SERWIS INFORMACYJNY

Securex 2005
– refleksje potargowe
Wystawa
Zapory. Po 11 września wiele ze stosowanych wcześniej zabezpieczeń
przestało być skuteczne – po prostu
przestały chronić przed desperatami,
którzy, pragnąc dostać się do swojego
raju w zaświatach, nie wiedzieć czemu, starają się zabrać ze sobą jak najwięcej wydumanych czy rzeczywistych przeciwników. Zwykłe zapory,
barierki, kolczatki już nie powstrzymują szaleńców. Samo życie zmusiło
konstruktorów do opracowywania
skuteczniejszych zabezpieczeń. Już
nie tylko czujki, szyby antywłamaniowe, specjalne zamki czy sejfy mają
chronić ludzi i mienie, ale także zapory uniemożliwiające wjazd na chroniony teren samochodem wypełnionym materiałami wybuchowymi.

Solidna blokada

Na jednym ze stoisk poznańskiej wystawy oferowano automatycznie sterowaną blokadę, która – jak można sądzić
po rozmiarach, masie i wysokości podnoszenia blokady – jest w stanie zatrzymać nawet samochód ciężarowy.

w „Rywingate” na żywo
Podsłuch, podgląd – do niedawna były
to domeny zarezerwowane dla służb
specjalnych. Tzw. „afera Rywina”,

oprócz podtekstów politycznych czy
kryminalnych, ma jeszcze jeden niewymieniany dotychczas skutek – ludzie
nie tylko związani z biznesem zaczęli
interesować się urządzeniami, za których pomocą można zarejestrować
w sposób ukryty nie tylko dźwięk, ale
także obraz. Już od 200 – 360 zł można
kupić proste zestawy radiowych kamer
z mikrofonami, wraz urządzeniem do
odbioru i możliwością rejestracji na
zwykłym magnetowidzie.

Czy odpowiedzi, które usłyszałem,
mogą być wiarygodne?

Kieszonkowy rejestrator wizji i fonii

W jaki sposób ukryć i zasilić magnetowid, jeśli wydarzenie, które mamy zarejestrować, ma miejsce w samochodzie
czy biurze? Na wystawie oferowano kieszonkowe urządzenia rejestrujące,
z własnym zasilaniem (które starcza na
kilka godzin pracy) i małym ekranem
do podglądu zapisu. Pracą rejestratora
można sterować za pomocą pilota.
Zapis może być wykonywany w formacie MPEG4, MP3, a także jako pojedyncze zdjęcia z rozszerzeniem jpg. Urządzenie rejestrujące jest oferowane
z dyskami od 20 do 40 GB. Typowy zasięg transmisji wynosi około 150 m.

w Zwiększenie zasięgu transmisji
Jeśli chcemy prowadzić obserwację
ciągłą, a między obiektami istnieje widoczność, można wykorzystać radiolinię o zasięgu 2000 m.

Radiolinia – zasięg 2000 m

Ta radiolinia oczywiście może być wykorzystywana także do przesyłania innych sygnałów.
Miniaturowa
k a m e r a Odbiornik
sygnału
z mikrofonem i nadajnikiem
wizji
zasilana baterią 9 V – czas
i fonii
pracy bez wymiany baterii
około 10 h
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Jaka jest sytuacja
w branży ochrony?
Rozmawiałem z wystawcami, jak idą
interesy. Czy poprawiło się po
dwóch latach zapaści? Wszyscy, których pytałem, korzystnie oceniali
ostatni rok, a dokładnie – ostatnie
półrocze, czyli okres, który przypada
na działania „rządu Belki”. Drgnęło
na dobre – co prawda spora część
tych zadowolonych obsługuje zamówienia idące z Wojska, a zwłaszcza z Marynarki, ale niemniej obroty firm generalnie wzrosły. A było
już tak źle, że nawet te firmy, które
działały na rynku dwadzieścia lat,
myślały o wycodaniu się z interesu.

w Ochrona ogrodzeń
Bogaci ludzie mają to do siebie, że bardzo boją się, aby nikt nie uszczknął z ich

Kilka słów pochwały
Rok temu wiele krytycznych uwag
skierowałem pod adresem zarządzających terenami targowymi
i chyba nie tylko ja krytykowałem
sposób obsługi wystawy. W ciągu
roku, jaki upłynął, budynki zostały
zmodernizowane, pojawiły się szatnie, a w każdej hali można było kupić katalog (już bez wychodzenia
poza teren wystawowy). Czyli wróciło normalne – bliżej, coraz bliżej
Europy. Tłoczno było i na wystawie
Securex, i na Budmie też.
bogactwa – zresztą nie tylko oni. Ale ci,
co mają duże pieniądze, chronią swoje
rezydencje już od ogrodzenia. Na wystawie oferowano (nie tylko zresztą dla
nich) kilka systemów wykrywających
próby sforsowania ogrodzenia.

Ochrona na płocie – kabel pełni rolę
czujnika

Oczywiście nie każdy płot można
chronić takim systemami, dlatego ci,
którzy aż tak dbają o swoje bezpieczeństwo, muszą konsultować rodzaj ogrodzenia z fachowcami od zabezpieczeń.
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