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›    Široká ponuka 1 až 5 MPx boxových, kompaktných a dome kamier
›    Boxové kamery s 3x až 18x optickým priblížením
›    Profesionálna rada kamier s 8, 12, 16 a 7K 30 MPx
›    Dome kamery so 180° a 360° snímania
›    Otočné PTZ kamery s 20x optickým priblížením
›    Možnosť spolupráce medzi užívateľmi
›    Systém umožňuje vložiť miesto kamery aj webstránky
›    Jednoduché ovládanie, mobilný prístup
›    Automatický upgrade kamier a klientov

›    Analógové kamery s Effio spracovaním obrazu
›    HD a Full HD kamery s Exmore čipom
›    IP otočné kamery v SD, HD a Full HD rozlíšení 
›    IP otočné kamery s horizontálnym náklonom 210°
›    Snímkovosť až 60 fps
›    Profesionálny záznamový softvér s lite verziou do 9 kamier zadarmo
›    Podpora DEPA funkcií, otvorená platforma pre iné značky kamier
›    Automatické vyhľadávanie kamier v sieti pomocou ARP protokolu

›    Široká ponuka analógových kamier
›    IP kamery od 1 do 12 MPx
›    IP PTZ kamery s IR prísvitom
›    HDCVI technológia - FullHD cez analóg
›    Plná podpora ONVIF
›    Intuitívne užívateľské rozhranie
›    Možnosť lokálneho záznamu
›    Správa až 500 zariadení, slovenská lokalizácia
›    Podpora e-map a videostien

Kamerové systémy



MADE in ITALY

audio a video vrátniky

›    Inštalácia na existujúcej PC sieti
›    Prepojenie s Dahua CCTV kamerovým systémom
›    Ovládanie komunikácie a zámkov mobilnou aplikáciou 
›    Použitie ako jednoduchý zabezpečovací systém
›    Zabudovaný RFID prístupový systém
›    Možnosť zanechania video odkazov
›    Komfort dotykových 7" monitorov, Interkom medzi monitormi
›    Napájanie systému cez Dahua PoE

›    Nepolarizované 2-vodičové zapojenie
›    Kapacita až 32 účastníkov
›    Zapojenie až 4 dverných tlačidlových jednotiek v systéme 
›    Nezávislé ovládanie 2 dverných zámkov
›    Zabudovaný RFID bezkontaktný prístupový systém
›    Interkom medzi účastníkmi
›    Pripojiteľnosť až 6 analógových CCTV kamier k systému
›    Rýchla a prehľadná adresácia použitím DIP switchov

SiMple bUS
›    2-vodičový nepolarizovaný systém
›    Modularita dverných jednotiek
›    Možnosť doplnenia RFID prístupu 
›    Podpora pripojenia až 24 analógových CCTV kamier
›    Neobmedzený počet vchodov
›    Až 240 užívateľov

vip SyStéM
›    Univerzálna TCP / IP technológia
›    Možnosť využitia existujúcej PC siete
›    Užívateľ s video monitorom / počítačom / smartfónom
›    Podpora pripojenia IP kamier (H.264)
›    PoE napájanie
›    Neobmedzený počet užívateľov



eleKTronicKé zaBezPečovacie systémy

aKumuláTorY a UPs

GSm komUnikátory

›    Líder v produkcii zabezpečovacích systémov
›    Ekonomické ústredne radu Spectra
›    Profesionálne ústredne Digiplex do 192 vstupov
›    Ovládacie klávesnice s displejom v modernom prevedení
›    Pohybové snímače a ďalšie príslušenstvo pre univerzálne použitie
›    Konfiguračné a užívateľské aplikácie pre PC a smartfóny
›    Možnosť zostavenia bezdrôtového systému
›    Komfortné ovládanie pomocou dvojcestného diaľkového ovládania

›    Bezúdržbové akumulátory
›    Výstupné napätie 12VDC
›    Modely s kapacitou 1,3 až 40 Ah
›    Vhodné do zabezpečovacích systémov 
     a kamerových CCTV systémov

›    UPS, zdroje nepretržitého napájania 230VAC
›    Online zapojenie akumulátorov
›    Modely s výkonom do 1 kW
›    LCD info displej
›    Vymeniteľné ZABAT akumulátory

›    Ekonomické riešenie GSM komunikátorov
›    2 - 4 vstupy, možnosť PGM výstupov, ovládanie cez mobil
›    Použitie ako samostatné jednoduché EZS systémy
›    Hlasová alebo SMS notifikácia, prenos Contact ID, PC konfigurácia



›    Sieťové aj autonómne prístupové systémy
›    Možnosť overenia prístupu pomocou PIN kódu, RFID 
     kartou alebo odtlačkom prsta
›    Možnosť spájania zariadení pre vačšie inštalácie
›    Komunikačné protokoly TCP / IP, USB, RS485, Wiegand 26 / 34 bit
›    Bezplatný konfiguračný softvér 
›    Prístupové systémy s rozpoznávaním tváre, prístupové turnikety
›    Kontroléry ovládania výťahov
›    UHF čítačky s dosahom do 3 m

›    Jednoduché a intuitívne spracovanie dochádzky 
›    Zaznamenanie dochádzky RFID kartou alebo  biometrickým 
     snímačom odtlačkov prstov
›    Overenie zamestnanca zabudovanou kamerou
›    TCP / IP pripojenie
›    Zadávanie dochádzky aj cez virtuálny terminál
›    Výstup do tlačových zostáv
›    Online kontrola prítomnosti zamestnancov na pracovisku

PríSTuPové systémy

dochádzKové systémy

›    Kompletné a efektívne nastavenie prístupového systému
›    Softvérové prepojenie s CCTV Avigilon Control Center 
›    Správa z webového prehliadača
›    Kapacita až 2048 čítačiek v systéme

›    Prístupové čítačky s RFID ( Mifare, 13,56MHz ),
     kódovou klávesnicou, snímačom odtlačku prsta
›    Autonómna RFID čítačka s kódovou klávesnicou
›    Komunikácia čítačiek cez dvojvodičovú zbernicu 
›    Prehľadný a bezplatný softvér do 50 kontrolérov



Predix

Quadrosense

Mikrovlnné bariéry
›    Bistatické mikrovlnné sady
›    Dosahy detekcie od 50 m až do 300 m
›    Úzka detekčná zóna 1,5 m
›    Presné nastavenie počítačom
›    Spoľahlivé riešenie s potlačením falošných poplachov

infračervené bariéry 
›    Viaclúčové infrazávory až do výšky 2 m
›    Jednoduché optické a akustické zameranie
›    Stavová LED indikácia
›    Tamper, vyhrievanie
›    Dosahy od 15m do 250 m
›    IP 54

plotová ochrana 
›    Systém pre ochranu obvodového oplotenia objektu
     detekčným káblom
›    Spracovanie riadiacou jednotkou pre 4 nezávislé zóny
›    Dĺžka detekčného kábla pre každú zónu až do 250 m
›    Individuálne prispôsobenie pre rozdielne druhy plotov
›    Softvér pre nastavenie systému súčasťou 

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

›    Obchôdzkové systémy používajúce RFID bezkontaktný systém 
     s prenosom dát v reálnom čase
›    Vodotesné prevedenie
›    Otrasu odolné pogumované ABS púzdro
›    Optická signalizácia / OLED displej
›    Kompas, LED svietidlo
›    Prenos údajov cez GPRS
›    Bezplatný vyhodnocovací softvér

PerimeTricKá ochrana

oBchôdzKové systémy



inTeliGenTné funKcie 
analýzY oBrazu 
Video analýza, ktorá v spolupráci s Avigilon softvérom ponúka 
riešenie, ako zamedziť úniku podstatných informácií, okamžite 
na ne poukázať a štatisticky vyhodnotiť možné hrozby. Softvér 
Avigilon u video analýzy ponúka vysoký komfort obsluhy, rýchlosť 
a inteligentný učiaci režim, ktorý zlepšuje výsledky. Pre rozoznanie 
automobilu, alebo postavy softvér Avigilon potrebuje iba 20 
pixelov. Vyššia detekcia sa dosahuje v rozmedzí 40-64 pixelov.

rozPoznávanie evidenčných
číSiel vozidiel
Verejné alebo súkromné   parkoviská, obchodné domy, vchody do 
firiem ... všade tam sa dá využiť systém rozpoznania ŠPZ. Využíva 
sa na evidenciu vozidiel v areáli, pri vstupe alebo výstupe z parko-
vísk, kde je možné povoliť prechod vopred definovaným vozidlám. 
V obchodných domoch je možné systém využiť aj pre vytvorenie 
štatistických údajov návštevnosti podľa okresov. 

iP PríSTuPové SYSTémY 
Pre vjazd na ParKoviSKá
Entry IP prístupové systémy pre ľahký vjazd aj výjazd, evidenciu a 
kontrolu vozidiel na súkromných parkoviskách. Bezkontaktné čítačky 
s predĺženým dosahom (až 3 m) sú napojené k vyhodnocovaciemu 
kontroléru Entry, počítadlo E COUNT a semafor E LIGHT, vizuálne 
informuje o naplnení kapacity parkoviska. Systém je spravovaný 
bezplatným softvérom.

TePloTná maPa  
Pre oBchodY   
Z pohľadu marketingu sa často používa počítanie ľudí a teplotná 
mapa. Obidve tieto funkcie sú najčastejšie používané v obchodných 
reťazcoch, kde marketingové oddelenie získa prehľad o pohybe 
osôb a vie prispôsobiť rozmiestnenie tovaru na miesta, ktoré 
sú najnavštevovanejšie, alebo zefektívniť počet zamestnancov, 
prípadne ich premiestniť v rámci objektu. Teplotná mapa je funkcia, 
ktorá pre zvolené obdobie monitoruje pohyb v obraze a ako výstup 
poskytne výsledok (viď obrázok).

riešenia
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24h

Doručenie do 
druhého dňa

pri objednávkach 
do 14,00 hod.

Doprava 
zmluvným
partnerom  
zadarmo

Technická 
podpora
zadarmo

Sme 13 
rokov

na trhu

Certifikované
vzdelanie 
zákazníkov

Individuálny
prístup

Komplexný
servis

Predĺžené
záruky


