IP KAMERY DO VĚZEŇSKÝCH
A LÉČEBNÝCH ZAŘÍZENÍ

DOHLEDOVÝ SYSTÉM PRO SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Léčebny závislostí l Záchytné stanice l Zadržovací cely
Psychiatrické nemocnice l Věznice l Diagnostické ústavy
Zmíněné instituce mají specifické požadavky na zabezpečovací systémy, zejména s ohledem na rozlišení, délku, vyhodnocování a zabezpečení záznamů, spolehlivost, provedení kamer a napojení na externí systémy. To jsme měli na paměti při
sestavování uceleného řetezce produktů s danými specifiky. Po mnohaletých zkušenostech si dobře uvědomujeme, že každý
kamerový systém je zcela unikátní, proto se na nás neváhejte obrátit s konkrétní poptávkou či dotazem!

IP KAMERY NAVRŽENÉ TAK, ABY ZAMEZILY POKUSŮM O SEBEPOŠKOZOVÁNÍ
CC8370
l Úhel záběru 180°, instalace ve výši obličeje umožnuje dokonalou identifikaci
l Vysoké rozlišení a vynikající kvalita obrazu i ve zhoršených světelných podmínkách
l Speciální design zabraňující záměrnému sebepoškození člověka i poškození kamery jako takové
l Ideální pro zajištění vstupů a výstupů ze střežených prostor (dveře, mříže, brány)

CD8371
l Zcela unikátní mechanické provedení pro montáž do rohu
l Speciální design zabraňující záměrnému sebepoškození člověka i poškození samotné kamery
l Vysoké rozlišení a vynikající kvalita obrazu i ve zhoršených světelných podmínkách
l IR přísvit v neviditelné části spektra
l Detekce útoku na kameru
l Vhodné pro instalaci do cel předběžného zadržení, vyšetřovacích místností, OZSTZ, pro ochranu
ohrožených nebo chráněných osob, do pokojů zvýšeného dohledu a izolace v psychiatrických nemocnicích apod.
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Kamery typu rybí oko
l Různé varianty kamer určených pro přehledové sledování
l Sledování 360° bez slepých míst
l Digitální otáčení, naklápění a zoom - bez pohyblivých částí
l Využití např. v návštěvních místnostech věznic a na pokojích zvýšeného dohledu a izolace

Otočné kamery se zoomem
l Různé varianty otočných Speed Dome kamer pro detailní sledování vzdálených objektů
l Optický zoom, vysoké rozlišení a vynikající kvalita obrazu i ve zhoršených světelných podmínkách
l Variabilní možnosti uchycení kamer
l Automatické patrolování
l Ovládání pomocí software nebo joysticku
l Pro sledování hlavně vnějších prostor (dvory, koridory) v kombinaci se záběry z pevných kamer

Panoramatické PTZ
l Spojení přehledové fisheye kamery a otočné kamery s vysokým zoomem
l Dokonalé ovládání pro operátory
l Automatické sledování pohybujících se objektů
l Pro dohled nad rozsáhlými prostory a areály (při volnočasových aktivitách vězňů a pacientů)

Klasické kamery pro zabezpečení
l Mnoho modelů box, bullet a dome kamer s různými vlastnostmi pro sledování perimetru,
vstupů, chodeb a podobně

Záznam, sledování a vyhodnocování
l Záznamové řešení v českém jazyce
l Disková pole RAID pro maximální zajištění ochrany dat při výpadku některých disků
l Možnost redundance serverů
l Široké možnosti zobrazení na více stanicích, monitorech, rotace obrazu z kamer apod.
l Vyhledávání v záznamech podle typu, velikosti a barvy objektu
l Sledování osob přecházejících mezi jednotlivými kamerami
l Podpora protokolu ONVIF pro ochranu investice např. za software do budoucna
l A mnoho dalšího...

Funkce pro dlouhodobý záznam
l Námi nabízené kamery podporují nejmodernější komprese H.264 a H.265 pro snížení datové
náročnosti přenosu a záznamu bez zásadní ztráty kvality
l Vybrané modely kamer podporují technologii Smart Stream pro další radikální snížení objemu dat
l Díky tomu je možné extrémně dlouhé uchování záznamů (v řádu měsíců či let)

Mnoho pokročilých videoanalytických funkcí, např.
l Identifikace osob podle obličeje
l Automatické čtení RZ vozidel a návazné události (otevření závory)
l Detekce shlukování osob
l Detekce kouře a ohně
l Upozornění na odložené předměty
l Počítání osob
l „Teplotní“ mapy pohybu osob (ve věznicích např. k odhalení podezřelých skupinových aktivit)
l Upozornění na sabotáž kamery
l A další...

Další možnosti
l Propojení s externími systémy, např. EZS, EPS, ACS atd.
l Snímání a záznam zvuku
l U vybraných modelů kamer obousměrná audio komunikace
l U vybraných modelů možnost zobrazení na výšku pro sledování chodeb
Kamerový systém navrhneme na míru Vašim požadavkům. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.
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