom skażeń folii lub papieru, na których przeprowadzono badania, jak
również pomieszczenia. Przyjmuje się, że nie ma skażeń, jeżeli
wskazania urządzenia kontrolnego są na poziomie biegu własnego (tła promieniowania jonizującego). Po zakończeniu kontroli szczelności czujki niesprawne technicznie lub skażone są
natychmiast zabierane od użytkownika przez uprawnioną osobę. Wymontowane z linii dozorowej jonizacyjne czujki dymu
powinny być natychmiast umieszczone pojedynczo, w woreczkach foliowych. W przypadku znalezienia czujek, w których
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stwierdzono brak źródła, uprawniony instalator jest zobowiązany do powiadomienia Państwowej Agencji Atomistyki.
Wyniki kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych rejestruje się w protokole kontroli, w którym podaje się w szczególności:
– datę kontroli,
– typ i numer zamkniętego źródła promieniotwórczego lub
urządzenia zawierającego takie źródło,
– rodzaj izotopu promieniotwórczego, jego aktywność oraz
datę określenia aktywności,
– typ i numer przyrządu, którym wykonujemy pomiary,
– wynik pomiaru,
– wynik kontroli,
– nazwę i adres instytucji oraz imię i nazwisko osoby, która
przeprowadziła kontrolę.

Zestaw pomiarowy
Zestaw pomiarowy do przeprowadzenia kontroli szczelności to radiometr RK-100-2 z sondą wewnętrzną – licznikami
Geigera-Müllera (G-M) – do pomiaru mocy przestrzennego
równoważnika dawki, mocy dawki pochłoniętej w powietrzu,
przestrzennego równoważnika dawki i pochłoniętej w powietrzu dawki promieniowania gamma oraz sonda zewnętrzna
RK-100 (okienkowy licznik Geigera-Müllera – okienko mikowe) do pomiaru powierzchniowych skażeń promieniotwórczych substancjami alfa, beta i gamma.
Prosta i bardzo trwała obudowa, mała masa i łatwa obsługa
umożliwiają szerokie stosowanie dozymetru przy wykrywaniu
źródeł promieniowania i ocenie poziomu skażeń oraz jako
przyrządu pomiarowego wszędzie tam, gdzie stosuje się źródła promieniowania. Dozymetr jest używany m.in. w następujących zastosowaniach:
– sprawdzenie skuteczności osłon chroniących przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach (Z, O, RTG, CT, PET),
– ocena narażenia zewnętrznego personelu na stanowiskach pracy (w zakładach przemysłowych, laboratoriach,
gabinetach dentystycznych, gabinetach weterynaryjnych,
pracowniach ﬁzyki medycznej, śluzach sanitarno-dozymetrycznych itd.),
– monitorowanie warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji
przekroczenia ustawionych progów alarmowych,

Fot. 3. Radiometr (dozymetr) RK-100-2

Fot. 4. Oprogramowanie dla RK-100-2

– wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej,
– kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych znajdujących się w różnych urządzeniach (np.
w czujce dymu, mierniku grubości, wadze izotopowej,
defektoskopie, mierniku zapylenia powietrza),
– pomiar mocy dawki przy urządzeniach wytwarzających
promieniowanie jonizujące (np. przy spektrometrze
XRF, aparacie RTG),
– ocena narażenia podczas zdarzenia radiacyjnego dokonywana przez odpowiednie służby (straż pożarną, centra
zarządzania kryzysowego, obronę cywilną oraz służby
ratownictwa technicznego),
– kontrola skażeń promieniotwórczych (skażeń powierzchni rąk, odzieży roboczej, stołów roboczych w inspektoratach sanitarno-epidemiologicznych, pracowniach
radiobiologicznych, pracowniach medycyny nuklearnej,
śluzach sanitarno-dozymetrycznych itd.),
– stwierdzenie zawartości substancji promieniotwórczych
w tamponach używanych do odkażania powierzchni
stołów roboczych lub sprzętu w pracowniach laboratoryjnych.
RK-100-2 ma możliwość komunikacji z komputerem
w trybie off-line, w którym nie dokonuje pomiarów,
a jedynie transmituje dane z komputera i do komputera.
Transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem podczerwieni w sposób zgodny ze standardem IrDA. Przesyłane
mogą być dane konﬁguracyjne, współczynniki kalibracji,
predeﬁniowane nastawy, a także zarejestrowane zmiany
dawki w czasie i mocy dawki.
Wersję demonstracyjną oprogramowania można pobrać ze
strony Polon-Alfa: http://www.polon-alfa.pl/produkty/aparatura-dozymetryczna/osprzet/radiometr-rk-100.

Wiedza o poprawnym przeprowadzeniu kontroli szczelności jest
bardzo ważna, gdyż należy zapewnić bezpieczeństwo ludziom,
którzy będą przebywać w otoczeniu urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące. Trzeba też wiedzieć, jak postępować
z jonizacyjnymi czujkami dymu po zakończeniu ich eksploatacji.
Jonizacyjne czujki dymu należą do urządzeń zawierających
źródła promieniotwórcze, dlatego po zakończeniu ich eksploatacji należy je traktować jako odpad promieniotwórczy. Sposób postępowania z odpadami promieniotwórczymi i ich klasyﬁkację reguluje ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada
2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264). Należy pamiętać, że jonizacyjne czujki dymu nie zostały sklasyﬁkowane
w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180 z 2005 r., poz. 1495).
Wykaz urządzeń produkcji Polon-Alfa, które zawierają źródła promieniotwórcze, można znaleźć na stronie http://www.
polon-alfa.pl/produkty/aparatura-dozymetryczna/przydatne-informacje/przydatne-informacje-techniczne.
Kontrola szczelności urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze jest uregulowana w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach i – jak widać – na jej temat można powiedzieć wiele.
Po zakończeniu eksploatacji jonizacyjnych czujek dymu
należy je przekazać Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP).
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
05-400 Otwock-Świerk
tel.: 22 7180092
faks: 22 7180257
e-mail: zuop@zuop.pl
http://www.zuop.pl
Odrębnym, wartym omówienia zagadnieniem jest transport jonizacyjnych czujek dymu, którego zasady są uregulowane w przepisach dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 7.

Wzorcowanie
Należy pamiętać, że zestaw kontrolny powinien mieć aktualne
świadectwo wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie zawiera
żadnych zaleceń i nie określa terminu kolejnego wzorcowania, ponieważ informacje w nim podane zachowują ważność tylko w odniesieniu do sprawnego przyrządu, który nie uległ uszkodzeniu lub
zmianom na skutek starzenia się (zużycia) elementów i który nie
był naprawiany lub poddawany regulacji/kalibracji u producenta.

Daniel Jankowski
Polon-Alfa
Literatura
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Przekazanie czujek do utylizacji
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Termin kolejnego wzorcowania zazwyczaj określają przepisy
prawne dotyczące wzorcowania sprzętu dozymetrycznego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego – Dz. U. Nr 239
z 2002 r., poz. 2032). Wzorcowanie przyrządów powinno być wykonane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy w przypadku sprzętu
dozymetrycznego nie posiadającego kontrolnego źródła promieniotwórczego albo raz na 24 miesiące w przypadku sprzętu dozymetrycznego posiadającego kontrolne źródło promieniotwórcze.
Więcej informacji o wzorcowaniu można znaleźć na stronie
laboratorium wzorcującego urządzenia dozymetryczne przy
Polon-Alfa (www.polon-alfa.pl/lwud).

Personel uprawniony
do podejmowania decyzji
w przypadku pożaru
w obiektach budowlanych
Janusz Sawicki

Budowane obecnie obiekty
budowlane w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego
powinny spełniać przede
wszystkim wymagania
podstawowe oraz te,
które wynikają z przepisów
prawa, norm, wytycznych
i standardów projektowania

68

3/2015

ZABEZPIECZENIA

ZABEZPIECZENIA

3/2015

69

ARTYKU£ SPONSOROWANY

W obiektach budowlanych wszystkich wymienionych kategorii stosowane są urządzenia mające na celu wczesne
wykrycie pożaru, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru poprzez wydzielenie przestrzeni objętych pożarem (stref
pożarowych), odprowadzanie ciepła i dymu celem ochrony
konstrukcji obiektu, alarmowanie i zapewnienie bezpieczniej
ewakuacji – dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy oddymiania i zapobiegające zadymieniu (systemy różnicowania ciśnień), oświetlenie ewakuacyjne.
Do ważniejszych wymagań należy zapewnienie bezpieczeństwa
ekipom ratowniczo-gaśniczym. Od technicznych urządzeń przeciwpożarowych oczekuje się zapewnienia im przestrzeni wolnej
od dymu i ciepła, uruchomienia i zapewnienia bezpiecznego
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onieczność spełnienia podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, coraz bardziej skomplikowane rozwiązania architektoniczne w przypadku budynków klasy ZL oraz obowiązek ochrony skomplikowanych
technologii w obiektach klasy PM (produkcyjno-magazynowych – przyp. red.) wymaga zastosowania skomplikowanych
i niezawodnych urządzeń przeciwpożarowych.
Osobną kategorią obiektów budowlanych, w których w celu
uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego ludzi i konstrukcji stosuje się wiele urządzeń i systemów,
które mają funkcjonować w czasie pożaru oraz w innych sytuacjach zagrażających życiu użytkowników, są budowle takie
jak tunele metra, tunele drogowe i kolejowe.
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użytkowania dźwigów dla straży pożarnych. Ważne jest także zagwarantowanie niezbędnego do działania urządzeń przeciwpożarowych w wymaganym czasie zasilania. Chodzi przede wszystkim
o zasilanie urządzeń, do których działania potrzebna jest energia
elektryczna o parametrach energetycznej sieci ogólnej.
Wszystkie wyżej wymienione systemy i urządzenia przeciwpożarowe powinny działać w odpowiedniej sekwencji i w interakcji
z innymi urządzeniami, niekoniecznie przeciwpożarowymi.
Urządzenia i systemy przeciwpożarowe powinny być stale gotowe do działania i uruchamiać się automatycznie, na skutek
sygnałów wyzwalających wysyłanych przez system sygnalizacji
pożarowej. Wykonanie wymaganych zadań przez urządzenia
przeciwpożarowe powinno być potwierdzone i zarchiwizowane.
Najważniejszym zadaniem jest opracowanie i wdrożenie takiego
systemu, który umożliwi opanowanie całej ochrony przeciwpożarowej w obiekcie budowlanym w czasie pożaru lub w innej sytuacji
kryzysowej, a także w czasie normalnej, codziennej eksploatacji.
Panowanie nad systemem oznacza taką sytuację, w której personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo pożarowe jest informowany
o zagrożeniu pożarem i statusie wszystkich urządzeń przeciwpożarowych oraz innych urządzeń, które przyczyniają się do zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zaplanowanego
i określonego w scenariuszu rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
Postulat ten jest spełniany przez system integracyjny urządzeń przeciwpożarowych. Znaczenie takiego rozwiązania
znalazło swój wyraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859). Zgodnie z rozporządzeniem do nadzorowania obiektów budowlanych metra
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego powołany jest system
integracyjny (punkt 66, zał. 1). W rozporządzeniu wymieniono
trzy podstawowe funkcje systemu integracyjnego:
– automatyczne i ręczne sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi (przy czym możliwość sterowania ręcznego
powinna być priorytetowa i powinny z niej korzystać
jednostki ratowniczo-gaśnicze i uprawniony personel),
– weryﬁkacja sygnału alarmu pożarowego za pomocą
innych systemów bezpieczeństwa,
– monitorowanie stanu pracy urządzeń zabezpieczających,
które muszą działać w przypadku pożaru.
Powyższe wymagania w syntetyczny sposób określają podstawowe funkcje integracyjnych systemów urządzeń przeciwpożarowych. Wymogi te można stosować do wszystkich obiektów budowlanych, które, ze względu na swoją konstrukcję
i znaczenie, są wyposażone w technicznie zaawansowane instalacje systemów bezpieczeństwa pożarowego. Szczegółowe
wymagania dotyczące konstrukcji, niezawodności działania
i stosowania systemów bezpieczeństwa pożarowego zostały
opracowane przez ekspertów IBP Nodex.
Gdybyśmy chcieli rozpatrywać system bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych jako układ maszyna – człowiek
(uprawniony personel), można powiedzieć, że dopracowany jest
w chwili obecnej tylko pierwszy człon układu, czyli, w naszym rozumieniu, techniczne środki bezpieczeństwa pożarowego wraz
z urządzeniami integrującymi. Jeżeli chodzi o uprawniony personel, sytuacja jest skomplikowana. W chwili oddawania do użytku
poszczególnych instalacji przeciwpożarowych w obiekcie budow70
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lanym personel jest w podstawowym zakresie przeszkalany, by
obsługiwać urządzenia wchodzące w skład tych instalacji i urządzenia integrujące. Nikt natomiast nie szkoli personelu w zakresie podejmowania decyzji w czasie trwania pożaru.
Wyposażony w system integracyjny uprawniony personel
jest w początkowej, a więc kluczowej ze względu na ograniczenie strat w ludziach i zasobach, fazie pożaru najważniejszym elementem systemu. Personel ten podejmuje szybkie
decyzje i stara się je realizować. Jednostki ratowniczo-gaśnicze zaczynają działania 10–15 minut po wykryciu i weryﬁkacji zjawiska pożarowego, a także po ich powiadomieniu – z reguły 15–20 minut po rozpoczęciu się rzeczywistego
pożaru. W tym czasie urządzenia przeciwpożarowe powinny
automatycznie, zgodnie z matrycą sterowania wykonać przewidziane czynności mające na celu osiągnięcie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa i spełnienie postulowanych
wymagań podstawowych dla danego obiektu budowlanego.
Można powiedzieć, że czynności są wykonywane automatycznie i należy je tylko nadzorować, to znaczy w czasie rzeczywistym
kontrolować działania wszystkich urządzeń przeznaczonych do
pracy w czasie pożaru, ale aby cokolwiek kontrolować, należy
posiadać doskonałą znajomość instalacji i ich przeznaczenia.
Należy podejmować decyzje na podstawie informacji wyświetlanych na monitorze urządzenia integracyjnego, procedur
postępowania, ważności otrzymanych informacji w kontekście
przeznaczenia strefy pożarowej (gęstości obciążenia ogniowego), a niektóre funkcje automatyki pożarowej zmienić.
Sytuacja bardzo się komplikuje, gdy odbierane są informacje o niezadziałaniu urządzeń przeciwpożarowych. Jest to
sytuacja krytyczna, w której decyzje uprawnionego personelu
powinny być podejmowane natychmiast, a działania mające na
celu rozwiązanie problemu jednoznaczne. Może na przykład
zdarzyć się, że nieprawidłowo zadziała element odpowiedzialny za wydzielenie strefy pożarowej. Pewnych działań w warunkach rzeczywistego rozwoju pożaru nie da się wykonać, więc
należy podjąć działania inne – takie, które podejmie człowiek
mający pełną wiedzę o tym, czym dysponuje i zarządza.
Po przybyciu straży pożarnej uprawniony personel współpracuje z kierującym akcją gaśniczo-ratowniczą, wykonując jego
polecenia, przekazując najważniejsze informacje o stanie obiektu budowlanego i statusie instalacji bezpieczeństwa. Taka współpraca jest zgodna z postulatem dotyczącym bezpieczeństwa ekip
ratowniczo-gaśniczych zawartym w wymaganiach podstawowych.
Najważniejszym czynnikiem determinującym wszystkie
działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego jest czas. Cały system maszyna – człowiek ma na celu
takie oszczędzanie czasu, aby nie dopuścić do fazy rozwoju
pożaru, w której rozprzestrzeni się on i obejmie inne strefy,
przynosząc olbrzymie straty materialne i straty w ludziach.
Mając na uwadze ważność kompetencji uprawnionego
personelu, IBP Nodex w porozumieniu z KG PSP zamierza
rozpocząć szkolenia mające na celu nadawanie uprawnień ludziom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych. IBP Nodex zaprasza do merytorycznych
dyskusji na temat zakresu i formy szkoleń na swoim forum.
mgr. inż. Janusz Sawicki
IBP Nodex

Anonimowi hejterzy
Monika Brzozowska

W ostatnim czasie slogan „mowa
nienawiści” zrobił oszałamiającą
karierę. Również w sądach coraz
częściej składane są pozwy
o naruszenie dóbr osobistych
czy o pomówienie w Internecie.
W postępowaniu ustala się,
czy rzeczywiście doszło do
pomówienia, znieważenia lub
naruszenia dóbr. Ustala się też
tożsamość naruszyciela. Jedno
i drugie jest dość skomplikowane
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W kodeksie cywilnym nie zdefiniowano dóbr osobistych,
ale wymieniono różne spośród nich. Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko
lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji,
nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej
w innych przepisach.

Katalog dóbr osobistych nie ma charakteru zamkniętego,
dlatego co jakiś czas w doktrynie i orzecznictwie wymienia się kolejne dobro tego rodzaju. Jest już dobro osobiste
w postaci prawa do prywatności, więzi rodzinnej, tożsamości narodowej, uczuć religijnych czy prawa do spokojnego
relaksu (urlopu). Jakie dobra osobiste są najczęściej naruszane w Internecie? Prawdopodobnie prawo do prywatności, prawo do dobrego imienia, wizerunek oraz uczucia
religijne.
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Dobra osobiste on-line

PORADY PRAWNE

Wizerunek

Prawo do prywatności

Wizerunek jest chroniony przez kodeks cywilny oraz prawo
autorskie. Warto podkreślić, że jest o nim mowa również
w kodeksie karnym – zgodnie z kodeksem karnym podszywanie się pod inną osobę z wykorzystaniem jej danych
osobowych lub wizerunku jest zagrożone karą przewidzianą
w art. 191 a.
Zgodnie z art. 81. 1 prawa autorskiego rozpowszechnianie
wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.
W przypadku braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie
jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę
za pozowanie. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu zezwolenia nie
wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
– osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano
w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,
w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
– osoby stanowiącej jedynie drobny element całości takiej
jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
Co to oznacza? Można rozpowszechniać wizerunek albo
wówczas, gdy posiadamy zgodę osoby prezentowanej, albo
w przypadku, gdy jest to osoba powszechnie znana (i – co
bardzo ważne – wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez ową osobę funkcji publicznych), albo wówczas,
gdy osoba jest „tłem” (drobnym elementem większej całości). Jeśli więc anonimowy użytkownik umieścił gdzieś czyjś
wizerunek wbrew prawu (nie uzyskał na to zgody, nie jest
to wizerunek osoby pełniącej funkcje publiczne, wizerunek
jest wykadrowany), osoba przedstawiona może się bronić.
Jeśli oprócz zdjęcia zostanie opublikowany obraźliwy post,
można zareagować, odwołując się do prawa autorskiego
i kodeksu cywilnego.
Można żądać zaniechania takiego działania, jak również
usunięcia skutków rozpowszechniania wizerunku bez zgody osoby przedstawionej na zdjęciu, na przykład poprzez
publiczne oświadczenie. Można żądać także opublikowania przeprosin – na stronie internetowej lub gdzie indziej.
Jeżeli naruszenie było zawinione, można żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub odszkodowania (jeśli
na skutek rozpowszechniania wizerunku powstała szkoda
majątkowa).

Prawo do prywatności jest dość pojemną kategorią. Dotyczy
przedstawiania faktów lub prezentowania nieuzasadnionych
ocen dotyczących życia prywatnego, a często również intymnego. Naruszeniem prawa do prywatności jest na przykład
opublikowanie w Internecie prywatnych wiadomości SMS,
korespondencji e-mailowej, informacji o relacjach pozamałżeńskich, opisywanie pożycia intymnego, podanie informacji
o dochodach (długach).

Dobre imię
W Internecie bardzo często dochodzi do naruszenia tego dobra osobistego. Dobre imię to nic innego jak obraz człowieka
w oczach opinii publicznej.
Co może naruszać dobre imię? Przedstawienie nieprawdziwych faktów, prezentowanie nieuzasadnionych ocen
(np. dotyczących postępowania w życiu osobistym lub
zawodowym), niezgodne z prawdą oskarżenie współmałżonka o niewłaściwe postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, manipulowanie prawdziwymi informacjami itp.
Naruszenie dobrego imienia współmałżonka może nastąpić w każdej formie – krótkiego filmu, postów na forum,
nagrania dźwiękowego itp. Często naruszyciel nie podaje
imienia i nazwiska danej osoby. Ofiara może dochodzić
swoich praw, jeżeli można ustalić, że chodziło właśnie
o nią.
74
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Uzyskanie danych osobowych tzw. hejterów
Bardzo trudne jest uzyskanie danych osobowych anonimowych
hejterów. Jest kilka możliwości. Niestety ostatnio mogłam się
przekonać, że uzyskanie tego typu danych jest bardzo trudne.
Najpierw należy zwrócić się do administratora i na podstawie
art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych próbować uzyskać
dane. Najczęstsza odpowiedź administratora ma jednak następującą treść: „z uwagi na ochronę danych osobowych nie możemy –
bez właściwego postanowienia sądowego – przekazać/udostępnić
danych”. Czasami administratorzy nie zbierają tych danych, więc
trzeba liczyć się z odmową z powodu ich nieposiadania. Wówczas
trzeba skorzystać z drogi sądowo-administracyjnej.
Uzyskiwanie danych osobowych jest trudne. Można wykonać następujące czynności:
1) Złożyć skargę na policji wraz z wnioskiem o ustalenie
przez policję danych osobowych.
Jako podstawę prawną należy wskazać art. 488 kodeksu
postępowania karnego. Policja jednak często traktuje
taką skargę jako prywatny akt oskarżenia i przekazuje ją
właściwemu sądowi, nic nie ustaliwszy.
2) Skierować do właściwego sądu karnego tzw. prywatny
akt oskarżenia.
Czasami z samej treści wpisu jasno wynika, kto go dokonał. W takich przypadkach jest zdecydowanie łatwiej,
gdyż podajemy dane potencjalnego naruszyciela i sąd ma
już możliwość podjęcia określonych działań. Jeżeli nie
mamy żadnych danych, mamy kłopot. Podstawowa trudność polega na tym, że kodeks postępowania administracyjnego przewiduje konieczność podania danych. Jeśli
nie podamy danych, sąd wezwie nas do uzupełnienia
danych osobowych oskarżonego w terminie 7 dni.
3) Skierować do właściwego sądu cywilnego pozew o naruszenie dóbr osobistych.
Mając dane osobowe (ustalone np. przez policję), można
wystąpić do właściwego sądu cywilnego z pozwem o naruszenie dóbr osobistych.
4) Złożyć wniosek do GIODO (ostania deska ratunku).
Jeśli metody przedstawione w punktach 1–3 zawiodą lub
nie mogą być wykorzystane, jest jeszcze jeden sposób,
a mianowicie skierowanie do GIODO prośby o nakazanie administratorowi, by udostępnił dane. Wcześniej
jednak trzeba samodzielnie zwrócić się do administratora o ich udostępnienie. Dopiero po odmowie należy
złożyć wniosek do GIODO. Z tego sposobu korzysta
wiele osób, więc czas oczekiwania na decyzję GIODO
jest dość długi.
Adwokat Monika Brzozowska

Android

NMS MOBILE

Bezpłatna aplikacja
do zdalnego monitoringu IP

pozwala Ci zawsze widzieć, co dzieje się w monitorowanym obiekcie!
NMS Mobile to profesjonalne oprogramowanie klienckie do efektywnego monitoringu 24/7
przez Internet. Aplikacja została zaprojektowana na telefony komórkowe i tablety pracujące
na systemie Android (wersja 4.1 lub wyższa)
Więcej informacji o oprogramowaniu NMS znajdziesz na www.novuscctv.pl
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Seria jednoabonentowych stacji bramowych
z panelem ze stali szlachetnej

Stacje bramowe VIDOS to połączenie najważniejszych funkcji cenionych w tego typu urządzeniach. Prezentowane modele to doskonałe rozwiązania pełniące rolę terminali dostępowych identyﬁkujących użytkowników.

S561A

Właściwości stacji bramowych

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem
RFID. Czytnik pozwala na otwieranie elektrozaczepu za pomocą
karty, breloka lub naklejki zbliżeniowej. W modelu S561A możemy
zaprogramować do 1000 kart użytkowników.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S561D
Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem
szyfrowym. Klawiatura umożliwia otwieranie furtki kodem PIN,
ustawianie czasu otwarcia zamka, dodawanie i usuwanie użytkowników. Istotnym atutem S561D jest możliwość podłączenia
dodatkowego przycisku wyjściowego oraz zegara określającego
czasowy dostęp.

S561Z
Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem
biometrycznym. Do identyﬁkacji użytkowników urządzenie wykorzystuje unikatowy wzór linii papilarnych palca, zapewniając
w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu.
S561Z wyposażona jest w wysokiej jakości skaner optyczny.
Rozpoznanie użytkownika następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia.
Pojemnośc pamięci to maks. 900 użytkowników (wzorów linii
papilarnych).

Producent:
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Przetwornik obrazu CCD kolor
Kąt widzenia obiektywu: ok. 67°
Rozdzielczość: 420 linii
Obiektyw 3,6 mm (możliwość wymiany obiektywu na 1,8 mm)
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie ± 10 stopni
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99 s
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
Wbudowany czytnik RFID – Unique 125 KHz
Pojemność czytnika – maks. 1000 kart
Do programowania czytnika służy pilot PL12
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
Otwieranie furtki za pomocą kodu PIN
Maks. 30 kodów użytkowników
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
Wbudowany czytnik linii papilarnych
Pojemność czytnika – maks. 900 odcisków palców
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
W komplecie pilot do programowania PL12
Zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15 VDC
Wymiary: 120×250×51 mm
Wymiary puszki: 110×240×46
Stacje bramowe współpracują ze wszystkimi monitorami
VIDOS i Competition

WENA

tel. 22 837 02 86, 22 817 40 08

Al. Jerozolimskie 311

e-mail: biuro@vidos.pl
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Monitor wideodomofonu VIDOS M329
Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy
przeznaczony do pracy w systemach obsługujacych od 1 do
8 abonentów. Monitor wyposażony jest w kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD o przekątnej 7" z możliwością regulacji parametrów obrazu (jasność, nasycenie, kolor). Przy zastosowaniu odpowiedniego modułu zyskujemy możliwość obsługi dodatkowego
wejścia. Funkcja podglądu z dodatkowej kamery jest przydatna
szczególnie w sytuacji niedostatecznej widoczności otoczenia
wejścia głównego. Obraz z kamer można przełączać podczas prowadzenia rozmowy.
Dużym udogodnieniem jest możliwość podglądu z kamery, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności
wywołania z zewnątrz.
System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony.
Mogą to być dowolne urządzenia marki VIDOS lub Competition.
Monitor steruje elektrozaczepem oraz ma funkcję interkomu
i przekazania rozmowy i współpracuje ze wszystkimi stacjami
bramowymi VIDOS i Competition.

Dane techniczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitor głośnomówiący
Panoramiczny, kolorowy ekran TFT LCD o przekątnej 7"
Dotykowy, podświetlany panel sterowania
Obsługa dwóch stacji bramowych (lub jedna stacja i jedna
kamera CCTV)
Sterowanie elektrozaczepem
Możliwość rozbudowy o dodatkowe trzy monitory lub unifony
Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między
urządzeniami wewnętrznymi
Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność, kolor)
Kolor obudowy: czarnosrebrny
Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
Zasilanie: 14,5 VDC, zasilacz na listwę DIN w komplecie
Wymiary: 240×170×33 mm
Instalacja: czteroprzewodowa

Producent:
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Wieloprzejściowy kontroler dostępu MC16

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 1 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:
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MCT82M-IO/MCT82M-IO-BK
Czytniki zbliżeniowe 13.56MHz MIFARE dla systemu RACS 5

Czytniki MCT82M-IO/MCT82M-IO-BK są terminalami identyﬁkacji przeznaczonymi do pracy w systemie kontroli dostępu RACS 5.
Urządzenia te wyposażone są w zestaw linii wej/wyj, które umożliwiają podłączenie elementów wykonawczych związanych z przejściem
bezpośrednio do zacisków czytnika bez konieczności prowadzenia połączeń do kontrolera dostępu lub ekspandera wej/wyj. Terminale
MCT82M-IO/MCT82M-IO-BK umieszczone są w obudowach linii wzorniczej QUADRUS zgodnej z estetyką stosowną w telefonach
komórkowych oraz tabletach. Minimalistyczny charakter stylistyczny obudowy sprawia, że mogą się dobrze komponować zarówno
w budynkach nowoczesnych jak i tradycyjnych.

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

Odczyt kart ISO/IEC 14443A/MIFARE (Ultralight, Classic)
Odczyt numerów: CSN, SSN i MSN
Zasięg odczytu do 7 cm
12-znakowa klawiatura sensoryczna (MCT82M-IO)
Interfejs komunikacyjny RS485
Trzy wskaźniki LED
Trzy linie wejściowe NO/NC
Jedno wyjście przekaźnikowe 1,5 A/30 V
Dwa wyjścia tranzystorowe 150 mA/15 V
Głośnik sygnalizacyjny
Regulacja poziomu głośności
Regulacja poziomu podświetlenia klawiatury
Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
Zaciski śrubowe
Zasilanie 12 VDC
Konﬁguracja z PC (program RogerVDM)
Praca w warunkach wewnętrznych
Znak CE

Producent:

Roger Sp.j.

tel. 55 272 0132, faks 55 272 0133
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DH-IPC-EBW81200 – wandaloodporna kamera sieciowa
Ultra HD 12M z oświetlaczem IR i obiektywem typu „rybie oko”
Model
Kamera

IPC-EBW81200

Przetwornik
Min. oświetlenie
Parametry kamery
Zasięg oświetlacza IR
Funkcja dzień/noc

Dane techniczne
• Przetwornik CMOS 1/2,3" 12 Mpx, ze skanowaniem
progresywnym
• Dwustrumieniowe kodowanie z kompresją H.264 lub MJPEG
• 15 kl./s przy rozdzielczości 12 Mpx (4000×3000)
• 25/30 kl./s przy rozdzielczości 3 Mpx (2048×1536)
• Tryby korekcji obrazu: oryginalny, panoramiczny, podwójna
panorama
• Funkcja e-PTZ, praca z podziałem ekranu na 1+3 lub 4 części
• Funkcje dzień/noc, DWDR, 3DNR,ROI, AWB, AGC, BLC
• Tryby pracy sieciowej: przez przeglądarkę lub aplikację
CMS(DSS/PSS) i DMSS
• Funkcja inteligentnej detekcji ruchu oraz tworzenie map
cieplnych
• Oświetlacz IR o zasięgu 10 m
• Dwukierunkowa transmisja dźwięku (wbudowany mikrofon)
• Dwa wyjścia i jedno wejście alarmowe
• Wbudowana pamięć Micro SD, możliwość zasilania
metodą PoE
• Stopień szczelności IP67, klasa odporności na udary IK10

Producent:
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Kompensacja tylnego
oświetlenia
Redukcja szumów
Maski prywatności
Parametry obiektywu
Długość ogniskowej
Maks. otwór względny
Kąt widzenia
Parametry obrazu
Kompresja
Rozdzielczość
strumień
Liczba główny
kl./s
strumień
pomocniczy
Tryby korekcji obrazu
Funkcja e-PTZ
Parametry dźwięku
Kompresja

CMOS 1/2,3" 12 Mpx, z progresywnym
skanowaniem
0.01 lx przy F2.2 (kolor), 0 lx przy F2.2
(z włączonym oświetlaczem IR)
10 m
automatyczne przełączanie trybów pracy
kolorowy/czarno-biały
BLC/HLC/DWDR
3D
maks. cztery obszary
1,57 mm
F:2.2
185°/185°/185°
H.264 lub MJPEG lub JPEG
12 Mpx (4000×3000), 8 Mpx (2880×2880),
6 Mpx (2880×2160), 3 Mpx (2048×1536)
od 1 do 15 kl./s przy rozdzielczości
12 Mpx lub od 1 do 25/30 kl./s przy
rozdzielczości 3 Mpx
od 1 do 25/30 kl./s przy rozdzielczości D1
lub CIF
oryginalny, panoramiczny, podwójna
panorama
praca z podziałem ekranu na 1+3 lub 4 części

G.711a lub G.711u lub PCM
jeden kanał wejściowy i jeden wyjściowy
Interfejs
(wbudowany mikrofon)
Funkcje inteligentnej detekcji ruchu
przekroczenia umownej linii,
Wykrywanie
wtargnięcia na wyznaczony obszar
Analiza obrazu
tworzenie map cieplnych
Parametry sieciowe
Kompatybilność
ONVIF, PSIA, CGI
Maks. liczba użytkowników 20
Dodatkowe interfejsy
Gniazdo pamięci
Micro SD (maks. 128 GB)
Alarm
dwa wejścia, jedno wyjście alarmowe
Inne właściwości
Zasilanie
12 VDC lub PoE (802.3af)
Pobór mocy
< 13 W
temperatura w zakresie od -30°C do 60°C,
Warunki środowiskowe
wilgotność względna poniżej 95%
Stopień szczelności
IP67
Klasa odporności
IK10
Wymiary zewnętrzne
średnica 150 mm, wysokość 50,7 mm

Dahua Technology Co., Ltd.

tel.: +86-571-87688883, faks +86-571-87688815

1199’ BinAn Road, Binjiang District

e-mail: overseas@dahuatech.com

Hangzhou, China

www.dahuasecurity.com

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

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

Oddziały:
ul. Koniczynowa 2A, 03-612 Warszawa II
tel./faks 22 743 10 11, 811 13 50
e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl
ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz
tel./faks 52 342 91 24, 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl
ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 32 351 48 30, 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.pl
ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 41 361 16 32/33
e-mail: aat.kielce@aat.pl

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

ALARMTECH POLSKA Sp. z o.o.
Oddział 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

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

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

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

ul. Uszczyka 11, 44-100 Gliwice
tel. 32 790 76 23
faks 32 790 76 65
e-mail: gliwice@e-alpol.com.pl
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce
tel. 32 720 39 82
faks 32 790 76 94
e-mail: kielce@e-alpol.com.pl

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

ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa-Mokotów
tel. 32 790 76 34
faks 32 790 76 69
e-mail: warszawa@e-alpol.com.pl

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
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

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. Dąbrowskiego 25, 70-100 Szczecin
tel. 32 790 76 30
faks 32 790 76 68
e-mail: szczecin@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

Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot
tel./faks 58 551 22 63, 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 71 348 20 61, 348 42 36
e-mail: aat.wroclaw@aat.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. 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. Racławicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 61 662 06 60/62
e-mail: aat.poznan@aat.pl

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

ul. Odolanowska 49a, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 32 750 30 25
e-mail: ostrow@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. Biskupińska 14, 30-732 Kraków
tel./faks 12 266 87 95, 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl
ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin
tel. 81 744 93 65/66
faks 81 744 91 77
e-mail: aat.lublin@aat.pl

SPIS TELEADRESOWY

ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź
tel. 32 790 76 25
faks 32 790 76 66
e-mail: lodz@e-alpol.com.pl

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

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

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

CAMSAT
Gralak Przemysław
ul. Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 36 58
faks 52 387 54 66
e-mail: camsat@camsat.com.pl
www.camsat.com.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

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-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

DAHUA TECHNOLOGY Co., Ltd.
No. 1199, Bin an Road, Bin jiang District
Hangzhou
P.R. China
P.C. 310053
e-mail: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

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

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
www.activetrack.pl

e-commerce partners
ul. Główna 23
42-280 Częstochowa
tel. 514 759 354
e-mail: sklep@eltrox.pl
www.eltrox.pl
Oddziały:
ul. Hynka 6/2, 80-465 Gdańsk
tel. 58 340 81 19
e-mail: gdansk@eltrox.pl
ul. Brynowska 65/4, 40-584 Katowice
tel. 32 203 50 73
e-mail: katowice@eltrox.pl

CMA MONITORING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Puławska 359
02-801 Warszawa
tel. 22 546 0 888
faks 22 546 0 619
e-mail: info@cma.com.pl
www.cma.com.pl
Oddziały:
ul. Świętochłowicka 3, 41-909 Bytom
tel. 32 388 0 950
faks 32 388 0 960
e-mail: bytom@cma.com.pl
ul. Zatorska 36, 51-215 Wrocław
tel. 71 342 03 78
faks 71 341 16 26
e-mail: wroclaw@cma.com.pl
Biura handlowe:
ul. Mieszczańska 18/1, 30-313 Kraków
tel. 12 260 13 96
faks 12 260 13 95
e-mail: info@cma.com.pl
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
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DG ELPRO Sp. J.
ul. Bonarka 21
30-415 Kraków
tel./faks 12 263 93 85
email: biuro@dgelpro.pl
www.dgelpro.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
ul. Stablewskiego 31/3, 60-223 Poznań
tel. 61 679 26 26
e-mail: poznan@eltrox.pl

DMSI Software
ul. Kłobucka 23c/119
02-699 Warszawa
tel. 22 112 17 91
e-mail: biuro@dmsi.pl
www.dmsi.pl
www.safestar.pl

ul. Wyszyńskiego 26, 70-203 Szczecin
tel. 91 434 78 72
e-mail: szczecin@eltrox.pl
ul. Szpakowa 2, 43-100 Tychy
tel. 32 308 06 88
e-mail: tychy@eltrox.pl
ul. J. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa
tel. 22 415 67 18
e-mail: warszawa2@eltrox.pl
ul. Jedności Narodowej 62, 50-258 Wrocław
tel. 71 726 21 41
e-mail: wroclaw@eltrox.pl

PHU ELPROMA Sp. z o.o.
ul. Syta 177
02-987 Warszawa
tel. 22 398 96 53
faks 22 398 96 54
e-mail: elproma@elproma.pl
www.elproma.pl

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

EUROPEAN SECURITY TRADING POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 133 lok. 13
02-304 Warszawa
tel./faks 22 115 71 50
e-mail: kontakt@estpolska.pl
www.estpolska.pl

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

GDE POLSKA
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

GORKE ELECTRONIC Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 31 B
43-200 Pszczyna
tel. 32 326 30 70
faks 32 447 73 30
e-mail: biuro@gorke.com.pl
www.gorke.com.pl

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

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

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

LEGRAND POLSKA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. 801 133 084
e-mail: info@legrand.com.pl
www.legrand.pl

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

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

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

SPIS TELEADRESOWY

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

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

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

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
Oddział:
ul. Sportowa 3, 35-111 Rzeszów
tel. 17 785 18 16
faks 22 833 09 07
e-mail: rzeszow@rettpol.pl

NUUXE RADIOTON Sp. z o.o.
Siedziba w Krakowie:
ul. Olszańska 5H
31-513 Kraków
tel. 12 393 58 00, 417 36 77
faks 12 393 58 02
e-mail: nuuxe@nuuxe.com
www.nuuxe.com
Biuro:
ul. Polska 43
81-337 Gdynia
tel./faks 58 621 55 21
e-mail: gaszenie@nuuxe.com

POINTEL Sp. z o.o.
ul. Fordońska 199
85-739 Bydgoszcz
tel. 52 371 81 16
faks 52 342 35 83
e-mail: biuro@pointel.pl
www.pointel.pl
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PROFICCTV Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 66
60-479 Poznań
tel./faks 61 842 29 62
e-mail: biuro@proﬁcctv.pl
www.proﬁcctv.pl
www.dmaxcctv.pl

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

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
SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Biuro w Polsce
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel. 22 205 07 77
faks 22 205 07 63
www.samsung-security.pl

SCHRACK SECONET POLSKA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44A
02-672 Warszawa
tel./faks 22 33 00 620, 33 00 624
e-mail: warszawa@schrack-seconet.pl
www.schrack-seconet.pl
Oddziały:
Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
tel./faks 58 767 70 10
e-mail: gdansk@schrack-seconet.pl

SPIS TELEADRESOWY

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

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

ul. Jasnogórska 23 lok. 17 (wejście od ul. Stawowej)
31-358 Kraków
tel. 12 637 11 74
krakow@schrack-seconet.pl
SAWEL
Systemy Bezpieczeństwa
ul. Lwowska 83
35-301 Rzeszów
tel. 17 857 80 60
faks 17 857 79 99
e-mail: sawel@sawel.com.pl
www.sawel.com.pl

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

ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań
tel./faks 61 833 31 53, 833 50 37
e-mail: poznan@schrack-seconet.pl
ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
tel./faks 71 345 00 95
e-mail: wroclaw@schrack-seconet.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.com.pl

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

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

Oddziały:
ul. Galaktyczna 36A
80-299 Gdańsk
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław
Budynek KBP100
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: warszawa@spselectronics.pl
www.spselectronics.pl
Biura Handlowe:
ul. Drożyny 6, 80-302 Gdańsk
tel. 58 624 83 04
faks 58 668 59 20
e-mail: gdansk@spselectronics.pl

ZKTeco Europe
Camino de lo Cortao N.10 – Nave 1
28703 S.S. de los Reyes, Madryt
Hiszpania
tel. +34 916 532 891
e-mail: sales@zktechnology.eu
www.zkteco.eu

al. Roździeńskiego 188a, 40-203 Katowice
tel. 32 255 64 27
faks 32 255 64 52
e-mail: katowice@spselectronics.pl
ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań
tel. 61 852 19 02
faks 61 825 09 03
e-mail: poznan@spselectronics.pl
pl. Gen. Wróblewskiego 3a, 50-413 Wrocław
tel. 71 348 44 64
faks 71 348 36 35
e-mail: wroclaw@spselectronics.pl
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SPIS TELEADRESOWY
DZIA£ALNOŒÆ

Nazwa ﬁrmy

produkcja

projektowanie

dystrybucja

instalacja

szkolenia

AAT HOLDING

–

TAK

TAK

–

TAK

ACSS ID Systems

–

–

TAK

–

TAK

AGIS FIRE & SECURITY

–

TAK

TAK

TAK

TAK

Alarmnet

–

–

TAK

–

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

Alkam System

–

TAK

–

TAK

–

Alpol

–

TAK

TAK

–

TAK

ASSA ABLOY

–

–

TAK

–

–

TAK

–

–

–

–

–

TAK

–

TAK

–

bt electronics

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

CAMSAT

TAK

–

TAK

–

–

–

–

TAK

–

TAK

TAK

TAK

–

TAK

–

CONTROL SYSTEM FMN

–

–

TAK

TAK

–

D-MAX

–

–

TAK

–

–

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

TAK

TAK

Dyskret

–

TAK

TAK

TAK

TAK

Dyskret

–

TAK

TAK

TAK

TAK

e-commerce partners

–

–

TAK

TAK

TAK

El-Mont

TAK

–

–

TAK

–

Elproma

–

TAK

–

TAK

–

Eureka

–

TAK

–

TAK

–

TAK

–

TAK

–

TAK

FES

–

TAK

TAK

TAK

TAK

GDE Polska

–

–

TAK

–

TAK

Alarmtech Polska

BOSCH

P.W.H. Brabork - Laboratorium

CBC (Poland)

CMA

DAHUA TECHNOLOGY

DG Elpro

DMSI Software

EST POLSKA
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projektowanie

dystrybucja

instalacja

szkolenia

TAK

–

–

–

–

ICS POLSKA

–

TAK

TAK

–

TAK

Insap

–

TAK

TAK

TAK

TAK

Janex International

–

–

TAK

–

–

KATON

–

–

TAK

–

TAK

Kolektor

–

TAK

TAK

TAK

–

LEGRAND POLSKA

TAK

TAK

TAK

–

TAK

MicroMade

TAK

–

–

–

–

Micronix

–

–

TAK

–

–

Novatel

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NUUXE RADIOTON

–

TAK

TAK

TAK

TAK

Pointel

–

TAK

–

TAK

–

Polon-Alfa

TAK

–

–

–

–

ProﬁCCTV

–

TAK

TAK

–

TAK

Ramar

–

–

TAK

TAK

TAK

RETT-POL

–

–

TAK

TAK

–

ROPAM Elektronik

TAK

–

TAK

–

TAK

Samsung Techwin Europe

TAK

–

TAK

–

TAK

Satel

TAK

–

–

–

TAK

Sawel

–

TAK

TAK

TAK

TAK

Schneider Electric Polska

–

–

TAK

–

–

Schrack Seconet Polska

TAK

TAK

TAK

–

TAK

Secural

TAK

TAK

TAK

–

TAK

SPS Electronics

–

TAK

TAK

–

TAK

Tap – Systemy Alarmowe

–

TAK

TAK

–

TAK

UNICARD

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

W2

TAK

TAK

TAK

–

–

ZKTeco Europe

TAK

–

TAK

–

TAK

GORKE ELECTRONIC
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SPIS TELEADRESOWY
KATEGORIE

Nazwa ﬁrmy
AAT HOLDING

systemy
sygnalizacji
włamania
i napadu

systemy
telewizji
dozorowej

systemy
kontroli
dostępu

TAK

TAK

TAK

ACSS ID Systems

systemy
sygnalizacji
pożarowej

TAK

systemy
ochrony
peryferyjnej

–

integracja
systemów

TAK

monitoring

TAK

zabezpieczenia
mechaniczne

systemy
nagłośnień

–

–

drukarki do kart, akcesoria do identyﬁkatorów, karty zbliżeniowe

AGIS FIRE & SECURITY

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

TAK

–

TAK

TAK

–

–

TAK

–

–

–

Alarmtech Polska

TAK

–

–

–

–

–

–

–

–

Alkam System

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

–

–

TAK

Alpol

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

–

–

TAK

–

–

–

–

TAK

–

BOSCH

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

–

–

TAK

P.W.H. Brabork-Laboratorium

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

–

TAK

–

–

TAK

–

–

TAK

–

TAK

–

TAK

TAK

TAK

–

–

–

TAK

–

–

–

TAK

–

–

–

–

–

–

–

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

TAK

–

–

CONTROL SYSTEM FMN

–

–

TAK

–

–

TAK

–

TAK

–

D-MAX

–

TAK

–

–

–

–

TAK

–

–

DAHUA TECHNOLOGY

–

TAK

TAK

–

–

–

–

–

–

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

–

TAK

TAK

–

–

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

TAK

TAK

Alarmnet

ASSA ABLOY

bt electronics

CAMSAT

CBC (Poland)

CMA

DG Elpro

DMSI Software

Dyskret

EBS

transmitery GSM/GPRS/IP, systemy GPS, produkcja OEM/ODM, M2M

e-commerce partners

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

El-Mont

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

TAK

TAK

TAK

Elproma

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

–

–

TAK

Eureka

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

TAK

TAK

–

–

TAK

TAK

–

–

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

–

TAK

TAK

–

–

–

–

TAK

–

EST POLSKA

FES

GDE Polska
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systemy
telewizji
dozorowej

systemy
kontroli
dostępu

GORKE ELECTRONIC

TAK

–

–

–

–

–

TAK

–

–

ICS POLSKA

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

Insap

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

TAK

Janex International

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

TAK

KATON

–

TAK

TAK

–

–

TAK

–

–

–

Kolektor

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

LEGRAND POLSKA

–

–

TAK

–

–

–

–

–

–

MicroMade

–

–

TAK

–

–

–

–

–

–

Micronix

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

TAK

–

Novatel

–

–

TAK

–

–

TAK

–

–

TAK

NUUXE RADIOTON

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

–

Pointel

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

Polon-Alfa

–

–

–

TAK

–

–

–

–

–

ProﬁCCTV

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

–

Ramar

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

–

–

RETT-POL

TAK

–

TAK

TAK

–

–

TAK

–

–

ROPAM Elektronik

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

TAK

–

–

–

TAK

–

–

–

–

–

–

–

Satel

TAK

–

TAK

TAK

–

–

–

–

–

Sawel

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

Schneider Electric Polska

–

TAK

TAK

–

–

TAK

TAK

–

–

Schrack Seconet Polska

–

–

–

TAK

–

–

–

–

–

Secural

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

SPS Electronics

TAK

TAK

TAK

TAK

–

–

TAK

–

–

Tap – Systemy Alarmowe

TAK

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

–

–

UNICARD

TAK

–

TAK

TAK

–

TAK

TAK

–

–

W2

TAK

–

–

TAK

–

–

–

–

–

–

TAK

TAK

–

–

TAK

–

TAK

–

Nazwa ﬁrmy

ZKTeco Europe

systemy
ochrony
peryferyjnej

integracja
systemów

monitoring

zabezpieczenia
mechaniczne

ZABEZPIECZENIA

systemy
nagłośnień

3/2015

KATEGORIE

Samsung Techwin Europe

systemy
sygnalizacji
pożarowej

SPIS TELEADRESOWY

systemy
sygnalizacji
włamania
i napadu
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