
Bulletin 02 
Novinky ze svìta bezpeènostních systémù a informaèních technologií 

Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb 
ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6.

GSM Axemax - multifunkèní komunikátor 
s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12.
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Dùležitou souèástí každého kamerového Vlastní zpracování obrazu kvalita obrazu produkovaného dediko-
systému je záznamové zaøízení. Dnešní Levnìjší systémy využívají pro zpraco- vaným DSP procesorem na kompresních 
digitální rekordéry pracují na principu vání obrazových dat procesor rekordéru kartách dokonce vyšší, než pøi použití 
digitalizace kompozitního signálu, který (CPU), který musí disponovat odpo- softwarové komprese obrazu. Nižší za-
je následnì komprimován nìkterým vídajícím výkonem, pro pokrytí potøeb tížení CPU znamená také nižší spotøebu 
z matematických algoritmù. Stále software na výpoèet algoritmù pro elektrické energie a pøenesenì také vyšší 
nejbìžnìji využívaným algoritmem je kompresi obrazových dat. Navíc je nutné stabilitu celého systému. Typickým 
MJPEG (motion JPEG), respektive poèítat s výkonovou rezervou pro ostatní pøíkladem digitálních rekordérù, které 
Wavelet, což jsou zpùsoby komprese èinnosti, jako je zobrazování uživa- využívají pro digitalizaci a kompresi 
celých unikátních snímkù èi pùlsnímkù. telského prostøedí, udržování databáze obrazu specializované procesory, jsou 
Nejvìtším pøínosem této metody je snímkù a vyhledávání záznamu pro rekordéry znaèky Dallmeier, které 
vysoká kvalita zaznamenávaného obrazu, místní a vzdálené klienty. V pøípadì vy- využívají samostatné jednoúèelové karty 
která je ale obvykle vykoupena nižší užívání speciálních kompresních karet je nejen pro digitalizaci a kompresi obrazu, 
maximální snímkovací rychlostí záznamu zatížení procesoru rekordéru naopak ale i pro zpìtné zobrazení obrazu na 
a vyššími nároky na kapacitu diskového minimální, DVR mùže být osazeno ménì monitoru.
prostoru. výkonným procesorem a obvykle je 
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Pøi výbìru vhodné technologie záznamu pro bezpeènostní systémy se øídíme pøedevším parametry 

rychlosti záznamu a kapacitou diskového prostoru. Neménì dùležitá je ale také kvalita 

zaznamenávaného obrazu a využitelnost diskového prostoru jako takového.  

Efektivní využití diskového prostoru
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Efektivní využití diskového prostoru

Srovnání jednotlivých typù komprese
Jedním z nejsledovanìjších parametrù 
digitálních rekordérù je celkový poèet 
snímkù, které zaøízení dokáže za jednu 
vteøinu digitalizovat, komprimovat 
a uložit na pevný disk. Moderní rekordéry 
disponují dostateèným výkonem pro 
zpracovávání stovek snímkù za jedinou 
sekundu. Napøíklad již zmiòované 
rekordéry Dallmeier Leonardo DMS-
240 jsou díky dedikovaným digitaliza-
èním a kompresním procesorùm 
schopny zpracovávat až 600 obrazových 
snímkù každou vteøinu. Pro tak obrovské 

souboru ještì další prvky, jako jsou aparátu. Ve srovnání s jinými typy kom-
množství obrazové informace již nelze 

èasové znaèky, vodoznak,  metadata prese obrazu vyniká tento formát 
použít celosnímkové zpùsoby komprese 

apod. vysokou variabilitou nastavení, subjekti-
MJPEG/WAVELET a používají se 

vnì dobrou kvalitou obrazu pøi akcepto-
tzv. zmìnové kompresní formáty 

Tento kompresní algoritmus je vatelné velikosti výsledného souboru 
MPEG4, nebo novìjší H.264, které jsou 

využíván napøíklad u 3. generace a také je nesporným kladem, že formát 
výraznì úspornìjší pøi ukládání digi-

rekordérù Dallmeier. Nejvìtší devizou 
talizovaného obrazu na pevný disk.

tohoto typu záznamu je tedy již 
zmiòovaná vysoká kvalita poøízeného 

MJPG, motion JPEG, Wavelet
obrazu. Již pøed nìkolika lety bylo možné 

Formát JPG/JPEG je v souèasnosti 
s Wavelet systémy ukládat zábìry z kamer 

nejvyužívanìjší ztrátový kompresní
v plném rozlišení kompozitního obrazu 

algoritmus, který najdeme kromì jiných 
PAL (720x576 bodù) a v té nejvyšší 

také u fotografií distribuovaných po 
kvalitì. není svázán s žádnou omezující licenèní internetu a u každého digitálního foto-

politikou. MJPEG je formát, který 
Velkou výhodou MJPEG / Wavelet využívá komprese JPEG a pøidává jí další 
systému jsou také situace, kdy zazna-rozmìr - èas. Jde tedy o samostatné JPEG 
menávaný obraz obsahuje mnoho snímky, obvykle spojené do jednoho 
pohybujících se objektù, pøípadnì se souboru s možností kontinuálního 
jedná o otoènou kameru v pohybu, kdy je pøehrávání. Wavelet je kompresní algo-
zaznamenaný obraz stále kompletní a bez ritmus, který používá stejnou konstrukci 
známých artefaktù zpùsobených nedo-jako MJPEG, jedná se tedy o celé snímky, 
stateèným datovým tokem u tzv. zmì-spojované do souborù snímkù. Tyto dva 
nových formátù. Výpoèet potøebné formáty se navzájem odlišují jednak 
kapacity záznamu pro formát MJPEG je použitým kompresním algoritmem ale 
pomìrnì jednoduchý:Wavelet navíc pøidává k výslednému Pomìr zastoupení jednotlivých 

kompresníchalgoritmù na trhu DVR

Megapixelové IP systémy CIEFFE

Bezpeènostní øešení kamerového systému využívající 

nejnovìjších technologických poznatkù
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vysoká kvalita obrazu s megapixelovým rozlišením

vysoká snímkovací rychlost s kompresí MPEG-4

otoèné megapixelové kamery MEGADOME s 16x optickým zoomem

nelimitovaný digitální zoom v megapixelovém obrazu

patentovaná inteligentní analýza pohybu v obraze Deepath2™

robustní moduly pro ètení SPZ z obrazu kamer, spolupráci s termálními kamerami aj.

megapixelové kamery jsou souèástí celé rodiny produktù CIEFFE SPECTIVA

Více informací naleznete na 

www.abbas.cz nebo www.cieffe.com

 držitel mnoha prestižních 

ocenìní z výstav IFSEC, 

IIPSEC a Security&Safety

DLS-16 | Ekonomická varianta H.264 rekordéru Dallmeier

DMS-240 | Rekordéry Dallmeier poslední generace

MJPEG/WAVELET

47%

H.264

14%

MPEG-2

5%

MPEG-4

34%



Kapacita (v kB) = velikost snímkù (v kB) x poèet snímkù Kalkulujme tedy s 16 kamerami pøi 1Mbps (odpovídá 1024 kbps) 
datovém toku ve formátu H.264 a stejnì jako v pøedchozím 

Pokud známe parametry záznamového zaøízení – napø. pøípadì na 1 týden záznamu pøi 50% detekci pohybu. Výsledná 
rekordéry Dallmeier 3. generace mohou zpracovávat obraz kapacita 590GB je témìø 2x nižší, než pøi použití formátu 
rychlostí 50 snímkù/vteøinu a maximální velikost snímkù je cca. MJPEG pøi zachování stejné kvality a výraznì vyšší snímkovací 
80kB v plném rozlišení PAL, je snadné vypoèítat, že pro každou rychlosti. Pøínos formátu H.264 je zde tedy velmi dobøe patrný.
vteøinu záznamu bude zapotøebí 4.000kB diskového prostoru 
bez použití detekce pohybu. Pokud budeme tedy uvažovat Srovnání nárokù na diskový prostor  
s 50% detekcí pohybu, uvažované velikost pevného disku pro Pro objektivní porovnání jednotlivých kompresních algoritmù 
1 týden záznamu musí být cca. 1TB. musíme stanovit podmínky mìøení a zachovat je nemìnné pro 

všechny typy uvádìných kompresních algoritmù. Nahrávat 
MPEG4, H.264 budeme jedinou kameru v plném rozlišení formátu PAL 
Moderní kompresní algoritmy využívají tzv. klíèových (720x576 bodù), rychlostí 25 snímkù/vteøinu s nastavením 
a zmìnových snímkù. Klíèový snímek, který se mùže opakovat maximální kvality záznamu v pøípadì MJPEG a subjektivnì 
napø. každých 5 vteøin obsahuje kompletní informaci stejné kvality u zmìnových formátù MPEG-2 /4 a H.264. Délka 
o snímaném obrazu a po nìm následuje nìkolik snímkù záznamu je 1 hodina a výpoèet vychází z následujících 
zmìnových, které zachycují pouze informace o objektech, které namìøených hodnot:
se v obraze pohybují, pøípadnì se v obraze objevili.  Tento 
zpùsob zaznamenání obrazové informace se objevil poprvé na 
zaèátku devadesátých let s formátem MPEG-1 a vyvíjel se až   Prùmìrná velikost snímkù u formátu MJPEG je 55kB
k moderním algoritmùm dneška. Nejprogresivnìjší dnes   Prùmìrná velikost snímkù u formátu Wavelet je 62,5kB
používaný formát záznamu dat je oznaèován jako H.264, který   Prùmìrný datový tok MPEG-2 odpovídal 4,2Mbps
byl vyvíjen spoleènì s vývojáøi pùvodnì konkurenèního   Prùmìrný datový tok MPEG-4 odpovídal 2,05Mbps
formátu MPEG a je také nìkdy oznaèován jako MPEG-4 Part   Prùmìrný datový tok H.264 odpovídal 1,35Mbps
10. Obecnì jsou tyto kompresní algoritmy výraznì nároènìjší 
na výpoèetní výkon, ale pøináší výraznou úsporu nárokù na 
diskový prostor (a zprostøedkovanì i pøenosové trasy 
k sí�ovým klientùm), kdy ve srovnání se starším MJPEG 
formátem je pøi zachování podobné kvality obrazu potøebný 
objem dat až 10x nižší. Je tak umožnìno kromì jiného také 
zaznamenávání obrazu výraznì vyšší rychlostí (až 25 
snímkù/vteøinu na jeden kanál), na druhou stranu jsou zde 
limitující možnosti pøehrávání na systémech nevybavenými SW 
dekodéry pøíslušného algoritmu a pøi použití otoèných kamer 
nebo rychle se pohybujících objektù se setkáváme s tzv. arte-
fakty v obraze, kdy je pohybující objekt vlivem nedostateèného 
datového toku rozmazán a „rozkostièkován“. S tímto ne-
pøíjemným jevem si velmi dobøe umí poradit moderní formát 
H.264 s variabilním datovým tokem. U rekordérù Dallmeier 4. 
generace se využívá právì tento progresivní formát záznamu. Na grafu je názornì zobrazeno jak který datový formát využívá 

diskový prostor rekordéru – algoritmus H.264 je skuteènì témìø 
Výpoèet potøebné kapacity záznamu pro MPEG4/H.264 je o 90% úspornìjší, než MJPEG a co je zajímavé, tak ve srovnání 
složitìjší a to pøedevším z dùvodu, že nejsme schopni pøedem s kompresním formátem MPEG-4 dochází k snížení datového 
odhadnout skuteèný datový tok, který bude pro záznam použit. toku o více než 30%.
Ten se totiž liší právì s ohledem na množství pohybujících 
se objektù v obraze a mùže kolísat i v rozmezí 20-100% Závìr
nastavené hodnoty. U MPEG4/H.264 udáváme kvalitu Pøi výbìru vhodné technologie záznamu pro bezpeènostní 
záznamu na rozdíl od MJPEG v kilobitech nebo megabitech za systémy se obvykle øídíme parametry rychlosti záznamu 
vteøinu. Vidíte, že zde již nehraje roli poèet zaznamenávaných a kapacitou diskového prostoru. Neménì dùležitá je ale také 
snímkù - ten již pouze ovlivòuje výslednou kvalitu. Pro výpoèet kvalita zaznamenávaného obrazu a využitelnost diskového 
mùžeme tedy použít následující postup: prostoru.  Ménì pevných diskù znamená nižší poruchovost za-

øízení a tím menší náklady na technologii.  Moderní kompresní 
metody, jako je H.264 umožòují ukládat na stejnou kapacitu diskù 
výraznì delší èasové úseky a tím šetøit náklady i energii a koneènì 
pøispívají k vyšší spolehlivosti øešení kamerového systému jako 
celku.

•
•
•
•
•
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Efektivní využití diskového prostoru

kapacita v kB = 
poèet kamer x datový tok v kbps

8



PhoneLINE pro pohodlnìjší život

Odjíždíte s rodinou na  chatu èi chalupu a chcete mít do pøíjezdu ohøátou vodu tak, aby byla dostateènì ohøátá, 
ale zároveò aby se zbyteènì neplýtvalo elektrickou energií? PhoneLINE to zaøídí! Tím však jeho možnosti nekonèí...

O pronikání moderních technologií do elektroinstalací 

víme každý své. Sbìrnicové inteligentní systémy, øízení 

poèítaèem, vizualizace a další vymoženosti si nacházejí 

cestu k uživatelùm i v našich krajích. Ne pro všechny 

aplikace je však bezpodmíneènì nutné používat 

komplexní systémovou instalaci. Jednou z nejpo-

pulárnìjších technologií je GSM známá z mobilních 

komunikací. A právì ta nachází uplatnìní i v pøístrojích 

pro jednoduché ovládání spotøebièù a to i v design-

ovém provedení oblíbených designových øad spínaèù 

a zásuvek. Pro zákazníky, kteøí chtìjí nebo potøebují 

ovládat nìkterá svá zaøízení vzdálenì, uvádí ABB 

na trh novou generaci pøístrojù PhoneLINE.

Už nemusíte volat sousedùm, 

a� vám zalijí záhony. Zalijte si je 

sami díky PhoneLINE!

Architektura systému integrovaný teplomìr pro naèe GSM (najde uplatnìní v místech se 
Skupina pøístrojù PhoneLINE je tvoøena kontrolu nezámrzné teploty v objektu slabším signálem a pøitom ovládací 
nìkolika typy pøístrojù: modul hlasového ovládání DTMF jednotka s displejem mùže být tam, kde si 

anténu zákazník pøeje)
spínaè GSM instalaci do bìžných elektroinsta-
spínací modul laèních krabic (napø. KU68) externí teplomìr pro GSM spínaè
spínací modul bezdrátový možnost instalace i do vícenásobného instalace do bìžných elektroinstala-

rámeèku èních krabic (napø. KU68)
Hlavní jednotkou, která tvoøí základ možnost instalace i do vícenásobného 
systému, je spínaè GSM. Ten obsahuje Pøímo ke svorkám na spínaèi GSM lze rámeèku
napájecí zdroj a øídicí jednotku s disple- pøipojit spínací modul. Ten obsahuje 
jem, ovládacími tlaèítky a pouzdrem na rovnìž relé 230 V/10 A. Dodává se v uni- U tohoto pøístroje zùstávají zachovány 
SIM kartu. Pøímou souèástí tohoto verzálním pouzdru a lze jej instalovat i svorky pro drátové pøipojení ke spínaèi 
pøístroje je spínací jednotka s relé 230 napø. do bìžné elektroinstalaèní krabice GSM v pøípadì použití v lokalitì s pro-
V/10 A. Napájení je standardnì 230 V pod záslepku v designovém provedení. blematickým pøíjmem RF signálu.
AC. Systém lze volitelnì rozšíøit až o dva další,

daleko zajímavìjší pøístroje - spínací mo- Zpùsoby ovládání
duly bezdrátové. Celkem lze tedy spí- Výèet hlavních vlastností již sám o sobì 
naèem GSM PhoneLINE ovládat až ètyøi naznaèuje rùzné možnosti. Tou nejjedno-
zaøízení. dušší je lokální ovládání tlaèítky na 

spínaèi GSM nebo na bezdrátovém 
Mezi dùležité vlastnosti patøí: spínacím modulu. Takto lze ovládat 

stejný vzhled jako vlastní GSM spínaè nezávisle všechna pøipojená zaøízení. 
pøímé ovládání zaøízení pomocí tlaèítek Toto øešení je výraznì komfortnìjší než 
pøipojení pøímo na 230 V zpùsob, jaký nabízejí podobné pøístroje 

Z dalších vlastností je tøeba pøipomenout: spínaný proud 230 V/10 A v podobì adaptérù do zásuvky nn. Další 
integrovaný bezdrátový komunikaèní komunikace s hlavním spínaèem možností, jak ovládat všechna zaøízení, je 

modul 868 MHz pro komunikaci až se GSM na frekvenci 868 MHz hlasová navigace DTMF. Po zavolání 
dvìma bezdrátovými spínacími moduly zamìnitelnost s hlavní jednotkou spí- do pøístroje se ozve pøíjemný hlas ope-

+

+
+

+ +
+ +
+ + +

+

+
+
+
+

+ +

+

Spínaè GSM PhoneLINE v øadì Tango®
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rátorky hlasového menu, která nejprve øízení, zpravidla to nejèastìji používané. ovládání elektronické 
vyzve volajícího k identifikaci kódem Do pamìti pøístroje lze uložit až deset zabezpeèovací signalizace
a poté umožní pohyb po jednotlivých prozvánìcích èísel, spínaè GSM potvrdí spínací kontakt domácí automatizace
volbách prostøednictvím tlaèítek na tele- pøijetí pøíkazu zavìšením.
fonu a hlasové nápovìdy. Tuto možnost Pøístroje øady PhoneLINE (typ. èíslo 
lze používat z jakéhokoliv telefonu Možnosti použití 3298) se dodávají v designových øadách 
a kromì ovládání lze jím nakonfigurovat Závìrem struènì o tom, kde všude se Tango®, Element® a Time®. Jsou 
i spínaè GSM, vyžádat SMS se stavem tento pøístroj dá použít. Typická situace je vhodné jak pro nové elektroinstalace, tak 
kreditu, SMS se stavem zaøízení nebo pøesun rodiny na chatu èi chalupu, která si pro úpravy a rekonstrukce ve starších 
ukázkovou SMS pro programování chce zapnout napø. ohøev vody tak, aby objektech, kdy je lze pøidat do existujících 
pomocí tìchto zpráv. Vždy je k dispozici byla ohøátá do jejího pøíjezdu a zároveò se obvodù napø. vyfrézováním otvoru pro 
hlasová nápovìda pro uživatele. Tøetí zbyteènì neplýtvalo elektrickou energií. novou instalaèní krabici vedle již in-
možností ovládání jsou oblíbené SMS. Tím však možnosti nekonèí, dále lze pøí- stalovaných pøístrojù. Svou velkou 
Jednoduchými pøednastavenými povely stroj použít napø. pro: funkcionalitou a provedením spadají 
jako „zapni1“ nebo „vypni1“ lze ovládat pøístroje øady PhoneLINE do kategorie 
všechny reléové výstupy, a to z libo- ovládání topení a klimatizace profesionálních pøístrojù urèených pro 
volného telefonu nebo brány SMS. kontrolu nezámrzné meze v objektu montáž odbornými elektromontážními 
A nakonec zpùsob nejjednodušší a nej- sepnutí zaøízení pouze na urèitou firmami.
levnìjší, tj. ovládání prozvonìním. dobu spínání osvìtlení
Vzhledem ke specifickým vlastnostem spouštìní automatizovaných Více informací na 
tohoto øešení lze ovládat pouze jedno za- závlahových systémù www.abb-epj.cz

+
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       Metalická kabeláž Datové zásuvky Patch panely Patch cordy Keystony+ + + +

Komunikujte efektivnìji!
Spolehlivá øešení pro pasivní infrastrukturu datových sítí

systémová záruka
15 let 
Pro kompletní strukturovaný 

kabelážní systém instalovaný 

vyškoleným partnerem Axemax



Elektronická ochrana domácností pøed požárem 

Nejèastìjšími pøíèinami požárù v domácnostech je kouøení, nesprávná obsluha topidla, používání otevøeného 
ohnì a technické závady. Právì s ohledem na tyto skuteènosti dochází v letošním roce k pomìrnì zásadní 
legislativní zmìnì, týkající se požární bezpeènosti staveb. 

Od èervence letošního roku je nutné v každém novém 

nebo rekonstruovaném rodinném domì instalovat 

hlásiè požáru. Nemusí se jednat pøímo o systémy EPS 

ve smyslu norem EN-54, vyhláška hovoøí o možnosti 

použití levnìjšího øešení. Lze využít vlastností auto-

nomních požárních hlásièù, popø. požárních hlásièù 

v rámci stávajícího systému EZS v objektu.  Nerespe-

ktování naøízení vyhlášky mùže pro investora nebo 

majitele znamenat citelný finanèní postih.

Naøízení vyhlášky se týká všech, kteøí pøistavují èást 

domu èi dokonce pouze  rekonstruují nebo spojují více 

pokojù v jeden. Jde tedy vždy o úpravy, na které je 

potøeba povolení od stavebního úøadu. Smyslem 

vyhlášky je zvýšení požární bezpeènosti staveb, 

ochrana lidských životù a snaha sjednotit v této oblasti 

evropské standardy. Odhady hovoøí, že roènì tak bude 

nutné vybavit autonomními požárními hlásièi až sto 

tisíc rodinných domù a bytù. Pokud je výmìra domu èi 

bytu do 150 m2 postaèí jeden hlásiè, u bytù s plochou 

vìtší jak 150 m2 nebo bytù mezonetových je tøeba 

použít více hlásièù.

Pro øešení této problematiky jsme do našeho portfolia 

pøidali nìkolik nových typù spolehlivých autonomních 

a externích požárních hlásièù pøedních svìtových 

výrobcù.

Multisenzorový autonomní 

hlásiè OPT/CO - First Alert

Kombinovaný hlásiè opticko-kouøový + detekce úniku CO. 
Indikace pomocí LED – alarm, nízký stav napájení, 
test, zneèištìní.

Pro správnou funkci je nutné zapojit detektor do systému EZS. 
Detektor se nastavuje pomocí DIP pøepínaèù na opticko-kouøový 
detektor, opto-teplotní detektor, termo-diferenciální detektor 
nebo pevnì nastavený (77°C) teplotní detektor. 
Indikace pomocí LED – alarm, zneèištìní, lze i vypnout LED.

Opticko kouøový 
+ teplotní termodiferenciální 
hlásiè M12/FireCat

Napájení: 12V
Rozmìry:    100,5mm x 56mm
Proudový odbìr: 0,5mA (v klidu), 14mA (pøi poplachu)
Výstup: Relé (NC) 1A/30V DC
Certifikát: pouze CE
Norma ÈSN EN 54 èást 5 a 7

Detektory je možné zapojit na dvoužilovou sbìrnici, v pøípadì 
aktivace jednoho z detektorù vydávají akustický signál všechny 
detektory na sbìrnici. Indikace pomocí LED – alarm, nízký 
stav napájení, test.

Opticko-kouøový autonomní

hlásiè ADR-20 N

Napájení: 9V (6F22)
Rozmìry:     112mm x 57mm
Pracovní teplota: -10°C až +55°C
Akustický výkon: >85dB
Vstup/Výstup: pro pøipojení ADR-20 N
Certifikát: CNBOP 1918/2005
Norma ÈSN EN 14604

Napájení: 3V (2 x LR6)
Rozmìry:     125mm x 50mm
Akustický výkon: 85dB
Certifikát: CE, UL
Norma ÈSN EN 14604
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Technologie zafukování
Již pøi projektování standardní optické sítì je nutné uèinit kritické rozhodnutí o poètu a typu instalovaných 
optických vláken. Špatné rozhodnutí pøináší v budoucnosti velká omezení, nebo nákladné rekonstrukce.

Øešením je technologie , která pøináší možnosti operativnì mìnit poèty 
a typy vláken bìhem celé životnosti kabeláže a to bez nutnosti výmìny její infrastruktury. Blolite+ umožòuje pøidávání 
dalších optických vláken, zmìny tras vláken, nebo snadnou výmìnu stávajících vláken za výkonnìjší.

zafukování optických vláken Blolite+

Modulární øešení optické sítì    Optika rostoucí s požadavky uživatele    Optická vlákna jsou instalována 

až v okamžiku jejich potøeby    Snižuje poèáteèní investièní náklady    Rozložení investic pøi výstavbì 

optické sítì    Pøipravenost na budoucí požadavky uživatelù

Optická vlákna Blolite+ a jejich technologii zafukování 
Vám dodává spoleènost ABBAS, a.s. www.abbas.cz
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Termocitlivé kamery chrání dominantu Londýna

Bezpeèí je prioritou nového roku 2008 sledovalo obøí atrakce, vèetnì nìkolika kamer instalo-
Od okamžiku otevøení a také po celou ohòostroje ze bøehù Temže až 700 tisíc lidí! vaných v perimetru kolem vyhlídkového 
dobu výstavby byly bezpeènostní opatøení A stejnì jako na letišti, je každý z pasažérù kola. Pro vyhodnocení narušení použí-
jedny z nejpøísnìjších, jaké majitel atrakce, nastupujících do jedné z 32 „kapslí“ váme systémy pro inteligentní analýzu“, 
firma Merlin Entertaiments Group, na podroben dùkladné kontrole. Zamì- pokraèuje Eric Dench. „Neustále se 
nìkteré ze svých 51 atrakcí ve 12 zemích stnancùm bezpeènostní služby pomáhá 

také novì instalovaný kamerový systém, 
který sdružuje obraz z nìkolika kamer do 
operaèního centra, kde se sbíhají 
informace i z dalších bezpeènostních 
systémù, ne vždy na první pohled viditelné 
návštìvníkùm atrakce.

Bezpeèné místo ve dne, v noci
„Naším posláním je vytvoøit z Londýn-
ského oka to nejbezpeènìjší místo i ve dne 
i v noci“, øíká Eric Dench, manažer snažíme zlepšovat zabezpeèení celé 
bezpeènosti Londýnského oka. „Jakmile se atrakce tak, aby byla ochrana majetku 
stane nìco podezøelého, okamžitì o tom svìta vyžadoval. Pozornost je zamìøena a pøedevším zdraví našich návštìvníkù po 
musíme vìdìt. Zamìstnanci bezpeènostní nejen na èas strávený prohlídkou, ale také celou dobu co nejlépe zajištìna. Termo-
služby nepøetržitì sledují pomocí na bezpeènost celého rozlehlého okolí citlivé kamery jsou další z možností jak 
kamerového systému prostory celé atrakce. Napøíklad pøi oslavách pøíchodu udržet bezpeèností rizika co nejnižší“.

Paøíž má Eiffelovu vìž, New York Empire State, Sydney budovu 

Opery, Øím slavné Koloseum a Londýn  se pyšní stavbou 

pojmenovanou jako“ London Eye“ - Londýnské oko. Tato 

atrakce je unikátní možností jak shlédnout ze zajímavé 

perspektivy obøího vyhlídkového kola 55 nejzajímavìjších 

pamìtihodností Londýna bìhem 30 minut. Bìhem tohoto pùl 

hodinového letu se z výšky 135 metrù kochá vyhlídkou na 

panorama mìsta nad Temží souèasnì až 800 návštìvníkù.

Londýnské oko pøivítalo ve ètvrtek 5. èervna 2008 již svého 30 

milion-tého návštìvníka a tímto milníkem v poètu návštìv se 

øadí mezi nejnavštìvovanìjší atrakce celého svìta. Vyhlídkové 

kolo získalo již více než 75 hlavních cen za design, 

vyprojektování a služby pro turistiku.

Nejnavštìvovanìjší atrakce 

je bezpeènìjší než kdykoliv pøedtím

Od roku 2000 kdy byla atrakce slavnostnì uvedena do provozu ji každoroènì objevuje v prùmìru 3,75 milionù 
návštìvníkù, èímž se stává populárnìjší než vìhlasná katedrála Sv. Pavla se dvìma miliony návštìvníkù roènì 
a je souèasnì nejnavštìvovanìjší turistickou atrakcí v celé Británii. Londýnské oko, jak se toto obøí ruské kolo jmenuje, 
pøedèí i taková místa, jako je Taj Mahal v Indii (2,4 milionu roènì), Stonehenge (850 tisíc roènì) a dokonce i slavné 
egyptské Velké pyramidy v Gize (3 miliony návštìvníkù roènì).
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Vybudujte si náskok.
Volte technologii profesionálù!

Pøedstavte si dokonalý kamerový systém. 

Systém funkèní 24 hodin dennì v každém poèasí, za mlhy, 

deštì nebo hustého snìžení. Pøedstavte si spolehlivou detekci 

narušitele až na nìkolik kilometrù ve volném prostoru...

Termocitlivé kamery pro bezpeèností aplikace

Distributor termocitlivých kamer bezpeènostních aplikací pro ÈR 

je spoleènosti ABBAS, a.s.  |  www.abbas.cz

Zdá se Vám to jako sen? 
S kamerami FLIR nemusí!

Technologie termocitlivých kamer sledování monitorù možné. Je to další z krokù dùležitých pro 
Termální kamery poskytují èistý a kontrastní obraz i v té nejvìtší zvýšení efektivity takto používaného kamerového systému. 
tmì a ke svému provozu nepotøebují absolutnì žádný zdroj svìtla. 
Nicménì používání termocitlivých kamer v noèních hodinách 
není jejich jediným využitím. Kamery FLIR jsou vítaným 
pomocníkem i ve dne, kdy je s jejich pomocí možné vidìt skrz 
mlhu, déš�, kouø a mnoho dalších vlivù, které bìžným systémùm 
znemožòují sledování 24 hodin dennì. Srdcem bezpeènostního 
systému londýnského vyhlídkového kola jsou termocitlivé kamery 
FLIR Photon, vybavené detektorem z oxidu vanadièitého,  
poskytující obraz o efektivním rozlišení 320x240 bodù. Kamery 
produkují ostrý a kontrastní obraz v každou denní dobu a díky 
pasivnímu nechlazenému detektoru jsou náklady na údržbu 
minimální. V pøípadì Londýnského oka je tato vlastnost dùležitá 
pro možnost instalovat kamery na místa, která jsou tìžce 
dosažitelné pro pøípadné servisní zásahy.

Termocitlivé kamery a systémy pro analýzu „Díky technologii termocitlivých kamer FLIR je Londýnské 
Obraz generovaný kamerami FLIR není sledován pouze operátory oko bezpeènìjší než kdykoliv døíve. Návštìvníci si mohou 
kamerového sytému. Z dùvodu eliminace lidské chyby jsou být jisti, že pro jejich bezpeèí dìláme maximum 
souèasnì použity systémy pro pokroèilou video analýzu, a mohou si tak vychutnávat svùj neobyèejný zážitek“, 
umožòující reagovat mnohem døíve, než by bylo pouze pøi hodnotí závìrem pøínos nových kamer Eric Dench.
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Na energetickém a informaèním systému dùvodem, proè požárnì zabezpeèovat Další možností je využití lineárních 
v objektech je v dnešní dobì závislá kabelové rozvody, je hoølavost obalové teplotních kabelù pro detekci narùstající 
existence moderní spoleènosti. Dojde-li izolace vodièù, které jsou obvykle teploty nebo vzniku požáru kabelového 
k narušení funkènosti nebo k destrukci z mìkèeného PVC. svazku. Vhodným øešením je napøíklad 
kabelového systému má to za následek Protectowire.
velké ekonomické ztráty. Neustále 
se zvyšují požadavky na flexibilní øešení Lineární tepelný detektor Protectowire 
kabelových rozvodù a elektroinstalací sestává ze dvou èástí - lineárního 
v budovách všeho druhu. V rozpoètu teplotního kabelu a vyhodnocovací 
stavebního díla je položka informaèních Mezi základní kritéria protipožární jednotky. Lineární tepelný kabel  (dále 
a energetických rozvodù nezanedbatelná. ochrany kabelových rozvodù je: jen LTK) -  jedná se o tepelnì citlivý kabel 
Požárnì bezpeènostní øešení stavby  zamezení šíøení požáru mimo požární s rùznými teplotami reakce, který 
proto stojí pøed dùležitým úkolem, jak úsek protipožárními ucpávkami detekuje pøehøátí po celé své délce. 
nejvhodnìji zajistit ochranu tìchto  omezení šíøení plamene na povrchu 
rozvodných systémù. kabelových tras (použití kabelù s pláštìm Vyhodnocovací jednotka - jde vlastnì 

plamen nešíøící) o malou ústøednu, která sleduje stav LTK 
V pøípadì požáru nejde jen o ekonomické  zachování funkènosti kabelù po dobu a signalizuje režim provozní, poruchový 
ztráty, ale jde pøedevším o ochranu požadovanou dle stupnì požárního rizika a poplachový. Pøi výskytu požáru dochází 
lidských životù. Proto je dùležité zjistit (kabely s funkèní odolností pøi požáru) na kabelu (pøi pøekroèení pøesnì dané 
provozuschopnost vybraných techno-  aktivní ochranou, tj. detekcí požáru teploty) ke spo-jení dvou zkroucených 
logií po dobu nezbytnì nutnou k evakuaci v kabelových trasách vodièù. Vyhodnocovací jednotka vyhlásí 
osob z objektu postižených požárem. Pøi poplach a dokáže s pøesností 1 m urèit 
vzniku požáru se v zasaženém prostoru Zvýšení požární odolnosti kabelù a kabe- místo vzniku požáru. Po uhašení požáru 
tvoøí jednak teplo a jednak zplodiny lových svazkù lze øešit nìkolika zpùsoby. se poškozené místo detekèního kabelu 
z hoøení, vèetnì toxických. Kabelové V prvé øadì jde o to použít samozhášivé jednoduše nahradí novým úsekem. 
rozvody jsou pøitom èastým zdrojem kabely, popø. kabely s požární odolností, K napojení nového kabelu není tøeba 
požáru a to i v pøípadech, kdy požár nebo využít pro ochranu kabelu, žádné speciální náøadí ani zaøízení.
vznikl z jiných pøíèin. Významným èi svazku  speciálními nástøiky.

+

+

+

+

Protipožární ochrana kabelových instalací
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nejmodernìjšími technologiemi
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jako jsou napø. dopravníkové systémy, kde se vyžaduje zvýšená 
odolnost proti otìru. Toto provedení je dále odolnìjší proti 
nìkterým kyselinám, agresivním solím, olejovým a ropným 
produktùm. 

EPR  - Provedení vnìjšího pláštì extrudovaným polymerem 
UV stabilizovaným zajiš�uje odolnost proti atmosférickým 
vlivùm, vysokou pružnost, výbornou odolnost proti otìru. 
Urèeno pro prùmyslové nasazení s nejvyššími nároky na odolnost 
a spolehlivost a pro vyšší teploty.

Montáž lineárního teplotního detektoru
Montáž LTK nevyžaduje žádné speciální nástroje a pomùcky. 
Provádí se pomocí držákù nebo pomocí stahovacích páskù 
- podle okolností. Pøi montáži je tøeba dbát nìkolika zásad, pøi 

Použití jejichž dodržení je montáž snadná a jednoduchá:
Protectowire je ideální detektor pro nasazení v prùmyslovém 
prostøedí, v prostøedí s vysokou prašností (kde dochází k zne- 1)  minimální polomìr ohybu 10 cm
èiš�ování standardních detektorù), v prostøedí s omezenou 2) svorkování LTK pouze mechanickými zpùsoby (svorkovnice)
možností pøístupu (kabelové kanály, kolektory, trafostanice), 3) pøi skladování a montáži nepøekroèit maximální 
ale i pro hlídání skladovacích regálù, dopravníkových pásù, povolenou teplotu okolí
výrobních linek a rozvadìèù. Dále je LTK vhodné všude tam, 4) vyhnout se místùm s tepelnými zdroji 
kde èidla EPS ruší svým umístìním, napø. kostely, historické  (ústøední topení, sluneèní záøení)
objekty, objekty zvláštního významu a míst, kde jiné detektory 5) zamezit pøímému mechanickému namáhání kabelu 
nevyhovují prostøedí (venkovní prostøedí, SNV). LTK mùže (šlapání, trvalé tlaky technologií a pod.)
být instalován ve všech èástech budov, vèetnì místností, hal, 
sklepù, výtahových šachet, toalet a podobnì. Lineární kabel je spolehlivé a ekonomické øešení protipožární 

detekce kabelù, kabelových svazkù a technologických celkù.

Aplikace lineárního detektoru
LTK je vyrábìn s rùznými hodnotami reakèní teploty. Správný 
typ LTK je volen podle konkrétní aplikace a v souladu s pokyny 
uvedenými dále.

EPC  - Typ EPC má vnìjší pláš� z ohnivzdorného vinylu. 
Toto provedení má mnohoúèelové využití a je urèeno zejména 
pro široké použití v komerèních a prùmyslových prostorech. Je 
vhodný do vlhkých prostøedí a do prostøedí s chemickými vlivy.
EPN  - Tento typ má dvojitý vnìjší pláš�, kdy vnìjší vrstva je 
tvoøena z nylonu odolného atmosférickým vlivùm. Toto 
provedení je urèeno zejména pro tìžší prùmyslové aplikace, 

Protipožární ochrana kabelových instalací

CCTV-TESTER

CCTV-TESTER je mìøící pøístroj pro USB rozhraní 

Mìøící pøístroj pro ostøení objektivù a mìøení signálu 
na koaxiálních èi twistovaných vedeních

s integrovanou DSP analýzou pro efektivní ostøení objektivù 
kamer, nastavení pøevodníkù videosignálu pro kroucené 
kabely a mìøení úrovnì a frekvenèní charakteristiky 
videosignálu pøi pøenosu.

+ napájení pøes USB z laptopu 
+ namìøené prùbìhy zobrazuje pøehlednì 
   v grafech na LCD display laptopu 
+ Pracuje s videosignálem již od 0.5 do 2.0 Vpp
+ Doživotní pøístup k upgrade software ZDARMA

Pøíklady použití lineárního tepelného detektoru
 Kabelové trasy a kolektory
 Trafostanice, transformátory a rozvadìèe
 Automobilové tunely 
 Pásové dopravníky
 Chladírenské boxy
 Chladící vìže
 Výrobní linky
 Rozvadìèe
 Skladovací regály
 Sklady benzinu
 Pražírny (jako kontrola pøekroèení teploty)
 Metro – hlídání tunelù a kolejí
 Metro – prostory pro cestující
 Vlaky – hlídání vagónù MHD 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Výhody použití

  reaguje již pøi pøehøátí zaøízení, pøed vznikem požáru
  snadná a pøesná a rychlá detekce místa zahoøení
  prùbìžné uložení – citlivý v každém bodì po celé délce
  ètyøi teplotní hladiny
  odolné vnìjším vlivùm, alkáliím a nízkým teplotám
  urèeno pro rizikové prostory
  bezkontaktní mìøení
  jednoduchá instalace a testování
 ekonomický provoz, nevyžaduje údržbu
 kompatibilní s jakýmkoliv systémem EPS
 certifikovaný systém

+
+
+
+
+
+
+
+
+ 
+ 
+ 
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V souèasné dobì nabízíme komunikátor SMS, pøipojené autonomní klávesnice hovaným zdrojem. Zaøízení GSM 
GSM Axemax. U tohoto zaøízení jsme pøi nebo prozvonìním z pøedprogramo- Axemax je možné rozšíøit pomocí 
vývoji dbali pøedevším na snížení nákladù vaného èísla. GSM Axemax je osazen modulu JPEG JP1 až o ètyøi kamery. Poté 
pøi provozu a minimální náklady na dvìma výstupy, kterými lze ovládat lze provést pøenos a záznam snímkù 
umístìní. GSM Axemax používá pro spínání topení, spouštìní zavlažovacích poøízených pomocí detektoru pohybu, 
pøenos informací GSM sí� a to systémù, otvírání závory nebo vjezdo- v nastaveném èase nebo dle požadavku 
libovolného operátora v ÈR nebo v za- vých vrat. Ovládání se dìje pomocí SMS zaslaného formou SMS. S rozšiøujícím 
hranièí. Koncovému uživateli je tak dána nebo pøeddefinovaných telefonních èísel. modulem má majitel objektu možnost, 
možnost zvolení optimálního tarifu, U každého telefonního èísla lze zvláštì dozvìdìt se pøesnìjší informace o tom, 
napøíklad lze zvolit druhou SIM kartu definovat èas, ve kterém bude zaøízení co se mu v objektu a mimo nìj dìje. Dále 
k již existující smlouvì. Provozní náklady reagovat („GSM Klíè”). S tímto souvisí po pøíjezdu na objekt nalezne na pamì�o-
pak souvisí s cenou za 1min. volání, za i speciální funkce pro automatizaci vé kartì uložené snímky ze všech ètyø 
SMS nebo GPRS data. Rozmìry v objektech. kamer. Snímky je možno zaznamenávat 
komunikátoru jsou minimální. Zaøízení na pamì�ovou kartu dle libovolného 
lze umístit do boxu jakékoliv standardní pøednastaveného èasu a vždy pøi 
ústøedny nebo je možné využít širokého poplachu. Pomocí zaøízení GSM Axemax 
pøíslušenství. s rozšiøujícím modulem JPEG JP1 se 

majitel objektu mùže nejen dozvìdìt 
GSM Axemax je osazen svorkovnicí pro o detailech narušení objektu, ale i o povì-
pøipojení libovolných detektorù. Na ètyøi trnostních podmínkách, o tom kdo ho 
vstupy lze pøipojit jakýkoliv výstup navštívil v jeho nepøítomnosti nebo 
z Vašeho zaøízení a sledovat na nìm dva o obsazení parkovištì pøed domem. 
stavy (rozepnuto/sepnuto). Komu-
nikátor reaguje na jakoukoliv zmìnu GSM Axemax je multifunkèní komu-
vstupu odesláním až osmi zpráv ve formì nikátor s mnoha zpùsoby využití a závisí 
volání, SMS nebo odesláním až dvou GSM Axemax dokáže nejen otevøít pøedevším na Vašich pøedstavách, jaké 
e-mailù, které obsahují v pøíloze vložený vjezdové vrata nebo závory, ale také všechny funkce v objektu bude zastávat 
snímek z kamer. Vzhledem k potøebám zároveò sepnout osvìtlení pøíjezdových a jaké denní èinnosti Vám dokáže zje-
zákazníkù se nám podaøilo dále do ko- cest. V pøípadì, že dojde pøi jakékoliv akci dnodušit. Dnes již víme, že investice do 
munikátoru implementovat vnitøní provádìné zaøízením k výpadku proudu, takovéhoto zaøízení se urèitì vyplatí. Je to 
funkci zabezpeèovací ústøedny (EZS). je zaøízení vybaveno vstupem pro zaøízení, které mùžete využívat dennì a to 
Ovládání  ústøedny se provádí pomocí pøipojení záložního akumulátoru a zálo- za minimální provozní náklady.

Komunikátory, dnes již standardní souèást každého poplachového systému, slouží k pøenosu informace z objektu 
k osobì, která situaci vyhodnotí. Tyto zaøízení dnes rozdìlujeme primárnì na bezdrátová a ta, která využívají k pøenosu 
informace telefonní nebo jinou datovou linku. Obì øešení vyžadují nejen náklady na poøízení komunikátoru, ale také 
náklady na provoz. Firma Abbas se již od roku 1999 zabývá vývojem tìchto komunikátorù a snaží se veškeré požadavky 
zákazníkù na toto zaøízení implementovat do jednoho produktu. 

GSM Axemax
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Profesionální LCD panely JVC

LCD panely JVC - vyvíjené profesionály pro profesionály

TV Tools - sdílejte své reklamy a informace jednoduše!

JVC Professional je dodavatelem špièkových LCD panelù s úhlopøíèkou 40" 

až 65" a certifikací pro provoz 24 hodin dennì, 7 dnù v týdnu. Produktová øada zahrnuje

panely s HD i Full-HD rozlišením, panely je možné konfigurovat do matic (až 5x5 panelù) 

a zajímavé využití také naleznou panely orientované na výšku. Ideální jsou pro nasazení 

v operaèních centrech kamerových systémù i pøi využití jako prezentaèní médium.

Digitální prezentaèní obrazovka je efektivní zobrazovací zaøízení pro široký rozsah aplikací.

Ve spojení s prezentaèním software TV Tools získáte unikátní nástroj pro sdílení Vašich 

vizí s celým svìtem. Nezáleži na tom, jestli zobrazujete informace o pøíletech a odletech 

na letištích, nebo informace o exponátech v muzeích a galeriích èi distribuujete akèní

nabídky v síti maloobchodù - vše je se systémem TV Tools otázkou okamžiku.



Podporujeme sportovní 

aktivity mládeže

Ve dnech 30.6. - 6.7.2008 probìhlo v Tureckém Adapazari, 
které leží v asijské èásti Turecka cca 180 km od Istanbulu, 
Mistrovství svìta 2008 v kategorii F3J rádiem øízených 
termických vìtroòù.

Èeskou republiku reprezentovali 3 senioøi a 3 junioøi. Kategorii 
juniorù pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Ivo Tomana 
a za pøispìní sponzorù zastupovali piloti Tomáš Kadlec a Jakub 
Lžièaø z LMK Èeská Tøebová a Jan Leiner z Hradce Králové. 
Létalo se v nároèných podmínkách za vìtrného poèasí. 

V silné konkurenci 25 národních týmù se junioøi reprezentující 
Èeskou republiku umístili v kategorii družstev na tøetím místì 
za reprezentanty Nìmecka a USA, a odvezli si tak bronzové 
medaile. Senioøi skonèili na místì druhém za Nìmci. 

Gratulujeme našemu juniorskému reprezentaènímu týmu 
k dosaženému úspìchu a pøejeme dobrou termiku i v dalších 
soutìžích!

Mistrovství svìta 2008 v Turecku - kategorie F3J 
rádiem øízené termické vìtronì
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Abbas se stal Cisco 
Select Certified partner

Spoleènost Abbas, a.s. prokázala své 
znalosti a úspìšnì absolvovala testy v rámci 
partnerského programu Cisco a stala se 
Select Certified  Cisco partner. Díky 
prokázaným odborným znalostem mùžeme 
nyní našim obchodním partnerùm 
nabídnout komplexnìjší øešení pøi 

spolupráci na projektování a dodávkách sí�ové infrastruktury, 
vèetnì aktivních sí�ových prvkù od lídra na tomto trhu, 
spoleènosti Cisco. 

V první aprílový den se otevøely brány výstavištì v pražských 
Letòanech. Návštìvníci 16. roèníku veletrhu elektrotechniky 
Amper 2008 mìli možnost shlédnout expozice 700 

2vystavovatelù z 23 zemí svìta na celkové ploše 19.129 m . Naše 
expozice se nacházela stejnì jako v roce 2007 v hale è. 5 
zamìøené na slaboproudé a bezpeènostní technologie. 

Návštìvnost veletrhu byla v letošním roce velmi dobrá. 
V nìkterých chvílích se ulièkami mezi stánky nedalo ani projít. 
Nový stánek, realizovaný firmou GHC Brno, se návštìvníkùm 
i zamìstnancùm velmi líbil. Svoji roli sehrály dva obøí LCD 
panely s úhlopøíèkou 65” zapùjèené spoleèností JVC, na kterých 
bìžely prezentace produktù a zajímavé video ukázky 
v HD rozlišení.

Celkovì se výstava vydaøila, zejména s ohledem na novì 
navázané kontakty a prohloubení vztahù se stávajícími 
partnery. Dìkujeme všem partnerùm za návštìvu naší 
expozice a tìšíme se na další setkání. 

Review                           2008

Pomáháme duševnì nemocným 
zpátky do života 

Obèanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní 
nezisková organizace poskytující sociální služby 
dlouhodobì vážnì duševnì nemocným v regionech 
Mladoboleslavsko a Nymbursko. Poskytované služby tvoøí 
celek, který bývá oznaèován jako komplexní psychiatrická 
rehabilitace. Cílem tìchto služeb je zvýšení kvality života klientù, 
zvýšení jejich nezávislosti a snížení potøeby psychiatrické 
hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základì do-
brovolného rozhodnutí klienta.

Fokus je nestátní nezisková organizace humanitárního 
charakteru. Prostøedky na svou èinnost získává ze státních 
dotací, grantù, sponzorských darù a výnosù nìkterých pracovnì 
- rehabilitaèních programù. Spoleènost Abbas, a.s. poskytla 
v dubnu 2008 sdružení Fokus finanèní dar.

"Loï na lagunì", technika tempera, autor P.V. - klient sdružení Fokus
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S pøíchodem nového školního roku uvede na trh 
spoleènost SORHEA druhou generaci aktivních 
IR bariér Uniris a Biris II, které navazují na úspìšnou 
stávající øadu Uniris, Biris I. Bariéry budou dodávány 
v inovovaném designu s novou generací fotoelektri-
ckých optických modulù a v neposlední øadì s rozšíøe-
nými funkcemi a vlastnostmi.

Nová øada IR bariér Uniris a Biris II pøínáší:
Integrované nastavovací rozhraní (LED a piezo)
Nastavení každého paprsku individuálnì (Biris)
Nastavitelné funkce AND/OR
Možnost integrace detekèního modulu pro 
støežení prostoru mezi dvìma bariérami nad sebou
Zpìtná vazba pøi nastavení
IP55

+
+
+
+

+
+

Perimetrické systémy

Distributor Abbas, a.s.

www.abbas.cz

Závìsný reproduktor 

PE-304 (30W)

Novinka!

1.630 Kè/ks

Proè by nemohly nejvýkonnìjší kamery 

na svìtì souèasnì také nejlépe vypadat?

Cam_inPix -  nový standard CCTV kamer

Vìrné a kontrastní barvy za každých podmínek

Vysoké rozlišení a kvalita obrazu

Velký výbìr modelù kamer a pøíslušenství

více informací naleznete na www.caminpix.com

+ 

+ 

+ 

+ 

12 cm reproduktor kuželovitého tvaru

plastový kryt s kovovou kulovou møížkou

hladina akustického tlaku 91 dB

30W (100V, 70V/linku), 8 Ù (nízká-impedance) 

+ 

+ 

+ 

frekvenèní rozsah 70 - 20.000 Hz

rozmìry    186 × 251mm

kabel 5m



Objednejte si svou osobní prezentaci systému 

Dallmeier Leonardo na tel. èísle 541 240 956

DMS 240 SAE + DAS-4 Eco

DMS 80, DMS 160 a DMS-240 SAE
 In Memory of Leonardo

Spoleènost Dallmeier patøí dlouhodobì mezi lídry na trhu 

bezpeènostních technologií. Inspirací pro novou øadu rekordérù byla 

neutuchající touha Leonarda da Vinciho vynalézat stále nové úžasné stroje 

a pøístroje. Výsledkem je výkonné digitální záznamové zaøízení využívající 

nejmodernìjší technologie postavené na hardwarovém konceptu 

budoucnosti.

Speciálnì pro tuto øadu vyvíjené diskové pole DAS-4Eco je ekonomickou 

variantou externího úložištì, umožòující snadné rozšíøení rekordéru nyní, 

nebo kdykoliv v budoucnu.

DMS 240 SAE je vlajkovou lodí celé produktové øady rekordérù. Real-time 

záznam s využitím nejmodernìjšího kompresního algoritmu H.264 

a podpora záznamu zvuku pro všechny kanály èiní z tohoto systému 

právem uznávanou autoritu na poli bezpeènostních záznamových zaøízení. 

Osobní prezentace rekordéru zdarma! 

Technologie záznamu budoucnosti - dostupná již dnes
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