SECUREX 2006 – KONFERENCJE
WTOREK 28 marca
10:00 – 15:00
INTELIGENTNY BUDYNEK (w ramach Targów INSTALACJE)
11:00 – 12:45
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI EKSTREMALNEGO ZAGROŻENIA (w ramach Targów SAWO) – po konferencji pokaz ratownictwa specjalistycznego – godz. 13.00, paw. 1 Pawilon 14B, sale B+C
11:00 – 17:00
Pawilon 14A, sala duża
ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE „POLSKI MISTRZ TECHNIKI
ALARMOWEJ 2006”
SESJA JUBILEUSZOWA XXV-LECIA ROZWOJU TECHNICZNEJ
OCHRONY OSÓB I MIENIA W POLSCE
Organizator: OSIiTSZ POLALARM
ŚRODA 29 marca
10:30 – 14:00
Pawilon 14B, sala p I
BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Organizator: ITB (COBR METALPLAST), MTP
10:30 – 14:00
Pawilon 14B, p III s. A
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W BIZNESIE – WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH
Organizator: KSOIN, MTP
11:00 – 14:00
Pawilon 14B p III s. B
TRANSMISJA WIDEO W SIECIACH IP – ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE
Organizator: VCS, MTP
12:00 – 14:00
Pawilon 14A, wejście wschodnie
OCHRONA STANOWISK PRACY PRZED WYBUCHEM I POŻAREM
(w ramach Targów SAWO)
CZWARTEK, 30 marca
10:00 – 14:00 Pawilon 14B, sala II piętro
16. Konferencja URZĄDZENIA I SPOSOBY ZABEZPIECZENIA MIENIA
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu
Materiałów Budowlanych, MTP
10:30 –14:00
Pawilon 14B, p III s. A
NADZÓR WIZYJNY – NOWE TECHNOLOGIE
Konferencja poświęcona najnowszym wynikom badań naukowych
i wdrożeniowych dotyczących kompresji, przetwarzania i transmisji
obrazu w systemach nadzoru wizyjnego.
Org.: Politechnika Poznańska – Instytut Elektroniki i Telekomunikacji, Zakład Telekomunikacji Multimedialnej i Radioelektroniki, MTP
Patronat: PISA, patronat medialny „Systemy Alarmowe”
Tematyka konferencji:
Nowe technologie kompresji sygnałów wizyjnych
Sterowanie koderami nowej generacji MPEG-4 AVC/H.264
Implementacja kodeków wizyjnych nowej generacji w układach
ASIC/FPGA
Techniki wykrywania ruchu
Transmisja sygnałów wizyjnych w Internecie
Przesyłanie obrazu w sieciach bezprzewodowych
Nowoczesne usuwanie zakłóceń i poprawy jakości obrazu
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11:00 – 14:00
WYKORZYSTANIE WIDEO-WERYFIKACJI ALARMÓW W ZDALNYM
MONITORINGU OBIEKTÓW
Organizator: VCS, MTP Pawilon 14B, p. III s. B
***
28 – 30 MARCA 2006
FORUM TEMATYCZNE I AUTORSKIE STUDIO TELEWIZYJNE
o tematyce popularno-naukowej – goście będący autorytetami
w dziedzinie zabezpieczeń, interaktywny charakter – z udziałem
publiczności.
Teren otwarty pomiędzy pawilonami 8, 6B i 9. Organizator: ADT
***
Wtorek 28.03, czwartek 30.03, piątek 31.03 godz. 12:00–13:00
CCTV IP – MONITORING PRZYSZŁOŚCI
Pawilon 14B sala 304
Organizator: firma DIPOL
RATOWNICTWO SPECJALISTYCZNE PODCZAS KATASTROF
– pokazy
Pawilon 1
28 marca, godz. 13.00
29 marca, godz. 14.00
30 marca, godz. 14.00
Organizator: Komenda Miejska PSP w Poznaniu, MTP

ADT na targach Securex

– Otwarte Studio
Telewizyjne
Podczas tegorocznej edycji największych targów branży
zabezpieczeń SECUREX, które odbędą się w Poznaniu
w dniach 28–31 marca 2006, firma ADT przygotowuje autorskie wydarzenie medialne – Otwarte Studio Telewizyjne ADT – będące interaktywną audycją prowadzoną na
żywo, z udziałem publiczności. Tematem przewodnim
tego profesjonalnego programu telewizyjnego będą nowoczesne systemy zabezpieczeń oraz szeroko rozumiana
tematyka bezpieczeństwa.
Studio będzie zlokalizowane w sektorze 10 pomiędzy pawilonami 8, 6B i 9. Jego gospodarzem i osobą prowadzącą będzie dziennikarz zajmujący się tematyką popularno-naukową.
Czego mogą się spodziewać odwiedzający i co przygotowała firma ADT Poland:
l Wywiady na żywo ze znanymi postaciami i autorytetami
z branży zabezpieczeń
l Prezentacje najnowszych rozwiązań w dziedzinie elektronicznych systemów zabezpieczeń (biometryka, zastosowanie technologii IP w systemach zabezpieczeń)
l Fora tematyczne z ekspertami i przedstawicielami instytutów badawczych, wyższych uczelni
l Rozmowy nt. nowych trendów w rozwoju branży zabezpieczeń z gościem specjalnym z Brytyjskiej Organizacji
Branży Zabezpieczeń (BSIA – British Security Industry
Assosiation)
l Prezentacje najnowszych rozwiązań ADT w dziedzinie
telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, systemów
przeciwkradzieżowych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru.
l Specjalną ofertę handlową ADT
Niewątpliwą atrakcją dla gości studia będzie możliwość
zobaczenia, jak wygląda przygotowywanie programu telewizyjnego „od kuchni”, jak pracują dziennikarze telewizyjni oraz jaka jest specyfika takich programów realizowanych „na żywo”. Będzie to także okazja do zadania pytań gościom studia, do spotkania z pracownikami i ekspertami ADT, którzy podzielą się swoim doświadczeniem
i udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania dot. usług, rozwiązań i nowości produktowych firmy.
Bezp. inf. ADT Poland

SERWIS INFORMACYJNY

PZU dla kultury i sztuki
Drewniane obiekty sakralne objęte programem kompleksowych zabezpieczeń
W 2005 r. PZU SA zainicjował program kompleksowego ratowania zabytkowych drewnianych obiektów sakralnych. Inicjatywa towarzystwa
ubezpieczeniowego spotkała się
z aprobatą Episkopatu Polski. W organizowanych przez stronę kościelną
spotkaniach, które poprzedzały rozpoczęcie programu, brali udział
przedstawiciele KG Policji, KG Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodka
Ochrony Zbiorów Publicznych oraz
związku ubezpieczycieli. W trakcie
spotkań uzgodniono program działania w roku 2005. Przedstawiciele policji i straży pożarnej zdeklarowali chęć
współpracy i określili jej ramy. Episkopat już od kilku lat zwracał uwagę na
konieczność podjęcia działań zmierzających do ratowania drewnianych zabytków sztuki sakralnej. Od 2004 r. na
ten cel można już było przeznaczać
środki, jakimi dysponuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowa
ustawa o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami przewidziała taką możliwość (dofinansowanie zakupu i instalacji systemów chroniących przed
pożarem i przestępczością). Zakres
potrzeb dotyczący ochrony i bezpieczeństwa zabytków jest tak duży, że
ilość środków finansowych jest za-

wsze niewystarczająca. W tym
aspekcie inicjatywa PZU ma ogromne
znaczenie. W pracach nad ratowaniem
niezwykle delikatnych zabytków –
drewnianych obiektów sakralnych –
przybył ważny i liczący się partner.
Wspólnie z wojewódzkimi konserwatorami zabytków wytypowano 15
obiektów, a ich proboszczowie wyrazili chęć współpracy. W pierwszej fazie wykonano projekty systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów alarmu pożaru. Wraz z dokumentacją
projektową
powstały
wstępne kosztorysy (stanowiące później podstawę do opracowania propozycji przetargowych) oraz kosztorysy inwestorskie. Dokumentacje
projektowe uzgodniono z wojewódzkimi konserwatorami zabytków,
Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych, a projekty systemów sygnalizacji pożaru również z rzeczoznawcą
ds. ochrony ppoż.
Na podstawie kosztorysów ofertowych zebrano oferty obejmujące realizację zabezpieczeń. Oprócz ceny,
znaczącym kryterium w ocenie ofert
było udokumentowane doświadczenie firm. To bardzo ważny wskaźnik,
w pracach w obiektach zabytkowych
doświadczenie odgrywa bowiem bar-

dzo ważną rolę. Jego brak może skutkować uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku. Precyzyjna dokumentacja oraz nadzór ze strony służby
ochrony zabytków i Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych okazały się
na tyle skuteczne, że wszystkie prace
wykonano prawidłowo i zakończono
z końcem roku 2005.
Program PZU, zgodnie z zapowiedziami ubezpieczyciela, będzie kontynuowany w kolejnych latach. Dzięki jego
realizacji zdecydowanie zwiększy się
liczba prawidłowo zabezpieczonych
drewnianych zabytków sakralnych.
Miejmy nadzieję, że z czasem w ślady
PZU pójdą inni ubezpieczyciele i włączą się w ratowanie najbardziej kruchego dziedzictwa kulturowego. (PO)

Vademecum
Zabezbieczenia obiektów sakralnych
Od wielu lat zabytkowe obiekty sakralne i zgromadzone w nich dzieła sztuki
należą do najbardziej zagrożonych
przestępczością. Pierwsza książka poświęcona problematyce ochrony i zabezpieczenia zabytków kościelnych
ukazała się w 1995 r. i miała trzy kolejne wydania (ostatnie w 1998 r.). Ich
nakład wyczerpał się już w roku 2000.
W 2005 r. do ochrony drewnianych zabytków sztuki sakralnej włączyło się
PZU SA. Dzięki jego wsparciu udało się
w pełni zabezpieczyć 15 obiektów oraz
przygotować obecne „Vademecum”.
Pomimo upływu 10 lat od wydania
pierwszej książki problemy w niej poruszone są niestety ciągle aktualne. Analiza danych statystycznych obejmujących
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przestępczość przeciwko zabytkom
wskazuje jednoznacznie, że obiekty sakralne, obok prywatnych kolekcji, należą do najbardziej zagrożonych. Niestety, ciągle wielu zarządców obiektów sakralnych nie docenia istniejącego zagrożenia. Gdyby podsumować kradzieże, jakie miały miejsce w ostatnich 15
latach, okazałoby się, że statystycznie
blisko 80% zabytków sakralnych padło
ofiarą złodziei i wandali.
Z przykrością trzeba też stwierdzić, że
zagrożenie pożarowe, podobnie jak
w przypadku przestępczości, utrzymuje się również na bardzo wysokim poziomie. Od wielu lat Państwowa Straż
Pożarna notuje około stu przypadków

Nowości firmy ALARMNET
Podczas targów SECUREX 2006 firma ALARMNET
zaprezentuje kilka nowych produktów:
l Zintegrowany
punkt szybkoobrotowy z kamerą
dzień/noc SONY FCB-EX980P (zoom optyczny x26);
l Rejestratory cyfrowe o doskonałych parametrach
zapisu (serie 4SEC i PICA);
l Linię ekskluzywnych domofonów i wideodmofonów
firmy COMELIT, w tym nowy, 2-przewodowy system
wideodomofonowy Silmplebus2;
l Nowe oprogramowanie LYRIX do zarządzania zintegrowanym systemem APOLLO. Stworzone w języku
Java, niezależne od platformy oprogramowanie pracujące w środowiskach: Windows 2000/XP, Linux oraz SUN
Solaris. Dodatkowo LYRIX umożliwia integrację z produktami innych producentów: ROKONET, ESSER, ADEMCO,
FCI, PANASONIC i PELCO.
Ponadto na stoisku
ALARMNET-u odbędzie
się losowanie kilku
atrakcyjnych nagród.
Będą w nim uczestniczyć firmy, których
przedstawiciele odwiedzą nasze stoisko.
Do wygrania m.in. kolorowa drukarka do
kart PVC i identyfikatorów marki MAGICARD
(model Tempo) oraz zestaw wideodomofonowy
dla dwóch użytkowników z nowymi monitorami
Bravo firmy COMELIT.
Bezp. inf. Alarmnet

pożarów w obiektach zabytkowych rocznie. Z tej liczby
zdecydowana większość dotyczy obiektów sakralnych.
Każdego roku z katalogu drewnianego, zabytkowego
budownictwa sakralnego wykreślane są kolejne obiekty.
„Vademecum” nie jest adresowane wyłącznie do osób
duchownych. Skomplikowane zagadnienia natury technicznej autorzy starali się przekazać językiem maksymalnie prostym i zrozumiałym. Z tej publikacji na pewno skorzystająj również projektanci i instalatorzy systemów zabezpieczeń. W doborze tematów kierowano się
przede wszystkim praktyką, jak również najczęściej występującymi problemami i nieporozumieniami. Książka
jest tak skonstruowana, że można ją czytać wyrywkowo,
zapoznając się z wybranymi, szczególnie interesującymi
zagadnieniami. Szerokie potraktowanie tematyki
ochrony zabytków sakralnych pozwala w pełny i obiektywny sposób spojrzeć na wszystkie związane z tym
problemy. Z zawartej wiedzy w równym stopniu skorzystają zarówno duchowni, jak i osoby organizujące
Piotr Ogrodzki
ochronę tej kategorii obiektów.

AXIS 225FD

Certyfikat ABW dla
ASSA ABLOY Poland

W ofercie SOFTEX DATA pojawiła się
nowa kamera cyfrowa – model
225FD. Wraz z oprogramowaniem zarządzającym (np. Milestone Xprotect)
stanowi inteligentne i odporne na
zniszczenia rozwiązanie do ochrony
i monitoringu ogólnodostępnych pomieszczeń i obszarów.
Specjalna obudowa zapewnia prawidłową pracę urządzenia przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
a wbudowana grzałka i wentylator stabilizują warunki jej pracy, eliminując
zjawisko kondensacji wilgoci.
Obudowa jest odporna na zniszczenia
spowodowane aktami wandalizmu, dlatego z powodzeniem można ją zastosować w szkołach, na parkingach i innych
miejscach użyteczności publicznej.
Technologia zasilania urządzeń sieciowych, zgodna ze standardem Power over Ethernet (IEEE 802.3af), pozwala
zasilać
kamerę
z
wykorzystaniem skrętki, eliminując
dodatkowe koszty okablowania zasilającego. Ponadto scalenie zasilania
zapewnia większą niezawodność
w przypadku podłączenia do centralnego zasilacza awaryjnego (UPS-a).
Zaletą kamery jest jej automatyczne
przełączanie na czulszy tryb nocny.

ASSA ABLOY Poland, jako jedyna firma w Polsce, uzyskała certyfikat Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dla wkładek
drzwiowych.
Certyfikat ABW został nadany wkładkom ASSA 61M20, jako zabezpieczeniom spełniającym najwyższe wymogi
bezpieczeństwa. Wkładki ASSA
61M20 mogą być stosowane w kancelariach tajnych oraz strefach administracyjnych i strefach bezpieczeństwa,
w których przetwarzane są dokumenty zawierające informacje niejawne,
włącznie z oznaczonymi klauzulą „ściśle tajne”.
Certyfikowane wkładki, to zastrzeżony patentem produkt, spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Są
odporne na nawiercanie, otwieranie
wytrychem i wyłamanie, a klucze są
zabezpieczone przed kopiowaniem.
Posiadają atest klasy C Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i Policji. Spełniają
także wymogi normy EN 1303 w 5 klasie bezpieczeństwa.
ASSA ABLOY Poland istnieje od 1999
roku.
Bezp. inf. prasowa

„Niezniszczalna” kamera

Model 225FD jest bowiem wyposażony w mechaniczny filtr IR, który bez
ingerencji operatora dostosowuje ją
do warunków oświetleniowych (kamera dzień/noc)
Dostęp do obrazów z kamery zabezpieczają wielopoziomowe hasła dostępu, filtracja adresów IP oraz szyfrowanie SSL/TLS (protokół HTTPS).
Pozostałe parametry techniczne:
l doskonała jakość obrazu dzięki technologii progresywnego skanowania;
l współbieżna
kompresja obrazu
w standardzie JMPEG i MPEG-4;
l zasilanie poprzez Ethernet;
l szybkość odświeżania do 30 obrazów na sekundę w rozdzielczości
640x480 VGA (MJPEG);
l obiektyw Pentax (F 1.4, ogniskowa
f 2,8...5,8 mm) z automatyczną adaptacją do warunków świetlnych (DC Iris);
l czułość w kolorze od 1 lx i 0,2 lx
w trybie czarno-białym przy przesłonie F 1.4.
Bezp. inf. Softex Data

Czujnik podczerwieni nowej generacji (640 x 480 pikseli)
Francuska firma ULIS z końcem
2005 r. rozszerzyła gamę oferowanych
czujników obrazowych o unikatowy
produkt: model UL 04 17 1, zawierający matrycę detekcyjną złożoną
z 640 x 480 mikrobolometrów w technologii 25 m m (tzw. trzecia generacja).
Nowe, dostosowane do pełnego formatu telewizyjnego (NTSC) czujniki
mają takie same rozmiary jak modele
o 4-krotnie mniejszej liczbie detektorów podczerwieni i są zintegrowane
z układami CMOS przetwarzania i odczytu z jednego lub dwóch analogowych wyjść wizyjnych oraz z zespołami pomiaru i termoelektrycznej stabilizacji temperatury.
Dzięki poprawie właściwości detekcyjnych przetwornika promieniowania z zakresu fal 8...14 m m, pomimo
zmniejszenia powierzchni fotoczułej,
uzyskano kompromisowo małą stałą
czasową (ok. 7 ms), przy bardzo dunr 2, MARZEC – KWIECIEŃ 2006

114

żej odporności na udary i typowej
rozdzielczości termicznej 85 mK.
Czujnik ważący ok. 30 g ma wymiary
32 x 23,5 x 7,4 mm i może pracować w temperaturze otoczenia od –40
do +85°C. Brak systemu chłodzenia
kriogenicznego, modulatora optycznego, układu przeszukiwania mechanicznego oraz niewielkie rozmiary
chipa czujnika i jego obudowy sprawiają, że jest on urządzeniem o bardzo wysokiej niezawodności.
Tak więc dostępne już niechłodzone
czujniki o rozdzielczościach wielo-

UL 04 17 1

krotnie większych od dotychczas oferowanych, dzięki minimalnym gabarytom i poborowi mocy, a także w pełni
krzemowej technologii oferującej najniższy potencjalnie koszt, zapewne
będą stanowić podstawę kamer
termowizyjnych, systemów monitorowania i kontroli, a także specjalistycznych systemów termograficznej diagnostyki technicznej i medycznej.
Odbiorcami takich kamer będzie wojsko i inne służby ochrony, ratownictwa i nawigacji, a także zespoły profesjonalnej termodiagnostyki.
(szczegóły na: www.ulis-ir.com).
Firma ULIS jest europejskim liderem
w dziedzinie niechłodzonych czujników
podczerwieni. Wykorzystuje specjalną
technologię mikrobolometrów, opracowaną w Laboratorium Elektroniki Technologii Informacyjnej przy francuskim
Centrum Energii Atomowej CEA/LETI.

Bezp. Inf. UBIFRANCE

Szanowni Państwo,
Na przełomie roku 2005/2006 nasza firma przeszła gruntowne zmiany. Znana
Państwu pod dotychczasową nazwą –
Group 4 Falck – grupa spółek działających na polskim rynku branży ochrony osób i mienia przekształciła się organizacyjnie i zmieniła nazwę na
Group 4 Securicor.
Zmiany te byłe konsekwencją światowej fuzji dwóch wielkich korporacji z branży ochrony – naszej macierzystej Group 4 Falck i brytyjskiej
Securicor.
W wyniku fuzji wszystkie spółki grupy
w 110 krajach, na 6 kontynentach
przyjęły jednolitą nazwę Group 4
Securicor i wprowadzają sukcesywnie na rynek zmiany organizacyjne
oraz promują nowe logo. Nowe spółki
przejęły majątek oraz ciągłość prawną
i organizacyjną spółek dotychczasowych.
W rezultacie tych zmian jesteśmy
obecnie największą grupą w branży na
świecie, a także największą działająca
w Polsce. Nasza działalność obejmuje
najszerszy możliwy wachlarz produk-

tów i usług, tj. ochronę fizyczną osób
i mienia, techniczne systemy zabezpieczeń, monitoring sygnałów alarmowych w połączeniu z interwencją,
przewozy i konwojowanie wartości
oraz przetwarzanie gotówki, usługi
ppoż, usługi recepcyjne, projektowanie systemów i kompleksowy audyt
u klienta, elektroniczny monitoring
skazanych oraz więziennictwo.
Te dwa ostatnie obszary obecnie realizujemy jedynie za granicą, ale
przygotowujemy się intensywnie do
uruchomienia ich również w Polsce.
Szanowni Państwo, naszą wiedzę i doświadczenie czerpiemy ze 110 krajów,
tworząc świat bezpiecznych rozwiązań. Dlatego Group 4 Securicor jest
tak często wybieranym partnerem
do ochrony firm i organizacji, a także
indywidualnego mienia. Korzystając
z najlepszych światowych wzorów,
staramy się je dostosować do lokalnych potrzeb naszych klientów. Doskonale rozumiejąc te potrzeby, tworzymy takie rozwiązania, które minimalizują ryzyko i zapewniają spokój

ducha, aby każdy klient mógł skoncentrować się na własnym biznesie.
W związku ze zmianami organizacyjnymi zapraszamy do ścisłej
współpracy firmy instalatorskie,
niezależnie od tego, czy są to firmy
duże, operujące w kilku województwach i zatrudniające wielu pracowników, czy małe, rodzinne, jednoosobowe, operujące tylko w swoim
województwie czy powiecie. Liczą
się profesjonalizm i znajomość lokalnego rynku.
Najlepszym chciałbym zaproponować współpracę nie tylko w zakresie instalacji systemów bezpieczeństwa, ale również akwizycji klientów do usług monitoringu i podjazdów patroli interwencyjnych.
Zainteresowanych współpracą proszę o kontakt pod numer naszej infolinii 0800 666 696 lub na adresy
systemy@pl.g4s.com
monitoring@pl.g4s.com
Antoni Dariusz Wojcieszek
Prezes Group 4 Securicor
w Polsce
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Płaskie czujki dymu serii 500 firmy Bosch

Płaską czujkę serii 500 można montować
na równi z powierzchnią sufitu

Kolor płyty czołowej czujki można dopasować do koloru sufitu poprzez użycie
barwnych wkładek
Fot. Bosch

Czujka nie zawiera komory optycznej
wewnątrz obudowy. Działa na zasadzie

pomiaru rozproszenia światła przez
dwie pary czujników nadajnik – odbiornik. Ponieważ monitoruje dwa niezależne obszary otwartej przestrzeni,
jest bardziej niezawodna niż czujki tradycyjne. Urządzenie jest dostępne także w wersji wielodetektorowej wyposażonej w dodatkowy detektor tlenku
węgla, co znacznie redukuje fałszywe
alarmy oraz zwiększa zakres potencjalnych zastosowań. Czujka może pracować także tam, gdzie nie sprawdzają
się zwykłe czujki fotoelektryczne.
Model FAP 500 jest przystosowany do
montażu wpustowego lub powierzchniowego. Specjalna puszka do montażu powierzchniowego umożliwia instalację na płaszczyznach, na których
montaż płaski jest niemożliwy. System montażu wciskanego powoduje,
że czujkę można łatwo wymontować,
gdy np. wymaga wyczyszczenia czy
naprawy.
Od niedawna czujki serii 500 nadzorują Pałac Sztuk Pięknych Bozar
w Brukseli, gdzie mieszczą się m.in.
liczne galerie sztuki i sale koncertowe. Wzniesiony w latach 20. XX wieku
budynek, łączący elementy klasyczne
oraz nowoczesne, jest powszechnie
uważany za arcydzieło architektury.
Czujki zamontowano w całym budynku podczas prac restauracyjnych
w 2005 r. Rozwiązanie Boscha zwróciło tez uwagę międzynarodowych jury

Fot. Bosch

Tradycyjne czujki dymu montowane
pod sufitem są zwykle dobrze widoczne, niezbyt estetyczne i trudne do
utrzymania w czystości. A przecież
często instaluje się je w salonach domów mieszkalnych, muzeach czy galeriach. Do takich właśnie reprezentacyjnych miejsc potrzebne są czujki,
które nie naruszają estetyki wnętrza,
jak FAP 500 BOSCH.
Czujka serii 500 ma płaską konstrukcję i dzięki temu można ją montować
na równi z powierzchnią sufitu. Po zamontowaniu widoczna jest tylko delikatna, gładka powierzchnia osłony
czujki. Zewnętrzna pokrywa czujki
może być przezroczysta albo matowobiała. W przypadku wersji przezroczystej w komplecie dostarczanych jest
16 kolorowych pierścieni umożliwiających dopasowanie pokrywy do koloru sufitu.
Dzięki gładkiej powierzchni czujka nie
wchłania zanieczyszczeń, zachowując
długo estetyczny wygląd. Jest to szczególnie ważne w przypadku pomieszczeń o dużej cyrkulacji powietrza.
Urządzenie jest ponadto wyposażone
w stały system monitorowania poziomu zanieczyszczenia, a konieczność
czyszczenia jest sygnalizowana dźwiękowo.

Fot. Bosch

Dyskretna ochrona

Prawie niewidoczna czujka FAP 500 oferuje większą swobodę architektowi projektującemu reprezentacyjne pomieszczenia

i uzyskało cztery wyróżnienia za projekt i innowacyjność, m.in. nagrodę
Design Plus przyznaną na targach
Light & Building we Frankfurcie za
pełne odzwierciedlenie idei bezpieczeństwa, funkcjonalności i potrzeby

Nowości w ofercie firmy BAXALL
Brytyjska firma BAXALL, największy europejski producent urządzeń i systemów CCTV, modyfikuje swoją ofertę.
W grudniu 2005 r. pojawiła się nowa
seria kamer o nazwie ICE, które
w przyszłości całkowicie zastąpią oferowane dotychczas produkty. Kamery
serii ICE charakteryzują się wysoką

rozdzielczością, łatwą instalacją i nowoczesnym wzornictwem.
BAXALL rozszerzył swoją ofertę o kamery kopułowe, m. in. kamery z przetwornikami DPS oraz nowoczesne rejestratory cyfrowe wielowejściowe, z kompresją obrazu w formacie JPEG 2000.
Wszystkie nowe rozwiązania znajdują

OS PISA zaprasza
na kolejne kursy

l Kurs
projektowania systemów
zabezpieczeń technicznych klas
SA1-SA4
15 – 20 maja 2006 r.
l Kurs inwestorów systemów zabezpieczeń technicznych
5 – 9 czerwca 2006 r.
l Seminarium projektowe
29 – 30 czerwca 2006 r.
Absolwenci kursów otrzymują dwa dokumenty wystawione bezterminowo:

Ośrodek Szkoleniowy Polskiej Izby
Systemów Alarmowych zaprasza na
kolejne kursy:
l Kurs instalowania i konserwacji
systemów zabezpieczeń
24 – 28 kwietnia 2006 r.
19 – 23 czerwca 2006 r.
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się już w ofercie firmy ID Electronics
Sp. z o. o., autoryzowanego partnera
firmy BAXALL w Polsce.
Bezp. inf. ID Electronics
– zaświadczenie o ukończeniu kursu
(druk MEN-III/I),
– dyplom OS PISA.
Z pełną ofertą szkoleniową Ośrodka
PISA można zapoznać się na stronie
internetowej: www.pisa.org.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w OS PISA tel. (022) 620 45 57
e-mail: ospisa@pisa.org.pl

Nowe obiektywy asferyczne Day & Night firmy PENTAX

Zapraszamy do nowej
siedziby
Od 23 stycznia 2006 zapraszamy Państwa do nowej siedziby firmy przy ul.
Wał Miedzeszyński 630 w Warszawie.
Numery telefonów (022 518-31-50,
fax. 022 518-31-70) nie zmieniły się.
Dział Systemów Zabezpieczeń firmy
S.P.S. Trading koncentruje się na dystrybucji oraz na nadzorze instalacji
w bezpośredniej współpracy z inwestorem. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem marek APER i SANYO oraz
dystrybutorem marek ENEO, PELCO
i ARGOVISION. Oferta obejmuje
pełny zakres produktów telewizji
dozorowej, począwszy od obiektywów, kamer i monitorów po różnego rodzaju rejestratory i akcesoria. Jako zagadnienia szczególnie dobrze
w niej umiejscowione należałoby wymienić wszelkie aspekty cyfrowych
systemów telewizji dozorowej, duże
i zaawansowane systemy oparte na
krosownicach wizyjnych o różnym
stopniu zintegrowania.
Nasza oferta pozwala realizować nie
tylko proste założenia inwestorów,
ale również wymagające koncepcje,
oparte na najbardziej rygorystycznych założeniach bezpieczeństwa.
Organizujemy bezpłatne profesjonalne szkolenia z zakresu sprzętu telewizji dozorowej.
Zapraszamy również do Poznania na
nasze stoisko na Targach SECUREX
(paw. 9, stoisko 11). W codziennym
konkursie do wygrania atrakcyjne nagrody!
Bezp. inf. S.P.S. Trading
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Firma PENTAX dodała do swojej
oferty nowe obiektywy z serii
Day & Night, cieszące się coraz
większą popularnością w systemach ochrony i nadzoru.
Zwykłe obiektywy są zaprojektowane
do pracy w zakresie fal promieniowania widzialnego 400 ... 700 nm – do tego zakresu dostosowane jest także ich
odchylenie chromatyczne. Obiektywy
Day & Night zostały zaprojektowane
tak, aby promieniowanie, zarówno
z zakresu widzialnego, jak i z zakresu
bliskiej podczerwieni było kierowane,
przy tej samej ogniskowej, bezpośrednio na matrycę CCD kamery. Oznacza
to, że obiektywy do kamer Day & Night nie potrzebują korekcji ogniskowej nawet w momencie, gdy warunki
oświetleniowe zmienią się z dziennych na nocne, w których pracuje się
w zakresie promieniowania bliskiej
podczerwieni.
Obiektywy Day & Night mogą pracować z kamerami zarówno kolorowymi, jak i czarno-białymi.
Typ obiektywu
Rozmiar
Ogniskowa
Zakres przysłony

TS4V214ED
1/3 cala
2,8 ... 12 mm
F1.4 ... 360

W zwykłych obiektywach promieniowanie podczerwone wysyłane przez
wszystkie źródła – łącznie ze światłem
słonecznym – nie ogniskuje się na
układach CCD, co powoduje optyczne
rozmycie (rozbłysk) oraz pogorszenie
kontrastu zogniskowanego obrazu
promieniowania widzialnego. Właśnie
ten problem został poprawiony
w obiektywach Day & Night firmy
PENTAX, dzięki czemu obrazy są czystsze, ostrzejsze i mają lepszy kontrast.
Wyłącznym przedstawicielem produktów PENTAX w Polsce jest firma
TECNOCOM.
Bezp. inf. Tecnocom

TS3V310ED
1/3 cala
3 ... 8 mm
F1.0 ... 360

HS2V616ED
1/2 cala
6 ... 12 mm
F1.6 ... 300

H18ZME-F
1/2 cala
8 ... 144 mm
F1.6 ... 720

Centrala Ewakuacyjnej Komunikacji Głosowej
w mniejszej obudowie umożliwia lepsze dopasowanie
W końcu 2005 r. BALDWINBOXALL (UK)
wprowadził na rynek nowy produkt
będący dodatkiem do popularnej linii
systemów Ewakuacyjnej Komunikacji
Głosowej – VIGILAssureCare, VIGILCommuniCare, VIGILCommuniCare
Advance oraz VIGILFireCare
Spełniając prośby klientów, zespół badań i rozwoju BB zaprojektował
mniejszą centralę sterowania, przeznaczoną do produktów Ewakuacyjnej Komunikacji Głosowej. Dostępne
są trzy opcje: do 8, 16 oraz 32 stacji
końcowych.
Wymiary nowych centralek są następujące: 410 (szer.) x 290 (wys.) x
(wys.) 200 (wys.) mm. Urządzenia
montowane na ścianie mogą być zaopatrzone w dodatkowa oprawę do
montażu podtynkowego, a w razie
potrzeby dostarczane w kolorze stali

nierdzewnej. Dla systemów, które będą wymagały w przyszłości rozszerzenia, nadal są dostępne centrale 16i 32-torowe o standardowej wysokości 455 mm.
Więcej informacji o nowym produkcie
znajduje się na stronie
www.bel-aqustic.com.pl lub
www.bladwinboxall.co.uk.
Bezp. inf. BEL AQUSTIC
Dźwięk Inteligentny

Ethernet przemysłowy – kompleksowe
rozwiązania na przemysłową sieć Ethernet
Prywatne bezpłatne
seminarium dla firm
Czy kiedykolwiek obawiali się Państwo, że na skutek awarii
sieci komunikacyjnej system kontroli i monitoringu straci
łączność z kluczowymi urządzeniami w przedsiębiorstwie?
Czy zastanawiali się może Państwo, ile kosztuje zbudowanie
przemysłowej sieci Ethernet w całym przedsiębiorstwie?
„Tak” oraz „tak – dużo...” wcale nie musi oznaczać poprawnych odpowiedzi.
Sieci Ethernet stają się obecnie podstawowymi sieciami komunikacyjnymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Za taką tendencją przemawiają podstawowe korzyści płynące
z zastosowania tego typu rozwiązań: możliwość tworzenia
redundantnych, niezawodnych sieci (krytyczny warunek dla
kluczowych aplikacji w każdym przedsiębiorstwie), jednolity
system transmisyjny dla wszystkich urządzeń, duża elastyczność i prostota tworzenia sieci (praktycznie plug-and-play)
oraz transmisja poprzez różne media transmisyjne (kable
miedziowe, światłowód lub bezprzewodowo)...
Te oraz wiele innych cech nowoczesnej sieci Ethernet zostanie zaprezentowanych w ramach seminarium „Ethernet
przemysłowy – kompleksowe rozwiązania na przemysłową sieć Ethernet”. Na seminarium zademonstrujemy, jak
działa nowoczesna redundantna architektura sieci komunikacyjnej, pokażemy, jak skonfigurować poszczególne urządzenia w sieci, oraz przedstawimy najnowsze rozwiązania
umożliwiające zbudowanie w ekonomiczny sposób niezawodnej i deterministycznej sieci Ethernet.
Więcej informacji na stronie:
www.elmark.com.pl (zakładka „Wydarzenia”)
Łukasz Szymczak
Dział Moxa – Ethernet Przemysłowy
Elmark Automatyka Sp. z o. o.

VOLTA dystrybutorem produktów
SIEMENS-a
W marcu 2006 r. firmy VOLTA oraz SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES podpisały umowę o współpracy, na podstawie której
VOLTA została autoryzowanym dystrybutorem produktów
SIEMENS-a z zakresu systemów: l sygnalizacji włamania i napadu l telewizji dozorowej l wykrywania pożarów l kontroli dostępu.
Produkty firmy SIEMENS są cenione przez instalatorów na całym świecie za niezawodność i skuteczność działania. Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
instalatorów i użytkowników, zawsze zaskakując innowacyjnością i nowatorstwem.
Firma VOLTA, stawiająca zawsze na przyjazną i rzetelną obsługę klienta, rozszerza swoją ofertę o produkty z najwyższej
półki jakościowej. Ponadto oferuje klientom profesjonalne
wsparcie w zakresie zarówno w sprzedaży, jak i doradztwa
projektowego oraz szkoleń tematycznych dotyczących oferty SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES.
Bezp. inf. Volta
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