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Opiekun/Doradca klienta 
w firmie Linc Polska

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE PRZEŚWIETLAMY SPECJALISTĘ
Rozmowa z Łukaszem Branewskim o zabezpieczeniach technicznych. Rozmawiamy z Aviadem Agay regionalnym menedżerem do spraw sprzedaży 

na kraje Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu w firmie FLIR Security.

FLIR Elara DX
Series

Czy mógłbyś opowiedzieć coś 
o sobie? Czym się zajmujesz 
w Linc Polska? 

Dzień dobry, nazywam się Łukasz 
Branewski i od ponad 10 lat je-
stem związany z branżą zabezpie-
czeń technicznych. W listopadzie 
miałem przyjemność dołączyć do 
zespołu Linc Polska jako Opiekun/
Doradca klienta. Moim głównym 
zadaniem jest pomoc w doborze 
rozwiązań do indywidualnych po-
trzeb naszych partnerów i klien-
tów.

Jak wygląda twój typowy dzień 
w pracy? 

Swój dzień dostosowuję do klien-
ta.  W zależności od jego potrzeb 
uczestniczę w spotkaniach lub 
rozmowach telefonicznych. Sta-
ram się jak najlepiej poznać wy-
zwania,  z którymi mierzą się nasi 
partnerzy. Bardzo często osobiście 
jadę sprawdzić projekt, nad któ-
rym pracuje nasz klient. Z racji 
tego, że  w zespole jestem od listo-
pada to swój czas poświęcam tak-
że na pogłębianie wiedzy na temat 
oferowanych przez nas produktów.

W jakiej sprawie można się 
zwrócić do Ciebie o pomoc? 

Zachęcam do kontaktu w każ-
dej sprawie. Jeżeli sam nie będę 
w stanie pomóc, problem przeka-
żę odpowiedniej osobie w firmie. 

Czy mógłby Pan opowiedzieć 
czym zajmuje się Pan w firmie 
FLIR Security? 
 
Jestem regionalnym menedżerem 
do spraw sprzedaży na kraje Euro-
py Wschodniej i Bliskiego Wscho-
du.

Z jakim największym wyzwaniem 
spotkał się Pan w swojej pracy?
 
Od wielu lat pracuję w branży za-
bezpieczeń i przez ten czas mu-
siałem stawić czoła wielu wyzwa-
niom. W przeszłości, największym 
z nich było przejście z rozwiązań 
CCTV analogowych na sieci IP. 
To było bardzo trudne, ponieważ 
klienci nie byli w stanie szybko 
wdrożyć tej technologii, nawet je-
śli zdawali sobie sprawę z korzyści 
wynikających z przejścia na sieć 
IP. Dla większości z nich proces 
ten wydawał się bardzo skom-
plikowany, a nawet przytłaczają-
cy. To była długa droga, podczas 
której towarzyszyliśmy naszym 
klientom przy każdym projekcie, 
szkoliliśmy ich, aż osiągnęli pożą-
dany poziom wiedzy i teraz samo-
dzielnie potrafią tworzyć projekty. 
Obecnie stoimy przed podobnym 
wyzwaniem związanym z przej-
ściem na technologie komplek-
sowych rozwiązań w chmurze. 
Opracowujemy produkty oparte na 
tej technologii i naszym zadaniem 
jest wskazać nabywcy korzyści ja-
kie mogą one przynieść. Proces 
integracji technologii chmurowych 
już się rozpoczął. 

Na czym polega zintegrowany 
system monitoringu? Jak prze-
biega proces planowania i jakie 
są zalety takiej integracji?
 
Zintegrowany system monito-
ringu to w zasadzie połączenie 
poszczególnych systemów stero-
wania w mieście (lub zakładzie) 
w jedno zdalnie sterowane środo-
wisko.  Zintegrowany system jest 
odpowiedzialny za monitorowanie 
różnych aspektów środowisko-
wych, takich jak bezpieczeństwo 
publiczne, ruch drogowy, jakość 

Tak jak wcześniej wspomniałem 
w Linc Polska jestem Opiekunem 
klienta  i odpowiadam za określa-
nie warunków współpracy między 
firmami, prezentację naszych roz-
wiązań czy organizację warsztatów 
technicznych wspólnie z kolegami 
 z działu technicznego.

Czy masz swój ulubiony produkt 
z oferty Linc Polska? I dlaczego? 

W chwili obecnej największe wra-
żenie zrobiła na mnie wieża mo-
nitorująca iTower. Z jednej strony 
jest to produkt, który ma ogromne 
możliwości. Przy szczególnych po-
trzebach klienta możemy zapro-
ponować rozwiązanie „szyte na 
miarę”. Z drugiej strony jesteśmy 
 w stanie stworzyć rozwiązanie plug 
& play, czyli gotowe urządzenie do 
zabezpieczenia obiektu w przecią-
gu kilku minut po dostarczeniu na 
miejsce. Wystarczy podłączyć za-
silanie lub w okresie przejściowym 
wykorzystać zasilanie z akumula-
torów. Dodatkowo wieża iTower to 
rozwiązanie, które może wspomóc 
ochronę fizyczną np. podczas im-
prez masowych.

Z jakimi wyzwaniami wśród 
klientów najczęściej się spoty-
kasz?
 
Obecnie zauważam dwa proble-
matyczne obszary, które często 
omawiane są podczas spotkań. 
Pierwszym z nich są rosnące kosz-

powietrza i wody, zużycie energii 
itp. Rozwiązanie Smart City jest 
doskonałym przykładem takiego 
zintegrowanego systemu monito-
ringu, ponieważ daje pełny wgląd 
w wiele newralgicznych punktów 
bezpieczeństwa, w jednym inteli-
gentnym systemie.
Proces projektowania powinien 
rozpocząć się od problemu, któ-
ry należy rozwiązać. Po pierwsze, 
musimy zrozumieć problem i na 
tej podstawie zaplanować kolejne 
etapy działania, które doprowadzą 
nas od obecnego stanu rzeczy do 
pożądanej sytuacji. 

Co uważa Pan za największy suk-
ces firmy FLIR w minionym roku?
 
W zeszłym roku FLIR wypuścił na 
rynek dwa rewolucyjne produkty, 
które moim zdaniem naprawdę się 
wyróżniają. Saros™ DH-390 Dome 
oraz technologia TruWITNESS® 
pomagają utrzymać pozycję FLIR 
jako lidera rynku w dziedzinie za-
bezpieczeń. Saros™ to komplek-
sowe rozwiązanie  zaprojektowa-
ne w celu zwiększenia ochrony 
obwodowej. W jednym urządzeniu 
zastosowano wiele technologii: 
dwa przetworniki termowizyjne, 
przetwornik światła widzialnego 
o rozdzielczości 1080p, oświe-
tlacze LED w zakresach bliskiej 
podczerwieni i światła widzialnego 
oraz wbudowaną analizę wideo. 
Jest to wielospektralne rozwią-
zanie w jednym urządzeniu, które 
można łatwo skonfigurować i za-
montować. Minimalizuje ono wy-
datki na infrastrukturę i zwiększa 
efektywność wdrożenia.
Drugim wyjątkowym produktem 
jest TruWITNESS®, czyli rewolu-
cyjna platforma łącząca inteligent-
ne czujniki mobilne i możliwości 
IoT z mocą FLIR Cloud. Wykorzy-
stując transmisję obrazu, audio 
i informacje o lokalizacji w czasie 
rzeczywistym w oprogramowa-
niu FLIR United VMS, użytkownik 
otrzymuje najwyższy poziom świa-
domości sytuacyjnej. To potężne 
narzędzie do reagowania na za-
grożenia od razu po ich wystąpie-
niu.

ty ochrony fizycznej. Konieczność 
negocjowania stawek, utrzymanie 
stałych klientów oraz wzrost płacy 
minimalnej spowalnia rozwój firmy 
oraz pozyskanie nowych klientów. 
Drugi obszar to spadająca liczba 
wykwalifikowanych specjalistów 
technicznych na rynku. Obecnie 
jest to największy problem produ-
centów. Z jednej strony rozwiąza-
nia są  coraz bardziej zaawanso-
wane technologicznie, a z drugiej 
strony rynek oczekuje rozwiązań, 
które będą intuicyjne w instalacji 
i obsłudze.

Czy swój czas wolny poświęcasz 
na kwestie związane z bezpie-
czeństwem?
 
Poniekąd tak – lubię obserwować 
co nowego dzieje się w branży IoT 
(Internet Rzeczy) na rynku kon-
sumenckim, czyli jak pojedyn-
cze urządzenia są integrowane 
w jeden ekosystem. Na przestrze-
ni ostatnich 3 lat ten rynek mocno 
rozwinął się i odnoszę wrażenie, 
że największe zmiany są jeszcze 
przed nami.

Czy rynek jest już gotowy  
na technologię IoT,  
o której wspominasz? 

Oczywiście! Nowe rozwiązania po-
wstają z rosnących potrzeb klien-
tów. Podzieliłbym je na dwie gru-
py: zwiększenie bezpieczeństwa 
oraz zmniejszenie kosztów. 

Jakie są obecnie najtrudniejsze 
wyzwania dla branży w nadcho-
dzącym roku i kolejnych latach?
 
Największym wyzwaniem nadcho-
dzących lat jest otwartość i eduka-
cja rynku w zakresie nowej techno-
logii chmury. Rynek zabezpieczeń 
rozwija się w wielu kierunkach. 
Więcej czujników i technologii jest 
obecnie dodawanych do usług 
w chmurze, podczas gdy kon-
cepcja ochrony, która składa się 
z kamer i oprogramowania do za-
rządzania sygnałem wizyjnym, nie 
jest już wystarczająca. Ludzie chcą 
podłączyć coraz więcej czujników 
do swojego rozwiązania i uzyskać 
więcej informacji biznesowych 
(BI) z gromadzonych danych. Fra-
zy takie jak analiza Big Data, IoT 
i cloud stały się bardzo istotne, ale 
wszystko to można osiągnąć, jeśli 
systemy będą podłączone do In-
ternetu. Dlatego cyberbezpieczeń-
stwo odgrywa znaczącą rolę w tym 
przejściu, ponieważ zastrzeżone 
informacje muszą być chronio-
ne, a użytkownicy muszą czuć się 
komfortowo łącząc swoją firmę 
z Internetem. Jest to długi proces 
transformacji, który potrwa kilka 
lat, aby stać się w pełni zintegro-
wanym i zoptymalizowanym sek-
torem bezpieczeństwa.

W branży działa Pan ponad 12 lat. 
Jak przez ten czas zmieniało się 
podejście klientów do termowi-
zji/kamer termowizyjnych i my-
ślenie o zabezpieczeniach tech-
nicznych? 
 
Kiedy 12 lat temu rozpoczynałem 
pracę w obszarze  zabezpieczeń, 
nikt nie pytał mnie o kamery ter-
mowizyjne. Wtedy był to zupełnie 
obcy temat. Jeśli ktoś coś o tym 
wiedział, to tylko dlatego, że czy-
tał artykuł o technologii militar-
nej, która była zarezerwowana dla 
eksperymentów lub specjalnych 
zadań wojskowych. 
W ostatnich latach rynek zabez-
pieczeń bardzo szybko się rozwi-
nął i stworzył synergię pomiędzy 
zaawansowanymi technologiami, 

Coraz szybciej i skuteczniej je-
steśmy w stanie wykryć intruza. 
Proste, ale efektywne metody po-
zwalają na odstraszenie poten-
cjalnego złodzieja i są to realne 
oszczędności dla firmy. Anomalie 
temperaturowe w zakładach pro-
dukcyjnych bardzo często prowa-
dzą do pożaru. Wczesna detekcja 
pozwala na bezpieczną ewakuację 
pracowników oraz ograniczenie 
strat materialnych. 
Rynek jest gotowy na zaawanso-
waną technologię IoT, co kreuje 
potrzebę coraz lepszych rozwią-
zań. Coraz więcej naszych rozwią-
zań jest już zgodnych z filozofią IoT.

Jak w czasach tych technologicz-
nych zmian, o których mówisz 
widzisz przyszłość naszej firmy?

W jasnych barwach :) Z uwagi na 
rosnące koszty pracy nasi klien-
ci coraz częściej zastanawiają się 
w jaki sposób mogą wykorzystać 
istniejące rozwiązania i zaadop-
tować je do swoich warunków. 
To bardzo dobry okres dla firm 
technologicznych. Z naszej strony 
nieustannie poszukujemy nowych, 
innowacyjnych rozwiązań, które 
będziemy mogli zaoferować na 
polskim rynku. Obecnie techno-
logia rozwija się bardzo szybko, 
jednak najważniejsze to wybrać te 
rozwiązania, które przełożą się na 
faktyczną korzyść dla użytkownika.
Nasze perspektywy na rok 2020 są 
bardzo dobre.

a inteligentnymi konsumentami. 
Jednym z głównych osiągnięć jest 
dostępność kamer termowizyjnych 
dla klientów, którzy dziś potrafią 
docenić wartość, jaką mogą im dać 
kamery termowizyjne FLIR. Tech-
nologia termowizyjna, niegdyś za-
rezerwowana dla wojska, obecnie 
stała się bardziej dostępna i przy-
stępna cenowo. Coraz więcej firm 
i podmiotów prywatnych chce zin-
tegrować ją z rozwiązaniem, które 
zabezpiecza ich teren.
Jednym z najbardziej popular-
nych zastosowań w tej branży jest 
ochrona obwodowa. Kamery ter-
mowizyjne mają ogromną prze-
wagę nad kamerami tradycyjnymi, 
jeśli chodzi o skuteczność wykry-
wania ludzi i pojazdów na danym 
obszarze w każdych warunkach 
pogodowych i oświetleniowych.

W jakim kierunku będą rozwijane 
produkty FLIR z segmentu zabez-
pieczeń?
 
Będziemy nadal ulepszać i rozwi-
jać naszą ofertę kamer, skupiając 
się na kamerach termowizyjnych. 
Równolegle FLIR inwestuje czas 
i wysiłki w rozwój pełnego rozwią-
zania dla rynku zabezpieczeń.

Jak FLIR planuje umacniać swoją 
pozycję na rynku rozwiązań ter-
mowizyjnych? 

Widać przecież bardzo wyraź-
nie, że coraz więcej producentów 
zaczyna wprowadzać do swojej 
oferty rozwiązania termowizyjne.  
FLIR nadal będzie rozwijał nowe 
technologie, które zostaną zinte-
growane z innymi naszymi pro-
duktami i będą wyróżniać się na tle 
pozostałej części rynku poprzez 
dodatkowe innowacyjne funkcjo-
nalności.
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MULTI LAYER 

Strategie bezpieczeństwa powinny być budo-
wane na podstawie warstw. System zbudowany 
w oparciu o tylko jedną warstwę jest dedyko-
wany tylko dla prostej infrastruktury.

Bazując tylko na jednej technologii w trudnym terenie, atakującemu bardzo 
łatwo jest ją przełamać. Z tego względu włamania na obiekty, czy też kradzieże 
są częstym zjawiskiem. Pokazuje to, że koncepcja ta na dużych obszarach nie 
sprawdza się. 
Wielowarstwowa strategia bezpieczeństwa opiera się na założeniu, że nawet 
jeśli jedna z warstw ulegnie awarii lub zostanie przełamana, cały system powi-
nien działać nadal w oparciu o pozostałe warstwy. Aby system sprawnie funk-
cjonował, już na etapie instalacji potrzebna jest fachowa wiedza, pozwalająca na 
prawidłową integrację wielu urządzeń. 
Planując strategię trzeba pamiętać, że każdy ochraniany obiekt można podzie-
lić na strefy. Każda z tych stref ma inną charakterystykę i w każdej z nich może 
dochodzić do innych incydentów. Dlatego tak ważne jest rozpoczęcie planowania 
od wykonania analizy zagrożeń dla każdej ze stref zabezpieczanego obiektu.  

IOIOIOIO
IOIOIOIO

strefa peryferyjna

AI

Seria pasywnych detektorów podczer-
wieni ADPRO PRO-E została zaprojek-
towana w celu zapewnienia niezawod-
ności i skuteczności detekcji. Nowa 
generacja czujek PIR powstała w oparciu 
o najlepsze praktyki w ochronie obwodowej 
i doświadczenie zdobyte na wcześniejszej 
serii sprawdzonych czujek PIR ADPRO PRO. 

Technologia pasywnych czujek PIR opiera 
się na detekcji zmiany promieniowania pod-
czerwonego w monitorowanym obszarze. 
Dzięki temu czujki nie są podatne np. na 
słaby kontrast pomiędzy obiektem, a tłem, 
padającym deszczem, śniegiem czy poru-
szającymi się cieniami. Detektory pozwala-
ją na wzmocnienie ochrony perymetrycznej 
wszędzie tam, gdzie opiera się ona jedynie 
o analizę obrazu w oparciu o kamery świa-
tła widzialnego. Takie połączenie kamer 

System ochrony perymetrycznej pozwala 
na detekcję intruza próbującego dostać się 
na obiekt. Zdarza się, że jednak dochodzi do 
wtargnięcia. Wówczas kolejna warstwa sys-
temu ochrony powinna wysłać informacje 
o aktualnym miejscu wykrytego obiektu. Ta-
kie możliwości daje technologia radarowa, 
pozwalająca na ciągłe skanowanie dużych, 
rozległych obszarów. Radary umożliwiają 
nie tylko szybką detekcję obiektu lecz także 
ciągłe śledzenie jego pozycji. Prawidłowa 
integracja radarów z kamerami obrotowymi 
na obiekcie pozwala również na wizualną 
weryfikację obiektu. 

Technologia radarowa jest pomocna wszę-
dzie tam, gdzie budowa systemu ochrony 
perymetrycznej nie jest możliwa z powodów 
instalacyjnych. Jedno urządzenie radaro-
we pozwala na ochronę dużego terenu 360 

Kamery termowizyjne i analiza wizyjna to 
świetne połączenie w celu ciągłego moni-
torowania strefy perymetrycznej i genero-
wania tylko rzeczywistych alarmów. Analiza 
rozpoznaje i klasyfikuje wykryte obiekty ta-
kie jak: osoba lub samochód, przy tym inte-
ligentnie filtrując aktywność fałszywą, taką 
jak małe zwierzęta lub liście poruszane 
przez wiatr. Zapewnia to znacznie bardziej 
niezawodne wykrywanie zagrożeń przy za-
chowaniu małej liczby fałszywych alarmów.

Gdy analiza wideo wykryje wtargnięcie na 
obiekt, przesyła komunikat do oprogramo-
wania, ostrzega operatorów i rozpoczyna 
śledzenie celu. Gdy intruz się porusza, nie-
ruchome kamery przekazują informacje 
o strefie detekcji do kamer PTZ z automa-
tycznym śledzeniem. Pozwala to  utrzymy-
wać stałą widoczność zagrożenia, dopóki 

Czasem ogrodzenie wokół obiektu to ol-
brzymi dystans, który należy zabezpieczyć. 
Ogrodzenie często nie przebiega w prostej 
linii, obrys obiektu jest zazwyczaj dużo bar-
dziej złożony. Wówczas stworzenie szczel-
nego i pewnego zabezpieczenia jest dużym 
wyzwaniem. Tradycyjne rozwiązania są 
trudne w konfiguracji i instalacji. 

Instalacja napłotowego systemu światłowo-
dowego zapewnia kolejną niezbędną war-
stwę, która została zaprojektowana w opar-
ciu o najwyższej jakości technologię. Ma za 
zadanie maksymalizować prawdopodobień-
stwo detekcji, jednocześnie minimalizując 
występowanie fałszywych alarmów. 

Światłowód przymocowany do ogrodzenia 
lub zakopany pod ziemią wykrywa intru-
za, jednocześnie pomijając ruch roślin, czy 

Wideonadajnik to urządzenie pozwalające 
na integrację wielu systemów lokalnie na 
obiekcie. Urządzenie to pozwala na wykony-
wanie analizy wideo na kamerach do niego 
podłączonych oraz ciągłą lub zdarzenio-
wą rejestrację obrazu. Dodatkowo wejścia 
i wyjścia na pokładzie urządzenia pozwa-
lają na zbieranie sygnałów alarmowych ze 
wszystkich czujników, kontraktonów lub 
dodatkowych sensorów. Urządzenie może 
także kontrolować otwieranie drzwi czy za-
palenie dodatkowego światła np. w momen-
cie wykrycia określonego zdarzenia. 
Olbrzymią wartością dodaną wideonadaj-
ników jest możliwość tworzenia logicznych 
zależności pomiędzy różnymi sygnałami, ze 
wszystkich zainstalowanych systemów. Po-
zwala to w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć 
w pełni automatyczne scenariusze działania 
w zależności od wykrytego zagrożenia. 

Ostatnia warstwa i zarazem najważniejsza, 
która decyduje o skuteczności działania 
całego systemu. To właśnie oprogramo-
wanie zapewniające właściwą integrację, 
pomiędzy poszczególnymi systemami in-
stalowanymi do ochrony całego obiektu. 
W nim tworzone są wszystkie procedury 
bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia 
określonych alarmów oraz zależności lo-
giczne pomiędzy poszczególnymi działania-
mi i procedurami. 

Oprogramowanie decyduje też o łatwości 
obsługi całego systemu. Istotne jest, aby 
intuicyjna mapa obiektu pozwalała w prosty 
sposób monitorować stan poszczególnych 
systemów i ich kontrolę, a ergonomiczna 
w obsłudze konsola wideo dawała dodat-
kowo rozszerzoną świadomość sytuacyjną. 
Istotne jest także, to co dla samego ope-
ratora systemu niewidoczne, czyli bez-

Analiza wideo to zaawansowane algoryt-
my zapewniające najwyższą skuteczność 
wykrywania zdarzeń. Bardzo istotną cechą 
analityki jest fakt, że jest ona przystosowa-
na do pracy na zewnątrz przez cały rok, 24h 
na dobę. Algorytm jest odporny na zmia-
ny środowiskowe, sezonowe lub związane 
z porą dnia lub roku. Przeznaczony jest 
do pracy zarówno z kamerami światła wi-
dzialnego, jak i kamerami termowizyjnymi. 
Stosowany przede wszystkim w ochronie 
perymetrycznej. To kluczowa warstwa do 
wykrywania intruzów w czasie rzeczywi-
stym, jednocześnie umożliwiająca wizualną 
weryfikację alarmów. W powiązaniu z ko-
munikacją głosową tworzy skuteczne na-
rzędzie prewencyjne. 

z urządzeniami ADPRO tworzy ochronę 
perymetryczną opartą na dwóch różnych 
technologiach. 

Oferta czujek ADPRO jest szczególnie 
konkurencyjna dzięki innowacyjnym 
cechom oraz zasięgom detekcji do 200m. 
Dodatkowo funkcja ochrony sabotażowej 
360 PROtectTM zabezpiecza także strefę za 
i pod czujką. Detektory PIR z serii ADPRO 
PRO E są dostępne w różnych wersjach aby 
optymalnie sprostać potrzebom, zarówno 
w zakresie wydajności, jak i planowanego 
budżetu.

stopni wokół radaru. Dodatkowo możliwa 
jest graficzna konfiguracja stref alarmo-
wych, pozwalająca na selektywne definio-
wanie obszarów ochronnych. 

Ponadto radary pozwalają na ochronę prze-
strzeni powietrznej nad zabezpieczanym 
obiektem. Są w stanie wykryć mikrodrony 
w odległości od 10 m do 2,4 km oraz więk-
sze drony i samoloty w odległości do 10 km. 
Maksymalna prędkość ruchu drona to 400 
km/h. Oprogramowanie do śledzenia celu 
i rozbudowane funkcje filtrowania stref po-
zwalają na wykrycie dronów przy jednocze-
snej redukcji fałszywych alarmów spowodo-
wanych np. przez ptaki.

ochrona nie podejmie właściwej interwen-
cji. 

Termowizja daje operatorom możliwość 
monitorowania dużych obszarów w cał-
kowitej ciemności, przy rażącym świetle 
i niesprzyjającej pogodzie. Wyjątkowe 
możliwości detekcji i identyfikacji kamer 
multispektralnych pomagają integratorom 
w rozwiązywaniu trudnych problemów z wi-
deonadzorem w krytycznych lokalizacjach 
i przy trudnych warunkach działania.

wpływ warunków atmosferycznych. Sygnał, 
analizowany przez jednostkę centralną, 
która wywołuje alarm wyświetlany jest 
w przejrzystym interfejsie użytkownika. 
Światłowód zainstalowany na płocie wykry-
je wspinanie, podnoszenie, naruszenie oraz 
cięcie ogrodzenia. 

Kontroler światłowodowy wyróżnia się za-
awansowanym algorytmem wykrywają-
cym i klasyfikującym zagrożenia, czułością 
niezależną od wahań temperatury, wysoką 
dokładnością lokalizacji zdarzenia oraz od-
pornością na zakłócenia elektromagnetycz-
ne, RFI i uderzenia pioruna.

Wideonadajniki są również zoptymalizo-
wane pod kątem przesyłania obrazu przez 
sieć IP. Dzięki temu nie tylko możliwe jest 
stworzenie lokalnego centrum monitorin-
gu, lecz alarmy z obiektu mogę być także 
przekazywane do odległych centrów alar-
mowych. Pozwala to na zachowanie dodat-
kowej redundancji przy obsłudze alarmów. 
Co więcej możliwe jest m.in. lokalne obsłu-
giwanie alarmów w godzinach pracy obiek-
tów i przesyłanie alarmów zdalnie w godzi-
nach nocnych. Cała transmisja pomiędzy 
wideonadajnikiem, a centrum monitoringu 
jest szyfrowana. Pozwala to na zachowanie 
najwyższej dbałości w aspekcie cyberbez-
pieczeństwa. 

pieczeństwo cybernetyczne stosowanych 
rozwiązań. Znaczące jest w tym wypadku 
korzystanie np. z szyfrowanej transmisji 
danych pomiędzy centralnymi serwerami, 
a wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi. 
Ochrona tej warstwy jest szczególnie istot-
na. Nieuprawiona ingerencja w oprogramo-
wanie lub próby jego destabilizacji, mogą 
sprawić duże problemy w ochronie całego 
obiektu. 

Ważne, żeby zapewnić redundancje sto-
sowanych rozwiązań oraz na tyle na ile to 
możliwe, stosować architekturę zdecen-
tralizowaną. Tak, aby każdy z systemów 
z osobna mógł pracować w sposób prawi-
dłowy, nawet kiedy serwer zarządzający 
ulegnie awarii. Najbardziej zaawansowane 
rozwiązania pozwalają na działanie w takim 
modelu.

PASYWNE CZUJKI PODCZERWIENI TECHNOLOGIA RADAROWA

TERMOWIZJA

SYSTEMY ŚWIATŁOWODOWE

WIDEONADAJNIK

OPROGRAMOWANIE ANALIZA WIDEO
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TECHNOLOGIA

Pokrycie terenu w poziomie 360˚

Skanowanie pionowe 3˚
Zasięg detekcji – 200 metrów
Łatwa integracja z kamerami 

Ruchome elementy
Klasyczny radarowy wygląd

Konfiguracja radaru przez wbudowany interfejs webowy
Wykorzystywane pasmo 24 GHz

Zasilanie PoE 
Wysokość montażu od 2 do 4 metrów

RADAR SCAN-360 
Pokrycie terenu w poziomie 100˚ 

Możliwa rozbudowa systemu o kolejne moduły radarowe.
Skanowanie pionowe 30˚

Zasięg detekcji – 400 metrów
Łatwa integracja z kamerami
Brak ruchomych elementów

Dyskretny montaż
Konfiguracja radaru przez wbudowany interfejs webowy

Wykorzystywane pasmo 5,8 GHz
Zasilanie PoE

Wysokość montażu w zależności 
od wymagań detekcji – minimum 6 metrów

MAGOS

RADARY - detekcja 
 dalekiego zasięgu 

Nowy wymiar nadzoru wideo.  
MOBOTIX 7

MOBOTIX 7 
i wszystko jest możliwe
XXI wiek to przede wszystkim bardzo szybkie 
tempo rozwoju, coraz większe oczekiwania kon-
sumentów oraz nieograniczone możliwości. To 
również wyzwania dla producentów, którzy nie-
ustannie musza analizować i przewidywać tren-
dy oraz działania konkurencji. Wzrost kosztów 
ochrony, brak wykwalifikowanych pracowników 
oraz brak odpowiedniego nadzoru nad świad-
czoną usługą to największe problemy z jakimi 
obecnie boryka się branża zabezpieczeń. Odpo-
wiedzią na jej potrzeby jest MOBOTIX 7. 

MOBOTIX 7
Wykracza poza ludzką  
wyobraźnię. 

MOBOTIX to nie tylko producent kamer. Ich sys-
temy wideo są jak komputery z obiektywami, 
z własną inteligencją i  współpracą z zewnętrz-
nymi nośnikami pamięci. Jako pionier o zasięgu 

globalnym, MOBOTIX wyróżnia się niemiecką 
jakością wykonania  i nowatorskimi pomysła-
mi. Ich rozwiązania mogą być rozbudowywane 
praktycznie bez ograniczeń, co zapewnia długo-
terminowe bezpieczeństwo inwestycji.

3 X TAK
Nowa kamera MOBOTIX M73 oferuje miejsce aż 
dla trzech sensorów lub modułów funkcjonal-
nych. To sprawia, że kamera M73 jest bardzo 
wszechstronna i elastyczna w zastosowaniu. 
Ponadto model M73 wyróżnia kompaktowa kon-
strukcja, wysoka jakość wykonania oraz silny 
procesor Quad-Core-ARM Cortex-A53. Kamera 
posiada wbudowany czujnik wstrząsów, a jej 
temperatura zdalnej pracy to od -40° do +65°C, 
bez konieczności konserwacji, dodatkowego 
ogrzewania lub wentylacji - co czyni ją wyjątko-
wo wytrzymałą. M73 to połączenie najlepszych 
tradycji MOBOTIX z najnowszymi osiągnięciami 
techniki.

Stwórz własne rozwiązania
Partnerzy, klienci oraz użytkownicy MOBOTIX 
mają możliwość rozwijania i tworzenia swoich 
własnych rozwiązań w oparciu o biblioteki SDK 
i API. Można ich używać do tworzenia sperso-
nalizowanych aplikacji, odpowiadających nawet 
najbardziej specyficznym wymaganiom. Udo-
stępnione i zweryfikowane programy będą mo-
gły być dostępne dla innych klientów i pozwolą 
na generowanie dodatkowych dochódów dla ich 
autorów.

Certyfikowane przez MOBOTIX aplikacje są pro-
fesjonalne, bazują na sieciach neuronowych 
i algorytmach pochodzących od renomowanych, 
zweryfikowanych partnerów. Gotowe programy 
spełniają najwyższe wymagania bezpieczeń-
stwa informatycznego. Są one preinstalowane 
w kamerach MOBOTIX M73 i mogą być bezpłat-
nie testowane przez okres 30 dni. Po ich prze-
testowaniu klienci mogą wybrać dokładnie taką 
opcję, która spełnia ich wymagania. Ich liczba 
będzie rosła wraz z kolejnymi aktualizacjami.

Wielozadaniowość 
MOBOTIX 7
Technologia aplikacji MOBOTIX nie tylko pozwa-
la na wykrycie podejrzanych zachowań, pozo-
stawionych bagaży oraz wczesną detekcję ognia, 
ale dostarcza rozwiązań w zupełnie nowych ob-
szarach. Dzięki programom MOBOTIX w sposób 
ukierunkowany i inteligentny można zarządzać 
infrastrukturą transportową. Biometryczne 
analizy oraz informacja o miejscach aktywno-
ści klientów otwiera zupełnie nowe możliwości 
sposobu sprzedaży. Zastosowanie nowoczesnej 
technologii w sektorze opieki medycznej zapew-
nia wsparcie dla personelu medycznego oraz 
wykrywanie incydentów zagrażających życiu 
pacjentów. Dzięki MOBOTIX podejrzane zacho-
wania w szkołach i na uczelniach mogą zostać 
szybko zidentyfikowane, a ruch osób może być 
śledzony i ewidencjonowany.   

INNOWACJA

Radary są kojarzone przede wszystkim z wy-
korzystaniem na lotniskach lub do celów woj-
skowych. Jednak na przestrzeni ostatnich lat 
technologia radarowa rozwinęła się bardzo 
dynamicznie. Zakres funkcji oraz pułap cenowy 
został  dostosowany do nowych obszarów za-
stosowań. Dzięki niskim kosztom, szerokiemu 
zasięgowi,  doskonałej wydajności oraz sku-
tecznej detekcji, radary zyskują coraz większą 
popularność w branży zabezpieczeń. 
Radar jest aktywnym systemem, który wysyła 
sygnał o zadanej częstotliwości i mierzy jego 
odbicie. Radar z łatwością wykryje intruza 
ubranego w grubą odzież, przykrytego kocem, 

Radary Scan-360 w porównaniu z zewnętrz-
nymi czujkami PIR (ang. Passive Infra Red - 
pasywne czujki podczerwieni) pozwalają na 
lepsze wykrywanie obiektów emitujących cie-
pło. Radary są urządzeniami aktywnymi, które 
mierzą odbite sygnały.
Radary marki Scan-360 mogą działać zarówno 
samodzielnie – generując alarm w przypad-
ku wykrycia zagrożenia – jak i w połączeniu 
z kamerą termowizyjną oraz/ lub tradycyjną 
światła widzialnego.  W przypadku wygene-
rowania alarmu przez radar, kamera zostaje 
nakierowana na określony cel. Dodatkowo wy-
korzystując przejrzysty i intuicyjny graficzny 
interfejs użytkownika można w łatwy i szyb-
ki sposób ustawić, skalibrować i zdefiniować 
strefy detekcji. Istnieje możliwość stworzenia 
36 stref, które mogą być zlokalizowane na dy-

Firma MAGOS została założona, aby realizować 
wizję współzałożycieli, polegającą na wprowa-
dzeniu zaawansowanej technologii radarowej 
do branży zabezpieczeń w szczególności w za-
kresie ochrony perymetrycznej. MAGOS projek-
tuje i produkuje wiodące w branży elektronicz-
nej radary skanujące, które rewolucjonizują 
sposób, w jaki postrzegamy bezpieczeństwo. 
Radary można łatwo zintegrować z istniejący-
mi systemami VMS, PSIM i innymi programami 
sterującymi. Produkty te zapewniają automa-
tyczne sterowanie obrotem PTZ w celu zapew-
nienia kompleksowego, oszczędnego i łatwego 
w obsłudze rozwiązania. Jeden radar MAGOS 
jest w stanie zastąpić kilkadziesiąt kamer i za-
pewnia pokrycie terenu nawet 100° w poziomie 
i 30° w pionie. Dzięki temu strefa martwa prak-
tycznie nie występuje, a możliwość połączenia 4 
radarów w jeden system daje nam pełne nadzo-

owiniętego w folię blokującą ciepło lub w pobli-
żu dowolnego źródła ciepła.
Można wyobrazić sobie radar jako jasny reflek-
tor, który oświetla bardzo duży obszar i wykry-
wa wszystkie obiekty do których dociera świa-
tło. Radar wykrywa i mierzy dystans, prędkość 
ruchu obiektu, dzięki czemu precyzyjnie roz-
różnia małe obiekty od dużych i pozwala na ich 
lokalizację. Detekcja obiektów nie jest przy tym 
zakłócana przez środowisko naturalne np. roje 
owadów, dym czy mgłę. 
Technologia MIMO (multiple input multiple 
output), przeznaczona do detekcji dalekiego 
zasięgu, pozwala na uzyskanie rozdzielczości 

kątowej o dużej dokładności. Ma to kluczo-
we znaczenie dla skuteczności wykrywania 
w skomplikowanych środowiskach m. in. na 
gęsto zalesionych obszarach z drzewami, któ-
re ruszają się na wietrze tuż przy ogrodzeniu. 
Gwarantuje to np. że poruszające się liście nie 
będą wywoływały fałszywych alarmów w sys-
temie.
Jeden radar może zastąpić kilkadziesiąt ka-
mer, a niskie koszty konserwacji pozwalają 
wygenerować kolejne oszczędności. Zaletą 
radarów jest obniżanie kosztów pracy. Wyko-
rzystanie odpowiednich technologii prowadzi 
do zmniejszenia liczby potrzebnych pracowni-

ków. Skuteczna detekcja zmniejsza liczbę fał-
szywych alarmów, a co za tym idzie redukuje 
nieuzasadnione  wezwania ochrony lub policji.
Produktami bazującymi na technologii rada-
rowej są m.in. Radar Scan-360 oraz Magos. 
Radary skanujące, które rewolucjonizują spo-
sób, w jaki postrzegamy bezpieczeństwo są 
atrakcyjne cenowo, łatwe do instalacji, kali-
bracji i użytkowania oraz pracują bez względu 
na warunki pogodowe i oświetleniowe. Coraz 
częściej stosowane są do nadzoru farm foto-
woltaicznych, portów morskich, elektrowni, 
obiektów budowlanych, gospodarstw rolnych 
oraz parkingów. 

stansie od 0 do 200 m. Ze względu na długi 
zasięg detekcji radary Scan-360 doskonale 
nadają się do ochrony dużych obszarów, ta-
kich jak lotniska, farmy słoneczne, rezyden-
cje VIP itp.
Radary Scan-360 stosowane są w systemach 
CCTV w Europie, na Bliskim Wschodzie, 
w Azji i Ameryce, głównie do monitorowania 
linii ogrodzeń oraz ruchu osób i pojazdów 
w obszarach takich jak odległe instalacje 
użytkowe, centra danych, farmy słoneczne, 
obiekty budowlane i budynki rządowe.

rowanie 360°. MAGOS pracuje bez względu na 
warunki pogodowe i oświetleniowe. 
Radary MAGOS już nie tylko są wykorzysty-
wane na lotniskach lub do celów wojskowych. 
Coraz częściej stosowane są do nadzoru farm 
fotowoltaicznych, portów morskich, elektrow-
ni, gospodarstw rolnych oraz parkingów. 
Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej 
technologii MIMO i cyfrowej analizy sygnału 
możliwa jest detekcja osoby na dystansie do 
400 metrów przy jednocześnie wyjątkowo ma-
łym poborze mocy (<5 W).  Radar MAGOS cha-
rakteryzuje się ultrawysoką dokładnością, co 
zapewnia doskonałą wydajność w nawet bar-
dzo złożonym otoczeniu. Niewielki rozmiar, ni-
ski pobór mocy i mała waga sprawiają, że jest 
on łatwy w instalacji i idealnie nadaje się także 
do zastosowania w systemach mobilnych. 
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DETEKCJA 
OGNIA

Polska musi zmierzyć się z rosnącą liczbą 
śmieci. W 2017 r. wytworzono 126 mln ton od-
padów, z czego aż 12 mln ton przypada na odpa-
dy komunalne,  co stanowi 2,7% wzrost do roku 
poprzedniego. Coraz większa liczba śmieci,  to 
coraz większy problem z ich magazynowaniem. 
W ciągu ostatnich lat obserwujemy wzrost licz-
by pożarów wysypisk śmieci. Główną przyczyną 
tego zjawiska jest niewłaściwe składowanie od-
padów, brak kontroli oraz celowe podpalenia. 
Takie zjawiska stanowią potencjalne zagrożenie 
dla środowiska naturalnego oraz zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 29 
sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu 
kontroli miejsca magazynowania lub składowa-
nia odpadów określa między innymi minimal-
ne wymagania dotyczące systemu kontroli. To 
oznacza dla wszystkich jednostek działających 
w zakresie magazynowania odpadów obowią-
zek zaopatrzenia się w odpowiednie systemy 
monitoringu. Rozporządzenie wskazuje na sto-
sowanie kamer stacjonarnych typu dzień-noc 
dostrajających się automatycznie do oświetle-
nia. Jednak, czy takie kamery są wystarczające 
do obserwacji tak złożonego środowiska? Czy 
odpowiednio szybko wykryją miejsce rozpoczę-
cia pożaru? 

Niestety, odpowiedź brzmi nie. Potężnym narzę-
dziem, które nie tylko zapewni ochronę przed 
intruzem, ale też pozwala na wczesną detekcję 
pożaru są kamery termowizyjne. Zaawanso-
wane rozwiązania radiometryczne zapewnia-
ją możliwość bezkontaktowego i dokładnego 
pomiaru temperatury pozwalając na szybką 
i skuteczną detekcję miejsc gdzie zaczyna się 
pożar lub dochodzi do przegrzewania pewnych 
elementów infrastruktury. Dzięki temu można 
uruchomić procedurę alarmową jeszcze zanim 
wybuchnie pożar.

W ciągu ostatnich lat obser-
wujemy wzrost liczby pożarów 
wysypisk śmieci. Główną przyczy-
ną tego zjawiska jest niewłaści-
we składowanie odpadów, brak 
kontroli oraz celowe podpalenia. 
Takie zjawiska stanowią poten-
cjalne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego oraz zdrowia ludzi.
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