KATALOG
ROZWIĄZAŃ
CCTV
Europejski dystrybutor CCTV, LAN/WLAN, TV-SAT
oraz producent anten telekomunikacyjnych,
telewizyjnych i radiowych.

Monitoring analogowy oraz cyfrowy w praktycznych przykładach
Kraków
ul. Ciepłownicza 40
tel.: 12 644 29 13

Kielce
ul. Źródłowa 2
tel.: 41 230 79 89

Warszawa
al. Tysiąclecia 76G
tel.: 22 666 000 3

Łódź
ul. Brzeźna 3
tel.: 42 637 07 59

Częstochowa
al. Niepodległości 8
tel.: 34 373 42 17

Sandomierz
ul. Długa 49
tel.: 15 832 00 75

Katowice
ul. Kościuszki 227
tel.: 32 781 85 57

Wrocław
ul. Robotnicza 1A
tel.: 71 359 12 12

www.dipol.com.pl

MONITORING ANALOGOWY

Monitoring małej ﬁrmy handlowo-usługowej
ZAPLECZE, MAGAZYN, SKLEP

Monitoring budynku mieszkalnego
ROZWIĄZANIE Z 4 KAMERAMI
Specyfikacja obiektu

Wybór kamer

Dom jednorodzinny, dwukondygnacyjny z ogrodem. Teren ogrodzony,
z jednej strony oświetlony przez latarnie uliczne. Przed domem znajduje się
droga osiedlowa o niskim natężeniu ruchu. Od strony ogrodu,
w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się otwarty, niezabudowany
i nieoświetlony teren.

Zadaniem kamery umieszczonej przy bramie jest monitorowanie
wchodzących osób. Funkcja inteligentnego oświetlenia IR eliminuje
prześwietlenia obrazu w nocy. Do monitoringu na zewnątrz wykorzystano
kamery charakteryzujące się wysoką rozdzielczością i dużym zasięgiem
oświetlaczy. Wewnątrz użyto kamery, które dzięki szerokokątnemu
obiektywowi zapewniają obserwację wybranych punktów w domu.

Zagrożenia
Do głównych zagrożeń należy ryzyko kradzieży z włamaniem. Ponadto
monitoring chronić ma przed aktami wandalizmu (śmiecenie, napisy na
murach).

Wybór toru transmisyjnego
Połączenie pomiędzy kamerami i rejestratorem - przewód CCTV YAP M6100.

Opis wykonanej instalacji

Rozwiązanie
Monitoring powinien zapewniać wysoką jakość obrazu przy niezbyt dużym
obciążeniu domowego budżetu. Ze względu na klasę i powierzchnię
obiektu oraz możliwe zagrożenia właściwym jest wybór monitoringu
analogowego.

Wybór rejestratora
Ilość punktów obserwacji to zwykle 4 kamery skierowane na kluczowe
miejsca. Dla tego typu obiektów zupełnie wystarczające są nagrania
w rozdzielczości WD1 z prędkością 15 kl./s.

Rejestrator ULTIMAX 1404 umieszczony został w pomieszczeniu
gospodarczym, gdzie zapewnione są odpowiednie warunki środowiskowe
dla pracy urządzenia. Trzy zewnętrzne kamery Sunell IRC13/40ZMDN
obserwują teren przed i za budynkiem. Wewnątrz została zamontowana
jedna kamera Sunell IRC13/40AUVD, mająca za zadanie obserwować
możliwe miejsce włamania (drzwi balkonowe i okno). Ze względu na
komfort mieszkańców, wnętrze budynku nie jest monitorowane.
Rejestrator został podłączony do sieci internet, zapewniając zdalny
podgląd.

Specyfikacja obiektu

Wybór kamer

Firma handlowo usługowa zajmuje jednopiętrowy budynek. Na parterze
znajduje się sklep o powierzchni 200m2 oraz dodatkowe pomieszczenia
magazynowe wraz z obsługą dostaw i wysyłek dla klientów internetowych.
Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe i część magazynu. Przed
sklepem znajduje się niewielki parking. Front sklepu przylega do jednej
z ruchliwych ulic. Wejście od zaplecza jest słabo oświetlone i niewidoczne
dla osób postronnych.

Do obserwacji wewnątrz wybrano kamery u-cam 650. Posiadają one
mechaniczny filtr podczerwieni ICR, dzięki któremu kolory przy oświetleniu
światłem widzialnym są bardzo żywe, a przy braku tego światła potrafią
wykorzystać światło generowane przez reflektor podczerwieni Redbeam
IRD120. Na zewnątrz najlepszym wyborem była kamera n-cam 670
z solidnym reflektorem podczerwieni pozwalającym oświetlić teren na
odległość 30m. Wszystkie kamery służące do obserwacji cechuje wysoka
rozdzielczość i czułość.

Zagrożenia
Do głównych zagrożeń w porze dziennej należy ryzyko kradzieży drobnych
produktów sprzedawanych w sklepie. Monitoring chronić ma również
placówkę przed włamaniem w nocy, gdy sklep jest nieczynny. Instalacja
z założenia powinna być widoczna tak, aby jej obecność pełniła rolę
odstraszającą oraz prewencyjną.

Rozwiązanie
Powierzchnia obiektu oraz specyfika i ryzyko zagrożeń pozwala na
zastosowanie systemu monitoringu analogowego średniej
wielkości – 8 punktów obserwacji. Nowoczesne kamery i rejestratory
potrafią pracować w rozdzielczości oznaczonej jako WD1 lub 960H
(rozdzielczość 960 x 576 pikseli). W porównaniu do standardowej
rozdzielczości D1 (720x576), WD1 dostarcza 25% więcej informacji przy
panoramicznym trybie wyświetlania. Urządzenia pracujące w standardzie
WD1 są kompatybilne ze starszymi odpowiednikami, jednak w takim
przypadku rozdzielczość będzie ograniczona starszą i gorszą technologią.

Wybór rejestratora
Ze względu na ilość punktów obserwacji i charakter potencjalnych zagrożeń,
odpowiednim dla tego rodzaju instalacji jest rejestrator analogowy Ultimax
1408 M72408, nagrywający obraz z rozdzielczością WD1@15kl./s na
jednym dysku 4TB, co pozwala na zapis ponad 20 dni nagrań w trybie
ciągłym.

Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy Ultimax
1404 WD1 H.264 HDMI
Kod towaru: M72404

Kamera sufitowa Sunell IRC13/40AUVD
(900 TVL, Sony Exmor, ICR, 0.01 lx,
3.6mm, OSD, IR do 15m)
Kod towaru: M10763

Kamera kompaktowa Sunell IRC13/40ZMDN
(dzień/noc, D-WDR, 900 TVL, Sony Exmor,
ICR, 0.01 lx, 2.8-12mm, OSD, IR do 30m)
Kod towaru: M11271
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Połączenie pomiędzy kamerami i rejestratorem - Przewód NETSET UTP 5e
E1408 + transformatory wideo Etrix.

Opis wykonanej instalacji
Rejestrator Ultimax 1408 umieszczono w serwerowni. Obraz z kamer
podglądany jest sporadycznie, dlatego też ważna jest odstraszająca rola
monitoringu. Wyjście BNC podłączone zostało do monitora zawieszonego
nad wejściem, dzięki czemu osoby wchodzące do sklepu informowane są
o obecności monitoringu. Na obszarze sklepu rozlokowano kamery u-cam
650 i reflektory podczerwieni Redbeam IRD120. Zasilanie doprowadzone
zostało niezależnie, wideo natomiast zostało przesłane skrętką
komputerową z zastosowaniem transformatorów pasywnych Etrix.
Identycznie rozwiązano problem okablowania w pomieszczeniach
biurowych. Na zewnątrz zainstalowane zostały na odpowiedniej wysokości
kamery n-cam 670, rejestrujące osoby wchodzące, zdarzenia na parkingu,
dostawy towaru oraz wysyłany towar. Kamery te zostały też zamontowane
wewnątrz w pomieszczeniach magazynowych, ze względu na panujące tam
zmienne temperatury. Dostęp do nagrań możliwy jest lokalnie. Wybrani
pracownicy mają przydzielone własne konta co umożliwia im zdalną pracę z
rejestratorem. Tryb pracy został skonfigurowany w taki sposób, aby w czasie
godzin otwarcia firmy nagrywanie odbywało się w trybie ciągłym, natomiast
w pozostałym czasie zapis aktywuje detekcja ruchu.

Przewód YAP 75-0.59/3.7+2x1.0
90% pokrycia oplotem,
2 przewody zasilające 230V
Kod towaru: M6100

Cyfrowy rejestrator 8-kanałowy Ultimax
1408 WD1 H.264 HDMI
Kod towaru: M72408
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Wybór toru transmisyjnego

Kamera BOX u-cam 650
(dzień/noc, D-WDR, 650 TVL,
Sony Effio-E, ICR, 0.03 lx)
Kod towaru: M11194

Kamera kompaktowa n-cam 670
(dzień/noc, D-WDR, 650 TVL, Sony Effio-E,
0.03 lx, 2.8-12mm, OSD, IR do 30m)
Kod towaru: M11284

Obiektyw JENSEN
3.5 - 8 mm DC IR F1.2
Kod towaru: M2139
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MONITORING ANALOGOWY

Monitoring małej ﬁrmy handlowo-usługowej
ZAPLECZE, MAGAZYN, SKLEP

Monitoring budynku mieszkalnego
ROZWIĄZANIE Z 4 KAMERAMI
Specyfikacja obiektu

Wybór kamer

Dom jednorodzinny, dwukondygnacyjny z ogrodem. Teren ogrodzony,
z jednej strony oświetlony przez latarnie uliczne. Przed domem znajduje się
droga osiedlowa o niskim natężeniu ruchu. Od strony ogrodu,
w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się otwarty, niezabudowany
i nieoświetlony teren.

Zadaniem kamery umieszczonej przy bramie jest monitorowanie
wchodzących osób. Funkcja inteligentnego oświetlenia IR eliminuje
prześwietlenia obrazu w nocy. Do monitoringu na zewnątrz wykorzystano
kamery charakteryzujące się wysoką rozdzielczością i dużym zasięgiem
oświetlaczy. Wewnątrz użyto kamery, które dzięki szerokokątnemu
obiektywowi zapewniają obserwację wybranych punktów w domu.

Zagrożenia
Do głównych zagrożeń należy ryzyko kradzieży z włamaniem. Ponadto
monitoring chronić ma przed aktami wandalizmu (śmiecenie, napisy na
murach).

Wybór toru transmisyjnego
Połączenie pomiędzy kamerami i rejestratorem - przewód CCTV YAP M6100.

Opis wykonanej instalacji

Rozwiązanie
Monitoring powinien zapewniać wysoką jakość obrazu przy niezbyt dużym
obciążeniu domowego budżetu. Ze względu na klasę i powierzchnię
obiektu oraz możliwe zagrożenia właściwym jest wybór monitoringu
analogowego.

Wybór rejestratora
Ilość punktów obserwacji to zwykle 4 kamery skierowane na kluczowe
miejsca. Dla tego typu obiektów zupełnie wystarczające są nagrania
w rozdzielczości WD1 z prędkością 15 kl./s.

Rejestrator ULTIMAX 1404 umieszczony został w pomieszczeniu
gospodarczym, gdzie zapewnione są odpowiednie warunki środowiskowe
dla pracy urządzenia. Trzy zewnętrzne kamery Sunell IRC13/40ZMDN
obserwują teren przed i za budynkiem. Wewnątrz została zamontowana
jedna kamera Sunell IRC13/40AUVD, mająca za zadanie obserwować
możliwe miejsce włamania (drzwi balkonowe i okno). Ze względu na
komfort mieszkańców, wnętrze budynku nie jest monitorowane.
Rejestrator został podłączony do sieci internet, zapewniając zdalny
podgląd.

Specyfikacja obiektu

Wybór kamer

Firma handlowo usługowa zajmuje jednopiętrowy budynek. Na parterze
znajduje się sklep o powierzchni 200m2 oraz dodatkowe pomieszczenia
magazynowe wraz z obsługą dostaw i wysyłek dla klientów internetowych.
Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe i część magazynu. Przed
sklepem znajduje się niewielki parking. Front sklepu przylega do jednej
z ruchliwych ulic. Wejście od zaplecza jest słabo oświetlone i niewidoczne
dla osób postronnych.

Do obserwacji wewnątrz wybrano kamery u-cam 650. Posiadają one
mechaniczny filtr podczerwieni ICR, dzięki któremu kolory przy oświetleniu
światłem widzialnym są bardzo żywe, a przy braku tego światła potrafią
wykorzystać światło generowane przez reflektor podczerwieni Redbeam
IRD120. Na zewnątrz najlepszym wyborem była kamera n-cam 670
z solidnym reflektorem podczerwieni pozwalającym oświetlić teren na
odległość 30m. Wszystkie kamery służące do obserwacji cechuje wysoka
rozdzielczość i czułość.

Zagrożenia
Do głównych zagrożeń w porze dziennej należy ryzyko kradzieży drobnych
produktów sprzedawanych w sklepie. Monitoring chronić ma również
placówkę przed włamaniem w nocy, gdy sklep jest nieczynny. Instalacja
z założenia powinna być widoczna tak, aby jej obecność pełniła rolę
odstraszającą oraz prewencyjną.

Rozwiązanie
Powierzchnia obiektu oraz specyfika i ryzyko zagrożeń pozwala na
zastosowanie systemu monitoringu analogowego średniej
wielkości – 8 punktów obserwacji. Nowoczesne kamery i rejestratory
potrafią pracować w rozdzielczości oznaczonej jako WD1 lub 960H
(rozdzielczość 960 x 576 pikseli). W porównaniu do standardowej
rozdzielczości D1 (720x576), WD1 dostarcza 25% więcej informacji przy
panoramicznym trybie wyświetlania. Urządzenia pracujące w standardzie
WD1 są kompatybilne ze starszymi odpowiednikami, jednak w takim
przypadku rozdzielczość będzie ograniczona starszą i gorszą technologią.

Wybór rejestratora
Ze względu na ilość punktów obserwacji i charakter potencjalnych zagrożeń,
odpowiednim dla tego rodzaju instalacji jest rejestrator analogowy Ultimax
1408 M72408, nagrywający obraz z rozdzielczością WD1@15kl./s na
jednym dysku 4TB, co pozwala na zapis ponad 20 dni nagrań w trybie
ciągłym.

Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy Ultimax
1404 WD1 H.264 HDMI
Kod towaru: M72404

Kamera sufitowa Sunell IRC13/40AUVD
(900 TVL, Sony Exmor, ICR, 0.01 lx,
3.6mm, OSD, IR do 15m)
Kod towaru: M10763

Kamera kompaktowa Sunell IRC13/40ZMDN
(dzień/noc, D-WDR, 900 TVL, Sony Exmor,
ICR, 0.01 lx, 2.8-12mm, OSD, IR do 30m)
Kod towaru: M11271
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Połączenie pomiędzy kamerami i rejestratorem - Przewód NETSET UTP 5e
E1408 + transformatory wideo Etrix.

Opis wykonanej instalacji
Rejestrator Ultimax 1408 umieszczono w serwerowni. Obraz z kamer
podglądany jest sporadycznie, dlatego też ważna jest odstraszająca rola
monitoringu. Wyjście BNC podłączone zostało do monitora zawieszonego
nad wejściem, dzięki czemu osoby wchodzące do sklepu informowane są
o obecności monitoringu. Na obszarze sklepu rozlokowano kamery u-cam
650 i reflektory podczerwieni Redbeam IRD120. Zasilanie doprowadzone
zostało niezależnie, wideo natomiast zostało przesłane skrętką
komputerową z zastosowaniem transformatorów pasywnych Etrix.
Identycznie rozwiązano problem okablowania w pomieszczeniach
biurowych. Na zewnątrz zainstalowane zostały na odpowiedniej wysokości
kamery n-cam 670, rejestrujące osoby wchodzące, zdarzenia na parkingu,
dostawy towaru oraz wysyłany towar. Kamery te zostały też zamontowane
wewnątrz w pomieszczeniach magazynowych, ze względu na panujące tam
zmienne temperatury. Dostęp do nagrań możliwy jest lokalnie. Wybrani
pracownicy mają przydzielone własne konta co umożliwia im zdalną pracę z
rejestratorem. Tryb pracy został skonfigurowany w taki sposób, aby w czasie
godzin otwarcia firmy nagrywanie odbywało się w trybie ciągłym, natomiast
w pozostałym czasie zapis aktywuje detekcja ruchu.

Przewód YAP 75-0.59/3.7+2x1.0
90% pokrycia oplotem,
2 przewody zasilające 230V
Kod towaru: M6100

Cyfrowy rejestrator 8-kanałowy Ultimax
1408 WD1 H.264 HDMI
Kod towaru: M72408
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Wybór toru transmisyjnego

Kamera BOX u-cam 650
(dzień/noc, D-WDR, 650 TVL,
Sony Effio-E, ICR, 0.03 lx)
Kod towaru: M11194

Kamera kompaktowa n-cam 670
(dzień/noc, D-WDR, 650 TVL, Sony Effio-E,
0.03 lx, 2.8-12mm, OSD, IR do 30m)
Kod towaru: M11284

Obiektyw JENSEN
3.5 - 8 mm DC IR F1.2
Kod towaru: M2139

www.dipol.com.pl

3

Dla kamer obserwujących strefy zamknięte oraz dla kamer
w pomieszczeniach zamkniętych w nocy zdefiniowano zdarzenia alarmowe,
które w razie potrzeby uruchamiają wyjścia alarmowe i procedury
pomagające ochronie nadzorować rozległy teren obiektu. Dla wybranych
osób z zarządu zestawione zostało połączenie online, dzięki czemu możliwe

Reflektor IR Redbeam IRD120
850 nm o kącie 180°
Kod towaru: M1643

Uchwyt do kamery SN-BK 317B
Kod towaru: M5136

Transformator video Etrix
1VP-B z wtykiem BNC, kątowy (2 szt.)
Kod towaru: M16654

Transformator wideo Etrix 8VP
na skrętkę UTP (8 kanałów, pasywny)
Kod towaru: M16664

Monitoring rozległego zakładu przemysłowego

Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy ULTIMAX
1316 25kl./s H.264 HDMI
Kod towaru: M72316

Kamera BOX u-cam 650
(dzień/noc, D-WDR, 650 TVL,
Sony Effio-E, ICR, 0.03 lx)
Kod towaru: M11194

Kamera kompaktowa Sunell
IRC59/21AKDN (dzień/noc, D-WDR,
650 TVL, Sony Effio-E, ICR, 0.01 lx, 2.812mm, OSD, IR do 50m)
Kod towaru: M11289

Kamera sufitowa CAM 660
(dzień/noc, D-WDR, 650 TVL, Sony Effio-E,
2.8-12mm, OSD, 0.01 lx, IR do 20m)
Kod towaru: M10771

Pulpit sterowniczy DS-1003
do rejestratorów HIKVISION oraz ULTIMAX
Kod towaru: M77920

Obiektyw JENSEN
2.8 - 12 mm DC IR F1.4
Kod towaru: M2136

Transformator wideo Etrix 8VP
na skrętkę UTP (8 kanałów, pasywny)
Kod towaru: M16664

Zewnętrzna obudowa Marathon MH-806/12
otwierana na bok
Kod towaru: M5406

Przedłużacz USB
po skrętce komputerowej
Kod towaru: M1680

Szafa RACK 19 42U
600x800 mm stojąca SIGNAL
Kod towaru: R912014

Przewód NETSET BOX U/UTP PE 5e
czarny, skrętka zewnętrzna
Kod towaru: E1412

Kamera szybkoobrotowa PH-33
(WDR, 540 TVL, Sony Super Had,
0.7 lx, 3.5-115.5 mm)
Kod towaru: M1196

WERSJA ANALOGOWA
Specyfikacja obiektu
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Zakład produkcyjny o powierzchni 900m . Na ogrodzonym terenie obiektu
znajduje się budynek, w którym prowadzona jest produkcja, magazyn,
budynek przeznaczony dla administracji oraz parking. Ogrodzony teren
posiada ochronę, która kontroluje osoby i pojazdy wjeżdżające
i wyjeżdżające.

Wybór toru transmisyjnego
Połączenia pomiędzy kamerami i rejestratorem - skrętka zewnętrzna
NETSET UTP PE 5e E1412 + transformatory wideo Etrix.

Opis wykonanej instalacji

Monitoring służyć ma podniesieniu bezpieczeństwa pracy osób
zatrudnionych. Kamery obserwujące teren otwarty wspomagać mają
ochronę, zmniejszając ryzyko kradzieży, natomiast kamery wewnętrzne
nadzorować pracę maszyn i pracowników. Monitoring stanowić ma
archiwum dla tranzytu towarów z i do zakładu.

Główne pomieszczenie ochrony znajduje się w biurowcu. Ze względu na
zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych rejestratory zostały
umieszczone w szafie rack w zamkniętym pomieszczeniu.

Specyfika obiektu determinuje wykorzystanie w tej sytuacji monitoringu
rozproszonego składającego się z kilku rejestratorów, kamer typu box
wysokiej jakości umieszczonych w obudowach, kamer PTZ. System ma być
na bieżąco obsługiwany przez pracowników ochrony.

Wybór rejestratora
Duża ilość względnie małych pomieszczeń sprawia, że wykorzystanie
monitoringu analogowego jest uzasadnione. Charakter procesów wymusza
nagrywanie płynnego obrazu w najwyższej rozdzielczości 4CIF. Obsługa
kilku urządzeń i kamer obrotowych powinna być maksymalnie uproszczona
i odbywać się przy pomocy pulpitu sterowniczego. Wykorzystane
rejestratory to ULTIMAX 1316.

Wybór kamer
Zostały wybrane kamery cechujące się wysoką jakością: zarówno wykonania
jak i obrazu. Kamery stacjonarne to kamery oparte o procesor sygnałowy
Sony Effio-E, który zapewnia przejrzysty obraz nawet przy trudnych
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warunkach oświetleniowych. Kamera PTZ PH-33 posiada szerokie
możliwości konfiguracji.

Zagrożenia

Rozwiązanie

www.dipol.com.pl

jest monitorowanie zakładu na żywo w biurze, jak również w dowolnym
miejscu przez telefon komórkowy. Lista bezpiecznych adresów IP oraz
zaufanych MAC adresów filtruje niepożądane połączenia oraz próby
zalogowania się z nieautoryzowanych miejsc.

Teren wokół zakładu monitorowany jest przy pomocy kamer u-cam 650
z obiektywami Jensen M2136 umieszczonych w podgrzewanych
obudowach Marathon MH-806/12 M5406. To samo rozwiązanie
wykorzystano przy bramie wjazdowej – rejestrowane są pojazdy
wjeżdżające i opuszczające zakład. Aby zmniejszyć liczbę punktów wizyjnych,
parking oraz przestrzeń pomiędzy halami monitorowana jest kamerami
szybkoobrotowymi PH-33 z ustalonymi na stałe trasami patrolowymi.
Magazyn i pomieszczenia nieogrzewane monitorowane są przy pomocy
kamer kompaktowych Sunell IRC59/21AKDN M11289, a pomieszczenia
biurowe, dla zapewnienia komfortu osób tam przebywających, nadzorują
dyskretne kamery sufitowe CAM660 M10771.
Ze względu na odległości pomiędzy kamerami i rejestratorami, do
transmisji wizji wykorzystano pasywne transmitery Etrix dla 4 i 8 kanałów.
Przewody poprowadzone zostały specjalną magistralą do punktu
zbiorczego. W pomieszczeniu ochrony umieszczono 2 rejestratory ULTIMAX
1316 M72316. Do każdego z nich podłączono monitor (na wyjściu HDMI),
mysz (USB + przedłużacz). Oba rejestratory spięte zostały w sieć wraz
z dedykowanym pulpitem sterowniczym DS-1003, pozwalającym na szybkie
sterowanie zarówno menu urządzenia, jak i kamerami obrotowymi.
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Dla kamer obserwujących strefy zamknięte oraz dla kamer
w pomieszczeniach zamkniętych w nocy zdefiniowano zdarzenia alarmowe,
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Kod towaru: M10771

Pulpit sterowniczy DS-1003
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WERSJA ANALOGOWA
Specyfikacja obiektu
2
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i wyjeżdżające.

Wybór toru transmisyjnego
Połączenia pomiędzy kamerami i rejestratorem - skrętka zewnętrzna
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warunkach oświetleniowych. Kamera PTZ PH-33 posiada szerokie
możliwości konfiguracji.

Zagrożenia

Rozwiązanie
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Monitoring centrum małego miasta
WERSJA ANALOGOWA

Centrum niewielkiego, 20-tysięcznego miasta. Starówka: rynek oraz
przylegające do niego ulice otwarte częściowo dla ruchu samochodowego.
Lokalny ośrodek turystyczno – handlowo – rozrywkowy. Sklepy, nocne
kluby, zabytkowe budynki.

Zagrożenia
Monitoring służyć ma podniesieniu bezpieczeństwa na obszarze starego
miasta. Jego obecność wspomóc mają służby prewencyjne. Ciągły nadzór
operatora ma zaowocować natychmiastowym wykryciem nieprawidłowych
zachowań: bójek, aktów wandalizmu czy nieprawidłowego parkowania,
natomiast nagrania mają pomóc w późniejszym odnalezieniu
kieszonkowców i sprawców drobnych kradzieży.

Rozwiązanie
Ze względu na rozległość instalacji zdecydowano się na oparcie
monitoringu na systemie analogowym Sunell i Ultimax, w połączeniu
z rozwiązaniem Ultimode oraz Ultiair. Na skrzyżowaniach i w miejscach
zwiększonej przestępczości zamontowano kamery szybkoobrotowe.
W pozostałych miejscach kamery stacjonarne w obudowach.

Wybór rejestratora
Monitoring miejski to jeden z rodzajów instalacji, gdzie stosowane powinno
być nagrywanie płynnego obrazu 25kl./s w rozdzielczości 4CIF. Ze względu
na najwyższą wydajność zastosowano rejestrator ULTIMAX 1316 M72316.

Wybór kamer
Zastosowano kamery obrotowe PH-33 posiadające 33x zoom optyczny.
Ustawienie tras ruchu i presetów jest bardzo proste i następuje przy użyciu
rejestratora. Kamery Sunell IRC59/21AP znakomicie widzą w miejscach
o bardzo słabym oświetleniu i są odporne na zniszczenia – klasa IK05.

Wybór toru transmisyjnego
Połączenie kamer analogowych z wideo konwerterem wykonano
przewódem koncentrycznym Camset 100 PE M6103. Połączenie systemu
z centrum zarządzającym – światłowodem jednomodowym ULTIMODE

UNI-8SM L7648. Połączenie między centrami dowodzenia wykonano
w technice bezprzewodowej wykorzystując punkty dostępowe ULTIAIR
319KC N2310/N2314.

Opis wykonanej instalacji
Ze względu na to, iż monitoring obejmował teren zurbanizowany, o dobrej
infrastrukturze informatycznej i elektrycznej prowadzenie przewodów oraz
znalezienie źródeł zasilania nie stanowiło problemu. Ze względu na
zabytkowy charakter niektórych budynków, większość punktów
obserwacyjnych została rozmieszczona na latarniach. Do centralnego
punktu instalacji doprowadzono wszystkie sygnały: wideo oraz dla kamer
szybkoobrotowych sygnał sterujący RS. Centrum monitoringu zostało
usytuowane w siedzibie Straży Miejskiej. Ze względu na odległość oraz
bezpieczeństwo transmitowanych danych system i centrum monitoringu
połączono przy pomocy światłowodu ULTIMODE UNI-8SM, wykorzystując
do tego dwa zestawy wideo konwerterów ULTIMODE V-216D. Tor optyczny
zakończony został przy pomocy mechanicznych spawów ULTIMODE
FAST-MS1 L5550 oraz pigtaili ULTIMODE PG-51S L3551. Poprowadzony
kabel światłowodowy zawiera 8 włókien w standardzie G.652.d, dzięki
czemu przyszła rozbudowa monitoringu nie będzie stanowić problemu.
W siedzibie Straży Miejskiej ulokowano serwerownię, gdzie w szafie rack
19' 22U zamontowano wideo konwertery oraz dwa rejestratory ULTIMAX
1316. W każdym z nich zainstalowane zostały po 2 dyski twarde SEAGATE
3TB ST3000DM001 co pozwala na ciągły zapis zdarzeń z wszystkich kamer
nawet przez ponad 3 tygodnie.
Obraz wyświetlany jest na dużych monitorach, a operator ma możliwość
podglądu obrazu z kamer i sterowania nimi za pomocą pulpitu
sterowniczego dedykowanego do rejestratorów DS-1003. Oprócz
operatora, obraz po sieci LAN dostępny jest dla wybranych pracowników
SM. Aby Policja uzyskała dostęp do rejestratora, między jednostkami
dowodzenia Staży Miejskiej i Policji zestawiono dedykowane połączenie
przy pomocy bezprzewodowych punktów dostępowych ULTIAIR 319KC.

Kamera szybkoobrotowa PH-33
(WDR, 540 TVL, Sony Super Had, 0.7 lx, 3.5115.5 mm)
Kod towaru: M1196

Szafa RACK 19' 24U 600 mm
stojąca SIGNAL
Kod towaru: R912011

Kabel uniwersalny
ULTIMODE UNI-8SM
(8 włókien G.652.D)
Kod towaru: L7648
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Specyfikacja obiektu

NOWOCZESNE

KAMERY
ANALOGOWE

Dzięki temu Policja i Straż Miejska mogą niezależnie korzystać ze wszystkich
funkcji monitoringu CCTV.

Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy ULTIMAX Kamera kompaktowa Sunell IRC59/21AP
Wideo konwerter ULTIMODE V-216D
Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR
1316 25kl./s H.264 HDMI
(dzień/noc, D-WDR, 650 TVL, Sony Effio-E, jednomodowy - WDM, 16xwideo, 1xdane,
319KC
Kod towaru: M72316
0.01 lx, 2.8-12 mm, OSD, IR do 30m)
RACK 19''
Kod towaru: N2310
Kod towaru: M11286
Kod towaru: L2921
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Spaw mechaniczny
ULTIMODE FAST-MS1
Kod towaru: L5550

Nowa generacja kamer Effectus

Monitoring centrum małego miasta
WERSJA ANALOGOWA
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Spaw mechaniczny
ULTIMODE FAST-MS1
Kod towaru: L5550

Nowa generacja kamer Effectus

MONITORING CYFROWY

Tani monitoring 1080p z zapisem na komputerze
z darmowym oprogramowaniem
MONITORING BIURA
Specyfikacja obiektu
1 duże i 4 małe nieoświetlone w nocy pomieszczenia biurowe oraz korytarz.
W budynku nie ma stróża nocnego, stąd jest konieczność monitoringu
wideo 24 godziny na dobę.

Zagrożenia
W biurach znajdują się komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, istnieje
zatem duże ryzyko włamania oraz utraty sprzętu wraz z zawartymi na nich
danymi.

Rozwiązanie
Ze względu na mały budżet firmy należy zamontować możliwie tanie kamery
zapewniające wysoką jakość obrazu. Rejestracja materiału wideo powinna
być realizowana na zakupionym wcześniej serwerze danych. Aby
skontrolować czy na terenie firmy po godzinach pracy, nie przebywają
nieuprawnione osoby, podgląd z kamer powinien być dostępny przez
internet oraz smartphone'a.

Wybór rejestratora
Obraz rejestrowany jest na komputerze PC z zainstalowanym darmowym
oprogramowaniem NVMS dołączonym do kamer. Komputer służy
jednocześnie do zapisu wideo jak i podglądu „na żywo” widoku
z pomieszczeń oraz przeglądania archiwalnych nagrań.

Wybór kamer

SN-IPV54/14ZDR K1698. Jest ona doskonałym rozwiązaniem w instalacjach,
w których priorytetem są małe wymiary kamery i jej dyskretne
umiejscowienie. K1698 posiada wbudowany obiektyw 3,6mm pozwalający
na obserwację pomieszczeń pod dużym kątem, bez konieczności regulacji
obiektywu. Dioda superflux oraz mechaniczny filtr podczerwieni pozwala
na skuteczne doświetlenie otoczenia nawet przy zerowym oświetleniu.

Wybór toru transmisyjnego
Połączenie pomiędzy kamerami IP i komputerem z zainstalowanym
oprogramowaniem odbywa się po skrętce.

Opis wykonanej instalacji
W proponowanym poniżej rozwiązaniu wykorzystano 6 kamer IP firmy
Sunell SN-IPV54/14ZDR K1698. Zamontowano po jednej sztuce K1698
w małych pomieszczeniach (8m2) oraz 2 kamery tego samego modelu
w dużym pokoju. Pozwalają one na podgląd obrazu za pomocą telefonu
komórkowego lub przeglądarki internetowej, a także na dwukierunkową
transmisję audio. Oświetlacze w kamerach zapewniają widzialność nawet
w zupełnych ciemnościach, pozwalając w ten sposób na późniejsze
odtworzenie wszystkich zaistniałych w nocy zdarzeń.
Kamery wpięte są za pomocą skrętki komputerowej do switcha PoE
ULTIPOWER 0098af zapewniając łączność z oprogramowaniem NVMS oraz
zasilanie wszystkich urządzeń. Dodatkowo możliwy jest podgląd za pomocą
dowolnej przeglądarki internetowej lub smartphone'a z systemem Android
lub iOS.

Monitoring 1080p z lokalnym wyświetlaniem
obrazu na sprzętowym rejestratorze NVR
MONITORING HOTELU
Specyfikacja obiektu

Opis wykonanej instalacji

Monitorowany jest czteropiętrowy hotel w zabytkowym centrum miasta
wraz z terenem od strony głównej ulicy, gdzie goście hotelowi parkują swoje
samochody.

Obiekt, zajmujący zabytkową kamienicę, został wyposażony
w profesjonalny system CCTV IP, bazujący na niskobudżetowym
rejestratorze Signal K2716 oraz kamerach Sunell o rozdzielczości 2 Mpix.
Kamery kopułowe K1698, zasilane PoE, zostały zainstalowane na klatkach
schodowych, a kamera kompaktowa K1685 na zewnątrz, zapewniając
obserwację hotelowego parkingu.

Zagrożenia
Wchodzenie osób nieupoważnionych na teren hotelu, niszczenie elewacji,
włamania do samochodów należących do gości hotelowych.

Rozwiązanie
Megapikselowy monitoring klatek schodowych, korytarzy oraz terenu przed
hotelem.

Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazu obsługa hotelu jest w stanie rozpoznać
dużą ilość detali, takich jak twarze osób wchodzących, tablice rejestracyjne.
Ułatwiło to wychwytywanie osób postronnych i samochodów
nienależących do gości. Ustały też całkowicie akty wandalizmu zabytkowej
elewacji kamienicy. Okablowanie strukturalne bazuje na skrętce wysokiej
jakości NETSET E1408 oraz switchu PoE N29986.

Wybór rejestratora
Rejestrator sieciowy, wolnostojący Signal NVR 2716 (16 kanałów)
z wyjściem HDMI.

Wybór kamer
Kamery zewnętrzne, kompaktowe, megapikselowe IP o niewielkich
wymiarach. Do monitoringu wnętrza użyto kamery megapikselowe,
wewnętrzne, kopułowe.

Obraz archiwizowany jest na rejestratorze Signal NVR2716 i wyświetlany na
podłączonym bezpośrednio do niego monitorze. Eliminuje to konieczność
podpinania komputerów klienckich tylko po to, aby podejrzeć obraz
z kamer. Dla potrzeb inwestora zostało skonfigurowane połączenie zdalne
z rejestratorem. Operator ma możliwość bieżącego podglądu oraz
przeglądania archiwalnych zdarzeń z każdego miejsca na świecie za pomocą
sieci Internet (PC oraz telefon komórkowy).

Wybór toru transmisyjnego
Połączenia pomiędzy kamerami IP i serwerami - przewód NETSET UTP 5e
E1408.

System monitoringu obejmujący swoim zasięgiem wszystkie pomieszczenia
i korytarze został oparty na jednym modelu kamery - Sunell

Wandaloodporna kamera kopułowa IP
Sunell SN-IPV54/14ZDR 2MPix Exmor
ONVIF
Kod towaru: K1698

Wandaloodporna kamera kopułowa
IP Sunell SN-IPV54/14ZDR 2MPix Exmor
ONVIF
Kod towaru: K1698
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Switch PoE ULTIPOWER 0098af
802.3af 9x RJ45 (8xPoE)
Kod towaru: N29982

Przewód NETSET U/UTP 5e
skrętka wewnętrzna
Kod towaru: E1408

Switch PoE ULTIPOWER 2216af
802.3af 16xRJ45 (16xPoE),
2xSFP (lub 2x 1000Mb/s)
Kod towaru: N29986

Kamera IP kompaktowa Full HD (2MPix)
Sony Exmor Sunell SN-IPR54/14APDN
ONVIF
Kod towaru: K1685

Rejestrator sieciowy Signal NVR 2716
16 kanałów
Kod towaru: K2716

Wtyk modularny
8 pin na drut
Kod towaru: J2008

www.dipol.com.pl
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MONITORING CYFROWY

Tani monitoring 1080p z zapisem na komputerze
z darmowym oprogramowaniem
MONITORING BIURA
Specyfikacja obiektu
1 duże i 4 małe nieoświetlone w nocy pomieszczenia biurowe oraz korytarz.
W budynku nie ma stróża nocnego, stąd jest konieczność monitoringu
wideo 24 godziny na dobę.

Zagrożenia
W biurach znajdują się komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, istnieje
zatem duże ryzyko włamania oraz utraty sprzętu wraz z zawartymi na nich
danymi.

Rozwiązanie
Ze względu na mały budżet firmy należy zamontować możliwie tanie kamery
zapewniające wysoką jakość obrazu. Rejestracja materiału wideo powinna
być realizowana na zakupionym wcześniej serwerze danych. Aby
skontrolować czy na terenie firmy po godzinach pracy, nie przebywają
nieuprawnione osoby, podgląd z kamer powinien być dostępny przez
internet oraz smartphone'a.

Wybór rejestratora
Obraz rejestrowany jest na komputerze PC z zainstalowanym darmowym
oprogramowaniem NVMS dołączonym do kamer. Komputer służy
jednocześnie do zapisu wideo jak i podglądu „na żywo” widoku
z pomieszczeń oraz przeglądania archiwalnych nagrań.

Wybór kamer

SN-IPV54/14ZDR K1698. Jest ona doskonałym rozwiązaniem w instalacjach,
w których priorytetem są małe wymiary kamery i jej dyskretne
umiejscowienie. K1698 posiada wbudowany obiektyw 3,6mm pozwalający
na obserwację pomieszczeń pod dużym kątem, bez konieczności regulacji
obiektywu. Dioda superflux oraz mechaniczny filtr podczerwieni pozwala
na skuteczne doświetlenie otoczenia nawet przy zerowym oświetleniu.

Wybór toru transmisyjnego
Połączenie pomiędzy kamerami IP i komputerem z zainstalowanym
oprogramowaniem odbywa się po skrętce.

Opis wykonanej instalacji
W proponowanym poniżej rozwiązaniu wykorzystano 6 kamer IP firmy
Sunell SN-IPV54/14ZDR K1698. Zamontowano po jednej sztuce K1698
w małych pomieszczeniach (8m2) oraz 2 kamery tego samego modelu
w dużym pokoju. Pozwalają one na podgląd obrazu za pomocą telefonu
komórkowego lub przeglądarki internetowej, a także na dwukierunkową
transmisję audio. Oświetlacze w kamerach zapewniają widzialność nawet
w zupełnych ciemnościach, pozwalając w ten sposób na późniejsze
odtworzenie wszystkich zaistniałych w nocy zdarzeń.
Kamery wpięte są za pomocą skrętki komputerowej do switcha PoE
ULTIPOWER 0098af zapewniając łączność z oprogramowaniem NVMS oraz
zasilanie wszystkich urządzeń. Dodatkowo możliwy jest podgląd za pomocą
dowolnej przeglądarki internetowej lub smartphone'a z systemem Android
lub iOS.

Monitoring 1080p z lokalnym wyświetlaniem
obrazu na sprzętowym rejestratorze NVR
MONITORING HOTELU
Specyfikacja obiektu

Opis wykonanej instalacji

Monitorowany jest czteropiętrowy hotel w zabytkowym centrum miasta
wraz z terenem od strony głównej ulicy, gdzie goście hotelowi parkują swoje
samochody.

Obiekt, zajmujący zabytkową kamienicę, został wyposażony
w profesjonalny system CCTV IP, bazujący na niskobudżetowym
rejestratorze Signal K2716 oraz kamerach Sunell o rozdzielczości 2 Mpix.
Kamery kopułowe K1698, zasilane PoE, zostały zainstalowane na klatkach
schodowych, a kamera kompaktowa K1685 na zewnątrz, zapewniając
obserwację hotelowego parkingu.

Zagrożenia
Wchodzenie osób nieupoważnionych na teren hotelu, niszczenie elewacji,
włamania do samochodów należących do gości hotelowych.

Rozwiązanie
Megapikselowy monitoring klatek schodowych, korytarzy oraz terenu przed
hotelem.

Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazu obsługa hotelu jest w stanie rozpoznać
dużą ilość detali, takich jak twarze osób wchodzących, tablice rejestracyjne.
Ułatwiło to wychwytywanie osób postronnych i samochodów
nienależących do gości. Ustały też całkowicie akty wandalizmu zabytkowej
elewacji kamienicy. Okablowanie strukturalne bazuje na skrętce wysokiej
jakości NETSET E1408 oraz switchu PoE N29986.

Wybór rejestratora
Rejestrator sieciowy, wolnostojący Signal NVR 2716 (16 kanałów)
z wyjściem HDMI.

Wybór kamer
Kamery zewnętrzne, kompaktowe, megapikselowe IP o niewielkich
wymiarach. Do monitoringu wnętrza użyto kamery megapikselowe,
wewnętrzne, kopułowe.

Obraz archiwizowany jest na rejestratorze Signal NVR2716 i wyświetlany na
podłączonym bezpośrednio do niego monitorze. Eliminuje to konieczność
podpinania komputerów klienckich tylko po to, aby podejrzeć obraz
z kamer. Dla potrzeb inwestora zostało skonfigurowane połączenie zdalne
z rejestratorem. Operator ma możliwość bieżącego podglądu oraz
przeglądania archiwalnych zdarzeń z każdego miejsca na świecie za pomocą
sieci Internet (PC oraz telefon komórkowy).

Wybór toru transmisyjnego
Połączenia pomiędzy kamerami IP i serwerami - przewód NETSET UTP 5e
E1408.

System monitoringu obejmujący swoim zasięgiem wszystkie pomieszczenia
i korytarze został oparty na jednym modelu kamery - Sunell

Wandaloodporna kamera kopułowa IP
Sunell SN-IPV54/14ZDR 2MPix Exmor
ONVIF
Kod towaru: K1698

Wandaloodporna kamera kopułowa
IP Sunell SN-IPV54/14ZDR 2MPix Exmor
ONVIF
Kod towaru: K1698
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Switch PoE ULTIPOWER 0098af
802.3af 9x RJ45 (8xPoE)
Kod towaru: N29982

Przewód NETSET U/UTP 5e
skrętka wewnętrzna
Kod towaru: E1408

Switch PoE ULTIPOWER 2216af
802.3af 16xRJ45 (16xPoE),
2xSFP (lub 2x 1000Mb/s)
Kod towaru: N29986

Kamera IP kompaktowa Full HD (2MPix)
Sony Exmor Sunell SN-IPR54/14APDN
ONVIF
Kod towaru: K1685

Rejestrator sieciowy Signal NVR 2716
16 kanałów
Kod towaru: K2716

Wtyk modularny
8 pin na drut
Kod towaru: J2008
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Podstawę sieci LAN stanowią switche PoE ULTIPOWER N29980, które spięte
są ze sobą połączeniami światłowodowymi. Widok z kamer analogowych
zapisywany jest na urządzeniach Ultimax WD1 M72408 oraz Ultimax NVR
2116 rozmieszczonych we wszystkich budynkach objętych monitoringiem.
Dzięki takiemu rozwiązaniu obraz z kamer rejestrowany jest na oddzielnych
rejestratorach zapewniając zabezpieczenie części danych w przypadku
awarii jednego z nich. Podgląd obrazu z wszystkich kamer (punkt ochrony)
dostępny jest na komputerze z zainstalowanym darmowym
oprogramowaniem VMS. Umożliwia ono podgląd obrazu „na żywo” jak
i archiwalnych nagrań zarówno z rejestratora analogowego jak i IP. Dzięki
obsłudze smartphone'ów z systemami Android i iOS dostępny jest również
podgląd mobilny.

Wybór toru transmisyjnego
Połączenie pomiędzy kamerami analogowymi oraz rejestratorem
wykonano przewodem koncentrycznym CCTV CAMSET M6100. Połączenie
pomiędzy kamerami IP oraz switchem – skrętką zewnętrzną NETSET
5e E1412. Połączenie między blokami - kablem wielomodowym UTLIMODE
UNI-4MM L7354.

Opis wykonanej instalacji
W celu zabezpieczenia elewacji budynków oraz dozoru otoczenia na każdym
budynku zamontowano kamery IP Sunell K1691 z oświetlaczem IR oraz
mechanicznym filtrem podczerwieni. Rozwiązania konstrukcyjne
w połączeniu wysoką rozdzielczością zapewniają znakomitą jakość obrazu
zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. W celu kontroli osób
wchodzących/wychodzących do klatek mieszkaniowych/piwnic w każdej
z nich umieszczono analogowe kamery wandaloodporne o podwyższonej
rozdzielczości 900TVL Sunell - ze względu na małą powierzchnię klatek
3x3m nie było konieczności stosowania urządzeń o rozdzielczości
megapikselowej.

Pracujący system monitoringu oparty na
rejestratorze Signal oraz kamerach Sunell.
Zrzuty ekranowe pokazują powiększenia fragmentów
zarejestrowanych 2 MPix obrazów.

Wandaloodporna kamera IP kopułowa
zewnętrzna IR Full HD (2MPix) Aptina
Sunell SN-IPV54/12UDR ONVIF
Kod towaru: K1691

Cyfrowy rejestrator 8-kanałowy Ultimax
1408 WD1 H.264 HDMI
Kod towaru: M72408

Monitoring hybrydowy – połączenie technologii
analogowej oraz IP
Wybór rejestratora

Bloki mieszkalne oraz ścieżki i parkingi.

Archiwizacja obrazu z kamer analogowych odbywa się za pomocą
rejestratora analogowego Ultimax WD1 natomiast z kamer
megpikselowych IP obraz rejestrowany jest za pomocą sprzętowego NVRa
Ultimax.

Rozwiązanie
Na każdej klatce zamontowana została analogowa kamera
wandaloodporna. Parkingi oraz elewacje budynku monitorowane są za
pomocą megapikselowych kamer IP.

Kamera wandaloodporna Sunell
IRC13/40AUVD (dzień/noc, D-WDR,
900 TVL, Sony Exmor, ICR, 0.01 lx,
2.8-12mm, OSD, IR do 25m)
Kod towaru: M10761

Switch PoE ULTIPOWER 2216af
802.3af 16xRJ45 (16xPoE),
2xSFP (lub 2x 1000Mb/s)
Kod towaru: N29986

SWITCH POE N29980

Specyfikacja obiektu

Włamania do piwnic oraz mieszkań, niszczenie elewacji przez wandali.

Switch PoE ULTIPOWER 0054af
802.3af 5x RJ45 (4xPoE)
Kod towaru: N29980

PC + VMS

DOZÓR OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Zagrożenia

Rejestrator IP NVR Ultimax 2116
Kod towaru: K2116

DRV K2116

MODUŁ
ŚWIATŁOWODOWY
L1415
MEDIA KONWERTER L10025
ŚWIATŁOWÓD L7370

K1691

K1691

K1691

ŚWIATŁOWÓD L7370

K1691

K1691

K1691

K1691

K1691

M10761

M10761

M10761

M10761

KAMERY

Wybór kamer
Ze względu na małą powierzchnię klatek schodowych należy zastosować
wandaloodporne kamery analogowe 900 TVL z oświetlaczem
podczerwieni. Na zewnątrz kamery 2 megapikselowe IP Sunell
umieszczone są w obudowach zewnętrznych Marathon, do których
przykręcone są oświetlacze podczerwieni Redbeam.

SWITCH POE
N29986
DRV
M72404
M10761

M10761

M10761

M10761

L7370

SWITCH POE
N29986
DRV
M72404

KAMERY
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Podstawę sieci LAN stanowią switche PoE ULTIPOWER N29980, które spięte
są ze sobą połączeniami światłowodowymi. Widok z kamer analogowych
zapisywany jest na urządzeniach Ultimax WD1 M72408 oraz Ultimax NVR
2116 rozmieszczonych we wszystkich budynkach objętych monitoringiem.
Dzięki takiemu rozwiązaniu obraz z kamer rejestrowany jest na oddzielnych
rejestratorach zapewniając zabezpieczenie części danych w przypadku
awarii jednego z nich. Podgląd obrazu z wszystkich kamer (punkt ochrony)
dostępny jest na komputerze z zainstalowanym darmowym
oprogramowaniem VMS. Umożliwia ono podgląd obrazu „na żywo” jak
i archiwalnych nagrań zarówno z rejestratora analogowego jak i IP. Dzięki
obsłudze smartphone'ów z systemami Android i iOS dostępny jest również
podgląd mobilny.

Wybór toru transmisyjnego
Połączenie pomiędzy kamerami analogowymi oraz rejestratorem
wykonano przewodem koncentrycznym CCTV CAMSET M6100. Połączenie
pomiędzy kamerami IP oraz switchem – skrętką zewnętrzną NETSET
5e E1412. Połączenie między blokami - kablem wielomodowym UTLIMODE
UNI-4MM L7354.

Opis wykonanej instalacji
W celu zabezpieczenia elewacji budynków oraz dozoru otoczenia na każdym
budynku zamontowano kamery IP Sunell K1691 z oświetlaczem IR oraz
mechanicznym filtrem podczerwieni. Rozwiązania konstrukcyjne
w połączeniu wysoką rozdzielczością zapewniają znakomitą jakość obrazu
zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. W celu kontroli osób
wchodzących/wychodzących do klatek mieszkaniowych/piwnic w każdej
z nich umieszczono analogowe kamery wandaloodporne o podwyższonej
rozdzielczości 900TVL Sunell - ze względu na małą powierzchnię klatek
3x3m nie było konieczności stosowania urządzeń o rozdzielczości
megapikselowej.

Pracujący system monitoringu oparty na
rejestratorze Signal oraz kamerach Sunell.
Zrzuty ekranowe pokazują powiększenia fragmentów
zarejestrowanych 2 MPix obrazów.

Wandaloodporna kamera IP kopułowa
zewnętrzna IR Full HD (2MPix) Aptina
Sunell SN-IPV54/12UDR ONVIF
Kod towaru: K1691

Cyfrowy rejestrator 8-kanałowy Ultimax
1408 WD1 H.264 HDMI
Kod towaru: M72408

Monitoring hybrydowy – połączenie technologii
analogowej oraz IP
Wybór rejestratora

Bloki mieszkalne oraz ścieżki i parkingi.

Archiwizacja obrazu z kamer analogowych odbywa się za pomocą
rejestratora analogowego Ultimax WD1 natomiast z kamer
megpikselowych IP obraz rejestrowany jest za pomocą sprzętowego NVRa
Ultimax.

Rozwiązanie
Na każdej klatce zamontowana została analogowa kamera
wandaloodporna. Parkingi oraz elewacje budynku monitorowane są za
pomocą megapikselowych kamer IP.

Kamera wandaloodporna Sunell
IRC13/40AUVD (dzień/noc, D-WDR,
900 TVL, Sony Exmor, ICR, 0.01 lx,
2.8-12mm, OSD, IR do 25m)
Kod towaru: M10761

Switch PoE ULTIPOWER 2216af
802.3af 16xRJ45 (16xPoE),
2xSFP (lub 2x 1000Mb/s)
Kod towaru: N29986

SWITCH POE N29980

Specyfikacja obiektu

Włamania do piwnic oraz mieszkań, niszczenie elewacji przez wandali.

Switch PoE ULTIPOWER 0054af
802.3af 5x RJ45 (4xPoE)
Kod towaru: N29980

PC + VMS

DOZÓR OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Zagrożenia

Rejestrator IP NVR Ultimax 2116
Kod towaru: K2116

DRV K2116

MODUŁ
ŚWIATŁOWODOWY
L1415
MEDIA KONWERTER L10025
ŚWIATŁOWÓD L7370

K1691

K1691

K1691

ŚWIATŁOWÓD L7370

K1691

K1691

K1691

K1691

K1691

M10761

M10761

M10761

M10761

KAMERY

Wybór kamer
Ze względu na małą powierzchnię klatek schodowych należy zastosować
wandaloodporne kamery analogowe 900 TVL z oświetlaczem
podczerwieni. Na zewnątrz kamery 2 megapikselowe IP Sunell
umieszczone są w obudowach zewnętrznych Marathon, do których
przykręcone są oświetlacze podczerwieni Redbeam.

SWITCH POE
N29986
DRV
M72404
M10761

M10761

M10761

M10761

L7370

SWITCH POE
N29986
DRV
M72404

KAMERY
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Monitoring rozproszony bezprzewodowy
DOZÓR MAŁEGO MIASTA
Specyfikacja obiektu

Wybór kamer

Centrum małej miejscowości oraz przylegające do niego ulice otwarte dla
ruchu samochodowego.

Kamery megapikselowe obrotowe i boxowe.

Wybór toru transmisyjnego

Zagrożenia
Monitoring służyć ma podniesieniu bezpieczeństwa na obszarze starego
miasta. Jego obecność wspomóc mają służby prewencyjne. Nadzór
operatora prowadzony 24 godziny na dobę ma zaowocować
natychmiastowym wykryciem nieprawidłowych zachowań: bójek, aktów
wandalizmu czy nieprawidłowego parkowania, natomiast nagrania mają
pomóc w późniejszym odnalezieniu kieszonkowców i sprawców drobnych
kradzieży czy napadów.

Rozwiązanie
Bezprzewodowy monitoring IP z centralnym punktem dozoru zarządzany
przez operatora, który ma uprawnienia podglądu, sterowania kamerami
PTZ, przeglądania archiwalnych nagrań i przekazywania ich organom
ścigania.

Połączenie pomiędzy kamerami IP i stacją bazową – bezprzewodowe
punkty dostępowe SEXTANT G-5HnD 5GHz MikroTik.

Opis wykonanej instalacji
System monitoringu składa się z kamer IP – szybkoobrotowych 2MPix
SN-IPS54/80DN/Z22, oraz box 2MPix SN-IPC54/14EDN K1634
z obiektywami Clear HD M2280, umieszczonych w obudowach Marathon.
Na system monitoringu składa się szereg stacji bazowych pracujących
w trybie połączenia typu punkt-punkt SEXTANT G-5HnD N24113.
Należy pamiętać, że praca na kanale zajętym lub sąsiednim do niego jest
możliwa, jednakże powoduje spadek szybkości działania sieci. Stacje
bazowe połączone są z centrum monitoringu znajdującego się w Straży
Miejskiej. Na stanowisku operatora zainstalowano oprogramowanie
NUUO które służy do podglądu oraz rejestracji obrazu z kamer.

Wybór rejestratora
Oprogramowanie NUUO + PC + pulpit sterowniczy do sterowania kamerami
PTZ.

Monitoring 1080p możliwością zdalnego
dostępu oraz podstawową analizą obrazu
MONITORING SKLEPU
Specyfikacja obiektu

Wybór toru transmisyjnego

Sklep z czterema stanowiskami kasowymi oraz przynależący do niego
parking.

Połączenia pomiędzy kamerami zewnętrznymi a switchem wykonano za
pomocą przewodu NETSET PE 5e E1412, natomiast modele wewnętrzne
podpięto skrętką NETSET UTP 5e E1408.

Zagrożenia
Ze względu na częste kradzieże artykułów spożywczych, kosmetyków,
alkoholu oraz włamania do samochodów pozostawionych na terenie
parkingu konieczne jest zamontowanie monitoringu o wysokiej
rozdzielczości.

Wybór rejestratora
Ze względu na konieczność jednoczesnego podglądu obrazu z kamer oraz
ich zapisu na dysku twardym oraz zdalnego odtwarzania, należy użyć
rejestratora w postaci serwera z oprogramowaniem NUUO K3116.
Podłączone do komputera monitory umożliwiają podgląd alejek wokół
regałów, stanowisk kasowych oraz parkingu.

Wybór kamer
Kamery będą montowane wewnątrz pomieszczenia oraz na zewnątrz zatem
ich obudowa musi być dostosowana do warunków środowiskowych. Ze
względu na pracę 24h/dobę, warunkiem koniecznym jest mechaniczny filtr
podczerwieni oraz oświetlacz IR. Aby zarejestrować nominały banknotów
wydawanych w kasie, potrzebne są kamery o wysokiej rozdzielczości 2MPix.

Punkt dostępowy SEXTANT G-5HnD 5GHz
MikroTik 18dBi 25dBm MIMO 2x2
802.11a/n
Kod towaru: N24113

Sunell SN-IPS54/80DN/Z22
Kod towaru: K1666

Kamera IP box Full HD (2MPix) CMOS
Sunell SN-IPC54/14EDN ONVIF
Kod towaru: K1634
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Pulpit sterowniczy USB
Kod towaru: K9153

Przewód NETSET U/UTP 5e
skrętka wewnętrzna
Kod towaru: E1408

Ze względu na zdarzające się na terenie stacji kradzieże paliwa,
zdecydowano się na monitoring IP oparty o urządzenia firmy Sunell.
Dozorem został objęty cały teren należący do sklepu, łącznie z parkingiem.
K1681 dzięki oświetlaczowi podczerwieni opartemu o diody IR Super Flux zasięg 30 m oraz mechanicznemu filtrowi podczerwieni zapewniają
doskonałą widoczność zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. Dzięki
rozdzielczości 2MPix z łatwością można dostrzec cechy charakterystyczne
osób (wygląd zewnętrzny, rysy twarzy) i pojazdów (marka, kolor i numer
rejestracyjny). Sam widok kamer odstrasza potencjalnych przestępców oraz
wymusza poprawne zachowanie klientów i pracowników sklepu. Wewnątrz
sklepu zamontowano kamery K1695 do monitoringu kas, aby zapobiec
ewentualnym nieporozumieniom przy wydawaniu towaru lub pieniędzy.
Materiał z kamer archiwizowany jest na serwerze z oprogramowaniem
NUUO K3116, które umożliwia zapis ciągły oraz z detekcji ruchu, a ponadto
pozwala na zliczanie osób poruszających się po terenie sklepu. Takie
statystyki umożliwiają bardziej efektywne rozmieszczenie towaru
i maksymalizację zysków.

Obiektyw ClearHD 2,8-12 mm
(DC, F1.4, 2.0 Mpix, z korekcją IR)
Kod towaru: M2280
Switch PoE ULTIPOWER 2216af
802.3af 16xRJ45 (16xPoE),
2xSFP (lub 2x 1000Mb/s)
Kod towaru: N29986

Oprogramowanie NUUO SCB-IP+08
Kod towaru: K3108

Opis wykonanej instalacji

Oprogramowanie NUUO SCB-IP+16
Kod towaru: K3116

Kamera IP kopułowa wewnętrzna Full HD
(2MPix) Aptina Sunell SN-IPD54/12VDR
ONVIF
Kod towaru: K1695

Kamera IP kompaktowa Full HD (2MPix)
Sony Exmor Sunell SN-IPR54/14AKDN
ONVIF
Kod towaru: K1681

Przewód NETSET U/UTP 5e
żelowany, czarny skrętka zewnętrzna
Kod towaru: E1410
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Monitoring rozproszony bezprzewodowy
DOZÓR MAŁEGO MIASTA
Specyfikacja obiektu

Wybór kamer

Centrum małej miejscowości oraz przylegające do niego ulice otwarte dla
ruchu samochodowego.

Kamery megapikselowe obrotowe i boxowe.

Wybór toru transmisyjnego

Zagrożenia
Monitoring służyć ma podniesieniu bezpieczeństwa na obszarze starego
miasta. Jego obecność wspomóc mają służby prewencyjne. Nadzór
operatora prowadzony 24 godziny na dobę ma zaowocować
natychmiastowym wykryciem nieprawidłowych zachowań: bójek, aktów
wandalizmu czy nieprawidłowego parkowania, natomiast nagrania mają
pomóc w późniejszym odnalezieniu kieszonkowców i sprawców drobnych
kradzieży czy napadów.

Rozwiązanie
Bezprzewodowy monitoring IP z centralnym punktem dozoru zarządzany
przez operatora, który ma uprawnienia podglądu, sterowania kamerami
PTZ, przeglądania archiwalnych nagrań i przekazywania ich organom
ścigania.

Połączenie pomiędzy kamerami IP i stacją bazową – bezprzewodowe
punkty dostępowe SEXTANT G-5HnD 5GHz MikroTik.

Opis wykonanej instalacji
System monitoringu składa się z kamer IP – szybkoobrotowych 2MPix
SN-IPS54/80DN/Z22, oraz box 2MPix SN-IPC54/14EDN K1634
z obiektywami Clear HD M2280, umieszczonych w obudowach Marathon.
Na system monitoringu składa się szereg stacji bazowych pracujących
w trybie połączenia typu punkt-punkt SEXTANT G-5HnD N24113.
Należy pamiętać, że praca na kanale zajętym lub sąsiednim do niego jest
możliwa, jednakże powoduje spadek szybkości działania sieci. Stacje
bazowe połączone są z centrum monitoringu znajdującego się w Straży
Miejskiej. Na stanowisku operatora zainstalowano oprogramowanie
NUUO które służy do podglądu oraz rejestracji obrazu z kamer.

Wybór rejestratora
Oprogramowanie NUUO + PC + pulpit sterowniczy do sterowania kamerami
PTZ.

Monitoring 1080p możliwością zdalnego
dostępu oraz podstawową analizą obrazu
MONITORING SKLEPU
Specyfikacja obiektu

Wybór toru transmisyjnego

Sklep z czterema stanowiskami kasowymi oraz przynależący do niego
parking.

Połączenia pomiędzy kamerami zewnętrznymi a switchem wykonano za
pomocą przewodu NETSET PE 5e E1412, natomiast modele wewnętrzne
podpięto skrętką NETSET UTP 5e E1408.

Zagrożenia
Ze względu na częste kradzieże artykułów spożywczych, kosmetyków,
alkoholu oraz włamania do samochodów pozostawionych na terenie
parkingu konieczne jest zamontowanie monitoringu o wysokiej
rozdzielczości.

Wybór rejestratora
Ze względu na konieczność jednoczesnego podglądu obrazu z kamer oraz
ich zapisu na dysku twardym oraz zdalnego odtwarzania, należy użyć
rejestratora w postaci serwera z oprogramowaniem NUUO K3116.
Podłączone do komputera monitory umożliwiają podgląd alejek wokół
regałów, stanowisk kasowych oraz parkingu.

Wybór kamer
Kamery będą montowane wewnątrz pomieszczenia oraz na zewnątrz zatem
ich obudowa musi być dostosowana do warunków środowiskowych. Ze
względu na pracę 24h/dobę, warunkiem koniecznym jest mechaniczny filtr
podczerwieni oraz oświetlacz IR. Aby zarejestrować nominały banknotów
wydawanych w kasie, potrzebne są kamery o wysokiej rozdzielczości 2MPix.

Punkt dostępowy SEXTANT G-5HnD 5GHz
MikroTik 18dBi 25dBm MIMO 2x2
802.11a/n
Kod towaru: N24113

Sunell SN-IPS54/80DN/Z22
Kod towaru: K1666

Kamera IP box Full HD (2MPix) CMOS
Sunell SN-IPC54/14EDN ONVIF
Kod towaru: K1634
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Pulpit sterowniczy USB
Kod towaru: K9153

Przewód NETSET U/UTP 5e
skrętka wewnętrzna
Kod towaru: E1408

Ze względu na zdarzające się na terenie stacji kradzieże paliwa,
zdecydowano się na monitoring IP oparty o urządzenia firmy Sunell.
Dozorem został objęty cały teren należący do sklepu, łącznie z parkingiem.
K1681 dzięki oświetlaczowi podczerwieni opartemu o diody IR Super Flux zasięg 30 m oraz mechanicznemu filtrowi podczerwieni zapewniają
doskonałą widoczność zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. Dzięki
rozdzielczości 2MPix z łatwością można dostrzec cechy charakterystyczne
osób (wygląd zewnętrzny, rysy twarzy) i pojazdów (marka, kolor i numer
rejestracyjny). Sam widok kamer odstrasza potencjalnych przestępców oraz
wymusza poprawne zachowanie klientów i pracowników sklepu. Wewnątrz
sklepu zamontowano kamery K1695 do monitoringu kas, aby zapobiec
ewentualnym nieporozumieniom przy wydawaniu towaru lub pieniędzy.
Materiał z kamer archiwizowany jest na serwerze z oprogramowaniem
NUUO K3116, które umożliwia zapis ciągły oraz z detekcji ruchu, a ponadto
pozwala na zliczanie osób poruszających się po terenie sklepu. Takie
statystyki umożliwiają bardziej efektywne rozmieszczenie towaru
i maksymalizację zysków.

Obiektyw ClearHD 2,8-12 mm
(DC, F1.4, 2.0 Mpix, z korekcją IR)
Kod towaru: M2280
Switch PoE ULTIPOWER 2216af
802.3af 16xRJ45 (16xPoE),
2xSFP (lub 2x 1000Mb/s)
Kod towaru: N29986

Oprogramowanie NUUO SCB-IP+08
Kod towaru: K3108

Opis wykonanej instalacji

Oprogramowanie NUUO SCB-IP+16
Kod towaru: K3116

Kamera IP kopułowa wewnętrzna Full HD
(2MPix) Aptina Sunell SN-IPD54/12VDR
ONVIF
Kod towaru: K1695

Kamera IP kompaktowa Full HD (2MPix)
Sony Exmor Sunell SN-IPR54/14AKDN
ONVIF
Kod towaru: K1681

Przewód NETSET U/UTP 5e
żelowany, czarny skrętka zewnętrzna
Kod towaru: E1410
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Monitoring mobilny

Monitoring mobilny

WERSJA 1 KANAŁOWA

WERSJA 4 KANAŁOWA

Specyfika monitorowanego obszaru

Opis instalacji

Specyfikacja monitorowanego obszaru

Firmowy lub prywatny samochód osobowy – monitorowanie trasy
przejazdu oraz zdarzeń drogowych. Firmy kurierskie, kierowcy zawodowi.

Instalacja rejestratora Protect jest niezwykle prosta i intuicyjna. Rejestrator
montowany jest na uchwycie do przedniej szyby. Dzięki szerokiemu kątowi
widzenia (120 stopni) nagrywane jest wszystko, co dzieje się przed maską
samochodu. Pozycjonowanie kamery nie przysparza problemów, dzięki
obrotowemu monitorowi LCD 2,5'' zapewniającemu podgląd na żywo.

Autokary, autobusy miejskie, busy, tramwaje, metro, pojazdy firmowe
i osobowe, pojazdy specjalne tj. TIRy, radiowozy, samochody więzienne lub
wojskowe, karetki.

Zagrożenia
Możliwe kolizje w których ustalenie winnego jest trudne, próby
wymuszenia odszkodowań, wykorzystywanie pojazdu służbowego do celów
prywatnych.

Rozwiązanie
W wielu firmach na każdy wyjazd są wypożyczane samochody, dlatego nie
można zamontować w nich rejestratora na stałe. Dla osób prywatnych
montaż kamery w samochodzie psuje estetykę wnętrza. Najlepszym
rozwiązaniem jest więc monitoring oparty o rejestratory mobilne nie
montowane na stałe.

Uruchomienie urządzenia nastąpić może po pojawieniu się napięcia lub na
żądanie operatora. O przejściu urządzenia w tryb nagrywania użytkownik
informowany jest ikoną na wyświetlaczu, a gdy ten jest złożony, dyskretną
diodą. Wbudowana bateria wystarcza na ok. 3 godziny pracy w zależności
od konfiguracji, jeśli urządzenie nie jest podłączone do zasilania
z zapalniczki, lub gdy silnik samochodu nie pracuje.
Model 701 posiada przetwornik o wyższej rozdzielczości (1280x720),
interfejs HDMI, kompresję H.264.

Wybór rejestratora

Zagrożenia
Nadzór nad przewożonymi pasażerami, wykrywanie nieprawidłowości
podczas użytkowania pojazdu np. niezapięte pasy bezpieczeństwa,
nieuzasadnione otwieranie wlewu paliwa, wykorzystywanie samochodu
w celach prywatnych, wypadek w którym trudno określić kto jest sprawcą
zdarzenia.

Rozwiązanie
Jednoczesny zapis obrazu z 4 niezależnych kamer obserwujących wnętrze
pojazdu oraz widok z przedniej i tylnej szyby. Podpięcie wejść alarmowych
w instalację elektryczną pojazdu.

Wybór rejestratora

Założenia mobilnego monitoringu wizyjnego z możliwością demontażu
urządzenia spełnia rejestrator Protect: 520 lub 701.

4 kanałowy Protect 104 M80104 z możliwością zapisu na 2 kartach SD po
128GB każda lub Protect 204 M80204 obsługujący dyski twarde 2.5"
o pojemności do 2 TB.

Opis instalacji

Kamera z rejestratorem PROTECT 520 HD,
MPEG-4, LCD, czytnik SDHC/MMC
Kod towaru: M70520

Kamera z rejestratorem PROTECT 701 HD,
H.264 ruchomy LCD, czytnik SDHC/MMC
Kod towaru: M70701

Kamera z rejestratorem PROTECT 802
2 kanały, GPS, akcelerometr
Kod towaru: M70802

Rejestrator przeznaczony jest do montażu wewnątrz kabiny pojazdu
np. pod siedzeniem, w schowku czy bagażniku. Przewody zasilające
podłącza się do akumulatora oraz zapłonu (analogicznie jak radio) dzięki
czemu po przekręceniu stacyjki urządzenie automatycznie rozpoczyna zapis
audio-wideo. Dodatkowo posiada podtrzymanie zasilania i przez 8 sekund

po jego zaniku napięcia nadal nagrywa obraz. Rejestrator wyposażony jest
w bezpiecznik 10A, chroniący przed zbyt dużym poborem prądu
i przepaleniem instalacji elektrycznej w przypadku awarii.
Urządzenia posiadają 4 sloty do podłączenia kabli z przewodami
wyprowadzającymi złącza BNC, RCA, DC 2,1/5,5mm z napięciem
wyjściowym 12V DC. Dzięki nim możliwe jest szybkie i łatwe podłączenie
kamer, mikrofonu oraz zasilania urządzeń bezpośrednio z samego
rejestratora.
Antena GPS posiada magnes i taśmę dwulepną ułatwiającą mocowanie do
elementów samochodu. Jej montaż zaleca się w pobliżu szyb, tak aby sygnał
był możliwie najlepszy. Cienki przewód anteny długości 5m umożliwia
przeciągnięcie kabla pod tapicerką w zasadzie z dowolnego miejsca
pojazdu. Obsługa GPS pozwala zapisać takie dane jak aktualna pozycja oraz
prędkość, a następnie odtworzyć trasę przejazdu za pomocą dedykowanej,
darmowej aplikacji dołączonej do zestawu. Program, oprócz generowania
mapy przejazdu, pozwala na odtworzenie nagrań z poszczególnych kamer,
stworzenie wykresów przeciążeń oraz wskazanie momentu aktywacji wejść
alarmowych. Jeżeli zachodzi taka potrzeba za pomocą aplikacji można
wyeksportować dowolny fragment w formacie AVI.
Wejścia alarmowe mogą monitorować urządzenia samochodu wpięte
w instalację elektryczną. Może to być: otwarcie wlewu paliwa, zamknięcie
drzwi, zapięcie pasów bezpieczeństwa, otwarcie przestrzeni ładunkowej,
naciśnięcie hamulca, włączenie kierunkowskazów itd. Sterowanie
rejestratorem odbywa się dzięki dołączonemu do zestawu pilotowi IR.
Menu graficzne wyświetlane jest przez analogowe wyjście wideo do którego
można podłączyć monitor.

WERSJA 2 KANAŁOWA
Specyfika monitorowanego obszaru
Taksówka, bus, autobus.

Wybór rejestratora
Monitoring drogi przed pojazdem i wnętrza samochodu umożliwia
rejestrator Protect 802.

Opis instalacji
Rejestrator montowany jest na uchwycie-przyssawce do przedniej szyby.
Konfigurację i ustawienia kierunków widzenia ułatwia 2,7'' kolorowy
wyświetlacz. Szeroki kąt widzenia dla przedniej (90 stopni) oraz tylnej
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soczewki (120 stopni) zapewnia doskonały pogląd na sytuację wewnątrz
i na zewnątrz pojazdu. Uruchomienie urządzenia nastąpić może po
pojawieniu się napięcia lub na żądanie operatora. Wbudowana bateria
wystarcza na ok. 3 godziny pracy w zależności od konfiguracji, jeśli
urządzenie nie jest podłączone do zasilania z zapalniczki, lub gdy silnik
samochodu nie pracuje. Urządzenie posiada wbudowany odbiornik GPS
oraz czujnik przeciążeń. Oprócz wideo nagrywanego w rozdzielczości
1280x480 w formacie AVI, rejestrowane są również dane dotyczące
prędkości, przyspieszenia i położenia. Nagrania można odtworzyć
w normalnym playerze, lub w dedykowanym programie, gdzie pokazane są
wykresy przeciążeń, a na mapę naniesiona jest trasa podróży oraz prędkość
i położenie pojazdu dla danej chwili w nagraniu.

Cyfrowy rejestrator mobilny 4 kanałowy
Protect 104 - 2 sloty na karty SD, GPS,
Akcelerometr
Kod towaru: M80104

Cyfrowy rejestrator mobilny 4 kanałowy
Protect 204 - HDD 2.5'', GPS, Akcelerometr
Kod towaru: M80204

Wysokiej jakości urządzenia do dystrybucji sygnału w sieciach
Ethernet oraz zasilania urządzeń zgodnych
ze standardem PoE.

Monitoring mobilny

Monitoring mobilny

WERSJA 1 KANAŁOWA

WERSJA 4 KANAŁOWA

Specyfika monitorowanego obszaru

Opis instalacji

Specyfikacja monitorowanego obszaru

Firmowy lub prywatny samochód osobowy – monitorowanie trasy
przejazdu oraz zdarzeń drogowych. Firmy kurierskie, kierowcy zawodowi.

Instalacja rejestratora Protect jest niezwykle prosta i intuicyjna. Rejestrator
montowany jest na uchwycie do przedniej szyby. Dzięki szerokiemu kątowi
widzenia (120 stopni) nagrywane jest wszystko, co dzieje się przed maską
samochodu. Pozycjonowanie kamery nie przysparza problemów, dzięki
obrotowemu monitorowi LCD 2,5'' zapewniającemu podgląd na żywo.

Autokary, autobusy miejskie, busy, tramwaje, metro, pojazdy firmowe
i osobowe, pojazdy specjalne tj. TIRy, radiowozy, samochody więzienne lub
wojskowe, karetki.

Zagrożenia
Możliwe kolizje w których ustalenie winnego jest trudne, próby
wymuszenia odszkodowań, wykorzystywanie pojazdu służbowego do celów
prywatnych.

Rozwiązanie
W wielu firmach na każdy wyjazd są wypożyczane samochody, dlatego nie
można zamontować w nich rejestratora na stałe. Dla osób prywatnych
montaż kamery w samochodzie psuje estetykę wnętrza. Najlepszym
rozwiązaniem jest więc monitoring oparty o rejestratory mobilne nie
montowane na stałe.

Uruchomienie urządzenia nastąpić może po pojawieniu się napięcia lub na
żądanie operatora. O przejściu urządzenia w tryb nagrywania użytkownik
informowany jest ikoną na wyświetlaczu, a gdy ten jest złożony, dyskretną
diodą. Wbudowana bateria wystarcza na ok. 3 godziny pracy w zależności
od konfiguracji, jeśli urządzenie nie jest podłączone do zasilania
z zapalniczki, lub gdy silnik samochodu nie pracuje.
Model 701 posiada przetwornik o wyższej rozdzielczości (1280x720),
interfejs HDMI, kompresję H.264.

Wybór rejestratora

Zagrożenia
Nadzór nad przewożonymi pasażerami, wykrywanie nieprawidłowości
podczas użytkowania pojazdu np. niezapięte pasy bezpieczeństwa,
nieuzasadnione otwieranie wlewu paliwa, wykorzystywanie samochodu
w celach prywatnych, wypadek w którym trudno określić kto jest sprawcą
zdarzenia.

Rozwiązanie
Jednoczesny zapis obrazu z 4 niezależnych kamer obserwujących wnętrze
pojazdu oraz widok z przedniej i tylnej szyby. Podpięcie wejść alarmowych
w instalację elektryczną pojazdu.

Wybór rejestratora

Założenia mobilnego monitoringu wizyjnego z możliwością demontażu
urządzenia spełnia rejestrator Protect: 520 lub 701.

4 kanałowy Protect 104 M80104 z możliwością zapisu na 2 kartach SD po
128GB każda lub Protect 204 M80204 obsługujący dyski twarde 2.5"
o pojemności do 2 TB.

Opis instalacji

Kamera z rejestratorem PROTECT 520 HD,
MPEG-4, LCD, czytnik SDHC/MMC
Kod towaru: M70520

Kamera z rejestratorem PROTECT 701 HD,
H.264 ruchomy LCD, czytnik SDHC/MMC
Kod towaru: M70701

Kamera z rejestratorem PROTECT 802
2 kanały, GPS, akcelerometr
Kod towaru: M70802

Rejestrator przeznaczony jest do montażu wewnątrz kabiny pojazdu
np. pod siedzeniem, w schowku czy bagażniku. Przewody zasilające
podłącza się do akumulatora oraz zapłonu (analogicznie jak radio) dzięki
czemu po przekręceniu stacyjki urządzenie automatycznie rozpoczyna zapis
audio-wideo. Dodatkowo posiada podtrzymanie zasilania i przez 8 sekund

po jego zaniku napięcia nadal nagrywa obraz. Rejestrator wyposażony jest
w bezpiecznik 10A, chroniący przed zbyt dużym poborem prądu
i przepaleniem instalacji elektrycznej w przypadku awarii.
Urządzenia posiadają 4 sloty do podłączenia kabli z przewodami
wyprowadzającymi złącza BNC, RCA, DC 2,1/5,5mm z napięciem
wyjściowym 12V DC. Dzięki nim możliwe jest szybkie i łatwe podłączenie
kamer, mikrofonu oraz zasilania urządzeń bezpośrednio z samego
rejestratora.
Antena GPS posiada magnes i taśmę dwulepną ułatwiającą mocowanie do
elementów samochodu. Jej montaż zaleca się w pobliżu szyb, tak aby sygnał
był możliwie najlepszy. Cienki przewód anteny długości 5m umożliwia
przeciągnięcie kabla pod tapicerką w zasadzie z dowolnego miejsca
pojazdu. Obsługa GPS pozwala zapisać takie dane jak aktualna pozycja oraz
prędkość, a następnie odtworzyć trasę przejazdu za pomocą dedykowanej,
darmowej aplikacji dołączonej do zestawu. Program, oprócz generowania
mapy przejazdu, pozwala na odtworzenie nagrań z poszczególnych kamer,
stworzenie wykresów przeciążeń oraz wskazanie momentu aktywacji wejść
alarmowych. Jeżeli zachodzi taka potrzeba za pomocą aplikacji można
wyeksportować dowolny fragment w formacie AVI.
Wejścia alarmowe mogą monitorować urządzenia samochodu wpięte
w instalację elektryczną. Może to być: otwarcie wlewu paliwa, zamknięcie
drzwi, zapięcie pasów bezpieczeństwa, otwarcie przestrzeni ładunkowej,
naciśnięcie hamulca, włączenie kierunkowskazów itd. Sterowanie
rejestratorem odbywa się dzięki dołączonemu do zestawu pilotowi IR.
Menu graficzne wyświetlane jest przez analogowe wyjście wideo do którego
można podłączyć monitor.

WERSJA 2 KANAŁOWA
Specyfika monitorowanego obszaru
Taksówka, bus, autobus.

Wybór rejestratora
Monitoring drogi przed pojazdem i wnętrza samochodu umożliwia
rejestrator Protect 802.

Opis instalacji
Rejestrator montowany jest na uchwycie-przyssawce do przedniej szyby.
Konfigurację i ustawienia kierunków widzenia ułatwia 2,7'' kolorowy
wyświetlacz. Szeroki kąt widzenia dla przedniej (90 stopni) oraz tylnej
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soczewki (120 stopni) zapewnia doskonały pogląd na sytuację wewnątrz
i na zewnątrz pojazdu. Uruchomienie urządzenia nastąpić może po
pojawieniu się napięcia lub na żądanie operatora. Wbudowana bateria
wystarcza na ok. 3 godziny pracy w zależności od konfiguracji, jeśli
urządzenie nie jest podłączone do zasilania z zapalniczki, lub gdy silnik
samochodu nie pracuje. Urządzenie posiada wbudowany odbiornik GPS
oraz czujnik przeciążeń. Oprócz wideo nagrywanego w rozdzielczości
1280x480 w formacie AVI, rejestrowane są również dane dotyczące
prędkości, przyspieszenia i położenia. Nagrania można odtworzyć
w normalnym playerze, lub w dedykowanym programie, gdzie pokazane są
wykresy przeciążeń, a na mapę naniesiona jest trasa podróży oraz prędkość
i położenie pojazdu dla danej chwili w nagraniu.

Cyfrowy rejestrator mobilny 4 kanałowy
Protect 104 - 2 sloty na karty SD, GPS,
Akcelerometr
Kod towaru: M80104

Cyfrowy rejestrator mobilny 4 kanałowy
Protect 204 - HDD 2.5'', GPS, Akcelerometr
Kod towaru: M80204

Wysokiej jakości urządzenia do dystrybucji sygnału w sieciach
Ethernet oraz zasilania urządzeń zgodnych
ze standardem PoE.

KATALOG
ROZWIĄZAŃ
CCTV
Europejski dystrybutor CCTV, LAN/WLAN, TV-SAT
oraz producent anten telekomunikacyjnych,
telewizyjnych i radiowych.

Monitoring analogowy oraz cyfrowy w praktycznych przykładach
Kraków
ul. Ciepłownicza 40
tel.: 12 644 29 13

Kielce
ul. Źródłowa 2
tel.: 41 230 79 89

Warszawa
al. Tysiąclecia 76G
tel.: 22 666 000 3

Łódź
ul. Brzeźna 3
tel.: 42 637 07 59

Częstochowa
al. Niepodległości 8
tel.: 34 373 42 17

Sandomierz
ul. Długa 49
tel.: 15 832 00 75

Katowice
ul. Kościuszki 227
tel.: 32 781 85 57

Wrocław
ul. Robotnicza 1A
tel.: 71 359 12 12
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