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CO WYBRAĆ?
czyli

ZAKUPOWA
GONITWA
MYŚLI

Co wybrać? Czy to będą dobrze wydane pieniądze? Czy ten produkt spełni moje oczekiwania? Gonitwa myśli, rozterki i wewnętrzne dialogi. Każdy zna te uczucia, kiedy staje przed decyzją zakupową. Im większy
wybór tym trudniej się zdecydować. I choć teoretycznie to przecież my podejmujemy decyzję, to czy zdajemy sobie sprawę z tego jakie czynniki mogą na to wpływać?
Kiedy wyruszamy na „polowanie”
w celu kupienia najlepszego produktu, musimy pamiętać o wszystkich pułapkach, które zostały na nas
wcześniej skrupulatnie zastawione.
Promocje, gratisy, obietnice, okrągłe hasła i slogany, a wszystko to
przygotowane przez specjalistów od
marketingu i psychologów. To oni
dbają o to, aby nasze myśli ukierunkować na określone przez nich tory.
Sposób podejmowania decyzji przez
każdego jest bardzo indywidualną
cechą. Każdy analizuje od kilku do
kilkunastu różnych czynników i odpowiednio je wartościując stara się
dokonać najlepszego wyboru. Niektórzy podejmują decyzję w sposób
impulsywny. Nie rozpatrują możliwości, które oferuje rynek. Inni
oceniają produkty lub usługi metodą eliminacji, szukając ścieżki do
tej jednej właściwej decyzji. To jaką
strategię działania obieramy, zależy
głównie od aktywności wybranych
obszarów w naszym mózgu. Im lepiej
poznamy samego siebie, tym łatwiej
będzie nam kontrolować proces podejmowania decyzji. Zakupy warto
zaplanować i przed ich rozpoczęciem
odpowiednio uszeregować swoje
priorytety.
Jak to dobrze policzyć?
Każdy cieszy się, kiedy uda mu się
przy okazji zakupów zaoszczędzić
kilka złotych. To daje nam jeszcze
większą satysfakcję z dobrze podjętej
decyzji. Niestety czasem tanie zakupy potrafią kosztować nas znacznie
więcej niż podpowiadała początkowa kalkulacja. Zatem gdzie został
popełniony błąd w obliczeniach?
Najczęstszy problem to porównywanie jedynie kosztu zakupu danego
urządzenia. To bardzo uproszczone
podejście do kwestii ekonomicznych.
Na samym początku musimy zastanowić się przez ile lat ma nam służyć produkt, który planujemy zakupić – 5, 10 a może 15 lat. To właśnie
koszty zakupu i użytkowania w całym
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planowanym okresie czasu powinniśmy analizować. Pozwala nam to na
porównywanie całkowitego kosztu
posiadania danego rozwiązania.
Jednym z bardzo dobrych przykładów takiej kalkulacji jest np. zakup
drukarki do firmy. Koszt zakupu samej drukarki w tym wypadku jest
przecież tylko początkiem kosztów
jakie ponosimy. W przypadku drukarek, to koszt wydruku jednej strony
powinien być najbardziej istotny. To
on będzie najważniejszym czynnikiem, który wpłynie na ostateczną
wartość TCO (z ang. Total Cost of
Ownership – całkowity koszt posiadania). W zależności od tego czy
będziemy drukować setki, czy tysiące stron miesięcznie tym dotkliwiej
będziemy odczuwać wysokie koszty druku. W przypadku drukarek
koszt wydruku jednej strony może
zaczynać się nawet na poziomie 60
groszy i dotyczy to drukarek tanich
w zakupie. Zatem dodatkowy wydatek zaczniemy ponosić bardzo szybko, mimo pozornej oszczędności na
etapie zakupu samego urządzenia.
Spokojny sen
„Skoro producent daje mi gwarancję,
to czym mam się martwić. Najwyżej
jak się popsuje to wymienią mi na
nowy sprzęt.” To jeden z częstych
argumentów, gdy ktoś decyduje się
na zakup produktu niskiej jakości.
Świadomie, decyduje się na produkt gorzej wykonany, tańszy, biorąc
pod uwagę i akceptując ewentualne możliwości usterek. Gwarancja
udzielona przez producenta na wybrane urządzenie pozwala kupującemu spać spokojnie. Czy to jednak
rzeczywiście spokojny sen czy raczej
spanie na bombie w oczekiwaniu na
nadchodzącą awarię?
Nawet przy założeniu, że producent
wywiąże się ze zobowiązań gwarancyjnych i naprawi lub wymieni uszkodzone urządzenie tracimy czas.
Brak danego urządzenia wiąże się
z przestojami w pracy, a to ponownie

generuje dodatkowe koszty, których
nie rozważaliśmy na początkowym
etapie zakupu. Nikt nie zagwarantuje
nam przecież, że urządzenie w okresie gwarancji nie popsuje się nawet
kilka razy. Dodatkowo, jeśli zakupiliśmy więcej urządzeń tego samego
typu do naszej firmy, może się okazać, że praktycznie będziemy przez
cały czas w kontakcie z producentem
realizując kolejne zgłoszenia gwarancyjne. To angażuje pracowników
i czas, w którym mogliby realizować
inne zadania. Tymczasem kolejne dni
poświęcają na demontaż urządzeń,
pakowanie paczek i wysyłanie ich do
serwisu.
Koszty ewentualnego serwisowania i naprawy urządzeń to kolejny
element podnoszący TCO, który powinniśmy brać pod uwagę. Co więcej może to się wiązać, ze stratami
wizerunkowymi dla firmy z powodu
przestoju w pracy. Od części zakupionych produktów i ich ewentualnych awarii może zależeć zdrowie
lub życie naszych pracowników, a to
wartości, które przewyższają wszelkie kalkulacje ekonomiczne.
Warto zatem poświęcić czas na zebranie informacji, które rozwiązania
i produkty cieszą się dobrą opinią.
Wysoka jakość wykonania i rodzaj zastosowanych komponentów w przypadku rozwiązań elektronicznych
zapewni im długą żywotność. Choć
czasem początkowy koszt zakupu takich rozwiązań będzie nieco wyższy
to z pewnością zaoszczędzimy w perspektywie długoterminowej.
Poczuć komfort choć raz
Chyba każdy wie, że łatwo przyzwyczajamy się do komfortu. Szybko
zaczynamy za nim także tęsknić. To
sprawia, że życie prowadzimy w taki
sposób, aby fundować sobie drobne przyjemności. Napędza to stałe
dążenie do udoskonalenia tego co
posiadamy, wykorzystujemy i w jaki

sposób żyjemy.
Serwis Business Insider zapytał swoich czytelników, czy są produkty za
które warto zapłacić więcej, właśnie
po to, aby cieszyć się komfortem ich
użytkowania. Jedną z najczęściej pojawiających się odpowiedzi był wygodny materac. No tak, kto nie lubi
się dobrze wyspać i wypocząć. To
także zdrowy kręgosłup i brak ewentualnych negatywnych konsekwencji
zdrowotnych po latach. Choć dobry
materac początkowo kosztuje nieco
więcej to jest znacznie lepszy w użytkowaniu i posłuży dłużej. Jako kupujący szybko poczujemy, że wygraliśmy.
Kolejnymi wskazywanymi produktami
było wygodne obuwie, narzędzia rzemieślnicze, chleb, długopis, sztućce,
bielizna, sushi, jeansy. Także decyzja
o wyborze właściwego tatuażysty była
wskazywana jako ta, gdzie cena nie
jest najważniejszym czynnikiem. Wydaje się to oczywiste, skoro coś ma
z nami pozostać na całe życie.
Czy to co doceniamy w życiu prywatnym i na co zwracamy uwagę powinno być dla nas również istotne w życiu służbowym? Przecież dużą część
życia, spędzamy właśnie w pracy.
Zatem choćby wygodne krzesło przy
biurku docenimy bardzo szybki i każdego dnia będziemy mogli obcować
z komfortem jego użytkowania lub
jego brakiem.
Oprogramowanie? - wolne, często
się wiesza, nie ma połowy funkcji,
ale było tanie w zakupie. Czy na pewno warto? Odpowiedź jest oczywista.
Komfortem jest bowiem także, użytkowanie produktów nawet tych niematerialnych. Oprogramowanie ma
być sprawnym narzędziem w naszych
rękach. Ma pozwalać osiągać zamierzone cele w najbardziej efektywny
sposób i w możliwie najkrótszym czasie. Warto zainwestować w produkt,
który w dłuższym czasie pozwoli zaoszczędzić czas, niepotrzebny stres
i nerwy.
System bezpieczeństwa – może

chociaż tutaj da się zaoszczędzić?
Oszczędne bezpieczeństwo jest swoistym oksymoronem. Skoro chcemy
iść na kompromis jakościowy w przypadku zabezpieczenia np. naszego
obiektu, może warto postawić sobie
pytanie, po co wydawać te pieniądze?
Czy system, który zadziała w 50%
przypadków pozwala na poczucie
bezpieczeństwa, czy wręcz przeciwnie skazuje na życie w ciągłym
strachu? System zabezpieczenia
technicznego jest tak mocny, jak najsłabszy jego element. Zatem jeśli kupione kamery, będą często się psuć
powodując częste wyłomy w systemie, bardzo szybko pojawi się wniosek, że nie warto było oszczędzać. To
kolejne z narzędzi, które ma działać
bez jakichkolwiek kompromisów i to
właśnie w sytuacjach najbardziej nieprzewidzianych, jego skuteczność
ma być niepodważalna.
Jako klienci, nie jesteśmy przegrani w starciu z promocjami. Możemy
kupować racjonalnie. Trzeba jedynie pamiętać, że jeśli coś jest tanie,
to wcale nie idzie w parze z wysoką
jakością. Komfort użytkowania i bezpieczeństwo zakupionych produktów jest dobrem, którego nie widać
na początku, ale które z pewnością
uda docenić się z czasem. Daj szansę rozwiązaniom wysokiej jakości,
a każde kolejne zakupy będą już tylko
kontynuacją wcześniejszych decyzji
zakupowych.
Autor: Jakub Sobek
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PRZYSZŁOŚĆ
JEST W CHMURACH
MOBOTIX CLOUD
To elastyczna i dynamiczna platforma, która otwiera zupełnie
nowe możliwości dla Ciebie i Twojej firmy. Wykorzystując technologię chmury zyskujesz wygodny
i bezpieczny dostęp do swoich systemów i zapisanych obrazów. Wysoki poziom bezpieczeństwa cybernetycznego pozwala na zdalne
zarządzanie kamerami i użytkownikami. Jest to szczególnie łatwe
rozwiązanie w codziennym użytkowaniu, ponieważ obejmuje centra
danych połączone przez Internet,
do których można uzyskać dostęp
na całym świecie.
Ten system wideo w chmurze został zaprojektowany od podstaw.
Zastosowano wiele innowacyjnych
rozwiązań i autorskich technologii
w celu zapewnienia najwyższej dostępności działania i niezrównanej
prędkości dostępu do obrazów na
żywo oraz nagrań.

najwyższe bezpieczeństwo. Dane
zgromadzone w centrach danych,
zawsze posiadają bezpieczne kopie zapasowe. Dzięki temu utrata
danych jest praktycznie niemożliwa. Zespół ekspertów przez cały
czas czuwa nad działaniem oprogramowania pracującego w chmurze oraz nad stanem całej wykorzystywanej infrastruktury. Tobie
pozwala to znacząco zredukować
koszty utrzymania całego systemu. Pracownicy Twojego działu IT
nie muszą martwić się prawidłowym działaniem systemu.

Wszystkie dane wymieniane pomiędzy lokalizacjami, a centrami
danych są szyfrowane. Dzięki temu
przesyłane obrazy są prawidłowo
zabezpieczone na wypadek próby
podsłuchania transmisji. Ciągle
monitorowane są także pojawiające się nowe zagrożenia sieciowe
oraz nowe rodzaje ataków w cyberprzestrzeni. Zespół inżynierów
Rozwiązanie to jest dedykowa- w czasie rzeczywistym reaguje na
ne szczególnie tym, którzy dbają te wyzwania. Nie musisz także
o wysoką wygodę użytkowania i jak martwić się aktualizacjami opro-

360 VISION
Elastyczne rozwiązanie
w przestrzeni publicznej
Monitoring wizyjny miejsc publicznych podnosi poziom bezpieczeństwa. Chociaż na pierwszy rzut oka
nikt z nas nie dostrzega kamer,
to wpływają one na zmniejszenie
przestępczości w miastach. Obecność kamery działa jak ostrzeżenie, że ewentualny czyn niezgodny
z prawem zostanie zarejestrowany.
Jedyną wadą tradycyjnych systemów CCTV jest brak elastyczności.
Dlatego firma 360 Vision Technology opracowała mobilne rozwiązanie, które pozwoli na dotarcie do
miejsc nieobjętych monitoringiem.
System CCTV został przystosowany do instalacji na pneumatycznych masztach montowanych do
dachu pojazdu, nie wymagając jego
stałej adaptacji. To nowe podejście
pozwala na demontaż i ponowny
montaż systemu na nowym pojeździe. W porównaniu z obecnymi
metodami wyposażenia samochodów w mobilne systemy CCTV, ten
gwarantuje minimalizację kosztów
oraz szybki zwrot z inwestycji.
Kamera obrotowa 360 Vision
Predator PTZ jest często stosowana w monitoringu przestrzeni publicznej ze względu na swój
certyfikat IK10. Odpowiada on za
najwyższy poziom wytrzymałości
mechanicznej. Dzięki wzmocnionej obudowie produkt ten znajdzie
zastosowanie w wymagającym
otoczeniu, a jego mechanizm obrotu i pochyłu oparty na przekładni
zapewni nieprzerwalne działanie
przez długi okres czasu. Kamera
może być wyposażona w oświetle-
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nie IR lub światła białego, dzięki
czemu może działać w każdych
warunkach.
Adrian Krik, dyrketor 360 Vision
Technology powiedział: „Wzmocniona kamera 360 Vision Predator
PTZ jest szeroko stosowana w monitoringu przestrzeni publicznej ze
względu na jej certyfikat IK10 gwarantujący wytrzymałość na wstrząsy i wibracje. To sprawia, że jest to
bezpieczne, nadające się do tego
celu rozwiązanie. Ponadto wytrzymała konstrukcja oraz bardzo
solidne wykonanie mechaniki kamery sprawia, że jest to doskonały
wybór do zastosowań mobilnych.
Współpracujemy z wieloma firmami, które oferują maszty pneumatyczne i bardzo często swoje
produkty oferują klientom wraz
z naszymi kamerami.”
W rozwiązaniach mobilnych kamery muszą być odporne na wstrząsy,
szczególnie kiedy kamera zamontowana jest na pojeździe. W przypadku takich rozwiązań nie ma
miejsca na kompromisy jakościowe. To mocne napędy i wytrzymałe
materiały sprawiają, że kamera
360 Vision jest gotowa zawsze
do pracy. Wszystko to pozwala
znacznie obniżyć koszty związane
z wykorzystaniem całego systemu
i zniwelować przestoje w pracy
z powodu serwisowania urządzeń.
Rozwiązania 360 Vision już w wielu
sytuacjach udowodniły swoją niezawodność.

gramowania i spójnością wykorzystywanych wersji. Aplikacje przez
cały czas są aktualizowane przez
serwery. To daje Ci pewność wykorzystywania zawsze najbezpieczniejszych i najbardziej stabilnych
wersji aplikacji.
MOBOTIX CLOUD
sprawia, że po prostu stajesz się
użytkownikiem
nowoczesnego
systemu wizyjnego. Ciesz się komfortem i już nigdy więcej nie martw
się tym, że coś nie działa prawidłowo. To nowa jakość, którą na pewno docenisz!
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NIEWIDZIALNA BARIERA NIE DO ZŁAMANIA
Rynek fotowoltaiki w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. W kolejnych latach tendencja ta
będzie się utrzymywać. Wraz ze wzrostem liczby instalacji PV rośnie też potrzeba skutecznego zabezpieczenia tych obiektów.
Ze względu na ich lokalizację są
one szczególnie narażone na akty
wandalizmu czy kradzieże. Ponadto, od systemu ochrony perymetrycznej należy oczekiwać, nie tylko
skuteczności detekcji, ale również
odporności na czynniki atmosferyczne i środowiskowe. Często
obiekty te są mocno oddalone od
centrów agencji ochrony, a czas dotarcia patrolu na miejsce to nawet
kilkadziesiąt minut.
Odpowiedzią na powyższe problemy jest system zaawansowanych
barier mikrofalowych firmy Sensurity. Oferują one ciągłą detekcję
na dystansie do 200m dla pojedynczego zestawu urządzeń. W odróżnieniu od typowych barier mikrofalowych, rozwiązania Sensurity mają

szereg autorskich rozwiązań co
sprawia, że mają one zdecydowanie
mniejszy współczynnik niepożądanych alarmów (NAR).

riery można montować „plecami” do
siebie, a nie na zakładkę, jak w klasycznym rozwiązaniu mikrofalowym.
Daje to zarówno oszczędność miejsca
w strefach wydzielonych, jak również
W wyniku zastosowania niższego poprawia bezpieczeństwo samej inpasma częstotliwości, sensory są stalacji.
zdecydowanie bardziej odporne
na opady deszczu, śniegu czy ru- Oprócz tego bariery mikrofalowe
chy liści. Kolejną unikalną cechą Halo i Vigil są wyposażone w procejest specjalna antena formująca sor DSP z rozwiązaniami opartymi
wiązkę. Poprzez odpowiednie jej o sztuczną inteligencję. Dzięki temu,
ukształtowanie, bariera zabezpie- algorytmy detekcyjne rozróżniają
cza ogrodzenie do wysokości nawet i eliminują alarmy wywołane przez
10m, gdzie jednocześnie szerokość małe zwierzęta. W szczególnych
wiązki wynosi od 3 do 5m.
przypadkach istnieje możliwość ignorowania obiektów poruszających się
Dodatkową cechą są wbudowane równolegle do wiązki, ale nieprzekraczujniki PIR, które chronią strefy czających jej, czyli niewchodzących
podejścia, bezpośrednio poniżej na chroniony teren. Kolejną ważną
i powyżej bariery. Wobec tego ba-

WIEDZA

Webinaria Linc Polska

Kopalnia wiedzy

Wiedza techniczna to największa niematerialna wartość naszej firmy. Dzielimy się nią chętnie z uczestnikami organizowanych przez nas webinariów oraz szkoleń.
Od wielu lat specjalizujemy się
w dystrybucji urządzeń z zakresu
zabezpieczeń technicznych. Jako
wiarygodny dostawca jesteśmy
zobowiązani do ciągłego doskonalenia się i zdobywania wiedzy, dostosowanej do dynamicznie zmieniającego się rynku zabezpieczeń.
Wiedza techniczna to największa
niematerialna wartość naszej
firmy. Dzielimy się nią chętnie
z uczestnikami organizowanych
przez nas webinariów oraz szkoleń.
Obecna sytuacja zmusiła nas do
chwilowego wstrzymania organi-

zacji tradycyjnych szkoleń, twarzą
w twarz. Jednak z drugiej strony,
nowa sytuacja zachęciła nas do
organizacji spotkań w wirtualnej
sali konferencyjnej. Na bieżąco aktualizujemy ich daty oraz tematy
tak, aby każdy znalazł coś interesującego dla siebie. Proponowane przez nas bezpłatne webinaria
są skierowane do instalatorów,
projektantów, serwisantów oraz
wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. To także możliwość zadawania
indywidualnych pytań i punkt wyjścia do dalszych działań. Często

też wspieramy uczestników szkoleń
podczas projektowania, instalacji
i konfiguracji oferowanych przez nas
systemów.
Ostatnie tygodnie pokazały nam, że
zainteresowanie webinariami jest
bardzo duże. Wygoda i oszczędność
czasu to największe zalety takich
spotkań. Z tego względu chcemy,
aby webinaria na stałe znalazły swoje miejsce w Państwa, jak i naszym
kalendarzu. Oczywiście równolegle
planujemy powrócić do organizacji
stacjonarnych szkoleń technicznych,
oczywiście z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.linc.pl/szkolenia/
gdzie znajdują się aktualne informacje o nadchodzących
szkoleniach.
tel. 61 839 19 00, info@linc.pl

funkcją jaką spełnia DSP jest ciągła i skuteczne określenie miejsca
autokalibracja do zmieniających się wtargnięcia intruza.
warunków terenowych, takich jak
chociażby rosnące trawy.
Wszystkie przedstawione wyżej
cechy sprawiają, że niewidzialBariery posiadają interfejsy komu- ny płot wykonany w oparciu
nikacyjne: tradycyjne rozwiązanie o bariery mikrofalowe Sensurity,
ze stykami NO/NC, magistralę RS, jest optymalnym rozwiązaniem
jak również komunikację IP po- wszędzie tam, gdzie trzeba się
przez bezpieczny szyfrowany pro- zmierzyć zarówno ze skutecztokół OSDP. Każda jednostka jest nym wykrywaniem intruzów, jak
w pełni uniwersalna, może być i z dziką przyrodą.
zarówno elementem nadawczym
jak i odbiorczym. To co dodatkowo poprawia pracę z systemem
to wbudowane moduły GPS, które
automatycznie lokalizują urządzenia na mapie. Jest to szczególnie
istotne na rozległych instalacjach,
umożliwiając operatorowi szybkie
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NIEZAWODNE TRIO

Czy zastanawiałeś się jak wzmocnić ochronę małych i dużych obszarów? Jak poprawić precyzyjność
i dokładność systemu zabezpieczeń? Szukasz sposobu jak skutecznie odstraszyć intruza? Szybka
i skuteczna reakcja alarmowa jest dla Ciebie priorytetem? Chcesz zminimalizować współczynnik
fałszywych alarmów, a zwiększyć wskaźnik detekcji?
Bazując tylko na kilku prostych rozwiązaniach można osiągnąć znaczące efekty z zakresu podniesienia
skuteczności detekcji przy jednoczesnym obniżeniu liczby fałszywych
alarmów. Zestaw, który gwarantuje
skuteczność składa się z pasywnych czujek podczerwieni ADPRO
PRO, oświetlaczy na podczerwień
lub światła widzialnego oraz głośnika. Zastosowanie całego zestawu
pozwala zbudować kompleksową
ochronę terenu.

nej wszędzie tam, gdzie opiera się
ona o analizę obrazu w oparciu o kamery światła widzialnego. Takie połączenie kamer z urządzeniami ADPRO tworzy ochronę perymetryczną
opartą na dwóch różnych technologiach.
360PROtect™

Dodatkowa funkcja 360PROtect™
pozwala na specjalne zabezpieczenie
przed sabotażem wszystkich czujek.
Rozwiązanie to zapewnia ochronę do
1m za słupem i do 8m w przód. DzięPASYWNE CZUJKI PODCZERWIENI
ki temu martwe strefy są całkowicie
Technologia pasywnych czujek PIR wyeliminowane, a przestrzeń przed
opiera się na detekcji zmiany pro- i za czujką jest monitorowana.
mieniowania podczerwonego w monitorowanym obszarze. Dzięki temu Wprowadzenie do systemu podwójczujki nie są podatne np. na pada- nych czujek ADPRO PRO-E i umieszjący deszcz, śnieg czy poruszające czenie ich naprzeciw siebie stwarza
się cienie. Detektory pozwalają na nowe możliwości zabezpieczenia.
wzmocnienie ochrony perymetrycz- Krzyżując zakresy dwóch czujek
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tworzy się dodatkowa strefa ochrony, która może być użyta do precyzyjnego alarmowania, lokalizacji
i pozycjonowania kamer. Skutkuje
to nie tylko dokładną detekcją, ale
też znacznym ograniczeniem fałszywych alarmów spowodowanych
przez dzikie zwierzęta i inne czynniki
środowiskowe.

kąta widzenia i zasięgu. Oświetlacze
Emitlight są bardzo łatwe do zintegrowania z istniejącą infrastrukturą.
Połączenie kamery i oświetlacza
znaczenie redukuje fałszywe alarmy generowane na przykład przez
insekty.

OŚWIETLACZE NA PODCZERWIEŃ

Głośniki analogowe oraz IP marki
TOA to dedykowane rozwiązanie do
współpracy z systemami monitoringu wizyjnego. Jego instalacja jest
banalnie prosta, ponieważ większość elementów jest zintegrowana
wewnątrz urządzenia - wystarczy
podłączyć tylko zasilanie 12VDC, sygnał audio z kamery czy z rejestratora. Dzięki zaawansowanej konstrukcji głośnik jest przystosowany do
pracy na zewnątrz w ekstremalnych
temperaturach i warunkach atmosferycznych. Ponadto głośniki tubowe

Emitlight to skuteczne oświetlacze
podczerwieni lub światła widzialnego, które gwarantują najwyższą
wydajność, żywotność i brak konserwacji. Specjalne soczewki kierują promienie światła w wymaganym
kierunku, dodatkowo odpowiednio je
rozpraszając. W urządzeniu istnieje
możliwość zwiększenia natężenia
oświetlenia w określonym miejscu.
W ten sposób można oświetlić scenę w zależności od wymaganego

GŁOŚNIK
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marki TOA posiada zintegrowany 20
watowy wzmacniacz audio klasy D,
gwarantujący wysoką słyszalność
odtwarzanych komunikatów, zachowując przy tym doskonałą jakość
dźwięku. Głośnik to idealny wybór
zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Urządzenia
te można z powodzeniem stosować
w ochronie i monitoringu miejskim,
zabezpieczeniu terenów zewnętrznych takich jak otwarte magazyny,
farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne,
na dworcach, lotniskach i wielu innych miejscach.

3

PASYWNE CZUJKI PODCZERWIENI

360PROtect™

OŚWIETLACZE NA PODCZERWIEŃ

GŁOŚNIK

Wykorzystanie technologii podczerwieni i połączenie jej z precyzyjną optyką lustrzaną oraz użycie najnowszych
możliwości cyfrowego przetwarzania
sygnałów (DSP) wraz z dostosowaniem
do warunków środowiska zapewnia
niezawodność i skuteczność detekcji.

Dodatkowa funkcja 360PROtect™ pozwala na specjalne zabezpieczenie
przed sabotażem wszystkich czujek.
Rozwiązanie to zapewnia ochronę do
1m za słupem i do 8m w przód. Dzięki
temu martwe strefy są całkowicie wyeliminowane, a przestrzeń przed i za
czujką jest monitorowana.

Skuteczność analizy obrazu zależy od
wielu czynników, jednym z nich jest
jakość oświetlenia na obserwowanym
terenie. Wykorzystanie zewnętrznego
oświetlacza w systemie monitoringu
znaczenie wpływa na jakość rejestrowanego obrazu. Widoczność zwiększa
się kilkukrotnie nawet w trudnych warunkach pogodowych jak i w nocy.

Głośnik to idealne narzędzie do natychmiastowej reakcji i odstraszenia
niepożądanych osób. Integracja z klasycznym systemem monitoringu, który
realizuje podgląd na żywo, pozwala na
wyeliminowanie zagrożenia. Skierowany komunikat głosowy bezpośrednio
do intruza bardzo często wystarczy, aby
go wystraszyć.

tel. 61 839 19 00, info@linc.pl

+
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BEZPIECZEŃSTWO
BIZNESU
Ponad połowa awarii w systemach IT jest spowodowana przez usterki elektryczne,
przegrzewanie się elementów urządzeń, błędy ludzkie oraz nieodpowiednią konserwację sprzętu.
JEDEN SYSTEM
– PEŁNA OCHRONA
Technologia Kentix MultiSensor oferuje idealne rozwiązanie dla ochrony
infrastruktury IT. Z kilku komponentów można stworzyć system, który
będzie odpowiedzialny za wykrywanie zagrożeń we wczesnej fazie
rozwoju. Cały system zabezpieczeń
można w łatwy sposób wyposażyć
w czujniki temperatury, kontrolę dostępu, system antywłamaniowy lub
system wykrywania pożaru. Pozwala

tel. 61 839 19 00, info@linc.pl

to zaoszczędzić około dwóch trzecich kosztów, które w innym przypadku trzeba by było ponieść na całą
infrastrukturę.
Kentix MultiSensor pozwala monitorować całą infrastrukturę IT pod
kątem nawet 20 różnych zagrożeń,
takich jak niebezpieczne czynniki
środowiskowe, pożar czy włamanie.
Po uruchomieniu alarmu, stacja
monitorująca natychmiast dostaje
informacje o zagrożeniu za pośrednictwem skonfigurowanych kanałów

powiadomień np. poprzez komunikat
alarmowy e-mail, SMS lub aplikację do obsługi zdarzeń. Wiadomość
zawiera wszystkie istotne szczegóły
potrzebne do szybkiej i odpowiedniej
reakcji.
GENIALNIE PROSTY
MONITORING IP
Urządzenia Kentix są całkowicie
zautomatyzowane i łatwe do zintegrowania nawet z rozproszoną infrastrukturą IT. Konfiguracja i admini-

stracja całego systemu odbywa się
centralnie i wygodnie za pomocą interfejsu webowego. Całkowicie zdalne sterowanie przez chmurę obejmuje monitorowanie środowiska,
zasilania, kontrolę dostępu i nadzór
wideo IP. Dzięki temu znacząco można poprawić i jednocześnie ułatwić
monitorowanie krytycznej dla biznesu infrastruktury IT.
Wszystkie dane zbierane przez
MultiSensor są przesyłane do centrum zarządzania w chmurze i są

tam analizowane. Oprogramowanie AlarmManager monitoruje sieć
czujników i raportuje stany błędów
lub manipulacji. W AlarmManagerze
domyślnie wbudowany jest modem
GSM, który przekazuje komunikaty alarmowe niezależnie od siebie.
Dzięki temu stacja monitorująca jest
na bieżąco informowana o błędach.
Ponadto możliwe jest bezpieczne
i zdalne zarządzanie systemem za
pomocą smartphone’a.
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Filarek
Elastyczne rozwiązanie

Wydarzenia tego roku wymusiły na nas wszystkich dostosowanie się do
nowej rzeczywistości. Oznacza to zupełnie inne wyzwania, jak i ograniczenia z jakimi muszą mierzyć się przedstawiciele szeroko rozumianej
administracji publicznej, służby zdrowia i przedsiębiorstw.
Aby w dłuższej perspektywie skutecznie
zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się chorób wirusowych (np. COVID-19, grypa) w przestrzeni publicznej konieczna jest odpowiednia
dezynfekcja i wczesne wykrywanie osób potencjalnie zakażonych. Istotne jest, aby zastosowane rozwiązania, potrafiły szybko adaptować się wraz ze zmieniającymi się warunkami.
Krok 1 Dezynfekcja
Narzędzie, które przygotowaliśmy stanowi
podstawę w ochronie naszego zdrowia. Filarek składa się z trzech głównych elementów,
które mogą zostać dobrane według indywidualnych potrzeb. Dzięki lekkiej konstrukcji
i niewielkim rozmiarom, można go ustawić
w dowolnym miejscu, bez konieczności montażu do ściany. Wbudowany zbiornik 5 l na płyn
dezynfekujący niweluje konieczność ciągłego
uzupełniania pojemnika. Funkcja bezdotykowej i automatycznej aplikacji płynu do dezynfekcji oraz zamontowany ociekacz zabezpieczający pozwalają utrzymać czystość.
Krok 2 Pomiar temperatury
Filarek można wzbogacić o czujnik do bezdotykowego pomiaru temperatury Kentix
SmartXcan. Jest to urządzenie zautomatyzowane, bezpieczne i zgodne z regulacjami
RODO. Czerwona dioda na interfejsie automatycznie informuje o podwyższonej temperaturze ciała, a zielony sygnał świadczy, że jest
ona w normie. Urządzenie może działać niezależnie lub można je zintegrować np. z automatycznymi drzwiami, bramkami, blokując wstęp
osobom, u których wykryto gorączkę. Ponadto
urządzenie daje nam możliwość rozbudowy
systemu o moduł RFID, który pozwoli na identyfikację, kontrolę dostępu oraz ewidencję
czasu wejść i wyjść z obiektu.

Krok 3 Komunikacja
Dodając ekran w bardzo efektywny sposób
można przekazywać informacje do wybranej
grupy odbiorców. To najskuteczniejszy i najszybszy kanał dotarcia do klienta. Za jego pomocą nadawca może informować o nowych
produktach wprowadzonych do swojej oferty,
przeprowadzać promocje oraz przekazywać
aktualne informacje, na przykład dotyczące
obowiązujących zasad sanitarnych. To rozwiązanie łączy w sobie aspekty multimedialne, graficzne i działania marketingowe, które
mają wpływ na decyzje zakupowe konsumenta. Zdalne zarządzanie pozwala dokonywać
wszystkich zmian z dowolnego miejsca. Jednak to nie jedyne zastosowanie. Ekran może
zostać przystosowany do pracy jako wirtualna
recepcja. Samodzielna rejestracja osób wchodzących i wychodzących pozwala kontrolować
przepływ oraz tworzyć listy osób przebywających na terenie budynku w czasie rzeczywistym. Dodatkowo w urządzeniu można wprowadzić aktualny harmonogram spotkań oraz
możliwość rezerwacji pomieszczeń i sal konferencyjnych.
Filarek jest w pełni dostosowany do potrzeb
miejsc o wzmożonym ruchu, typu: sklepy, galerie handlowe, biurowce, restauracje, hotele,
lotniska, instytucje użyteczności publicznej,
banki i placówki oświatowe. Wygląd dostosowany jest do oczekiwań klienta. Oprócz preferowanego designu, filarek może zostać oznaczony nazwą firmy, logotypem lub elementami
wypukłymi.

WYSTARCZA 3 DZIALANIA

DEZYNFEKCJA

2 3

Funkcja bezdotykowej i automatycznej aplikacji płynu do
dezynfekcji.

tel. 61 839 19 00, info@linc.pl

POMIAR
TEMPERATURY

Kentix SmartXcan umożliwia
dokładny, szybki oraz zgodny
z RODO bezdotykowy pomiar
temperatury ludzkiego ciała.

KOMUNIKACJA
Za pomocą ekranu, nadawca
może wprowadzać nowe produkty do swojej oferty, przeprowadzać promocje oraz
przekazywać aktualne informacje, na przykład dotyczące
obowiązujących zasad sanitarnych.
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ROZWIĄZANIE FLIR Elara FR-345-EST
DO POMIARU TEMPERATURY SKÓRY
Łatwa integracja oraz sposób użycia.
FLIR Elara FR-345-EST to niedroga,
montowana na stałe kamera radiometryczna zaprojektowana do dokładnego
pomiaru temperatury skóry, instalowana
w punktach kontrolnych o średniej i dużej przepustowości. Elara FR-345-EST,
wyposażona w inteligentny system wykrywania twarzy, sygnalizuje na ekranie,
które osoby muszą zdjąć okulary lub zająć właściwą pozycję w celu wykonania
dokładnego pomiaru. Kamera automa-

ZAINSTALUJ

w miejscu docelowym.

tel. 61 839 19 00, info@linc.pl

tycznie lokalizuje i mierzy temperaturę
wewnętrznego kącika oka w ciągu jednej
sekundy i zapewnia natychmiastowy obraz sytuacji. Integracja z systemami VMS
dodatkowo usprawnia pracę i proces podejmowania decyzji, pomagając jednocześnie pracownikom ochrony zachować bezpieczną odległość od potencjalnie chorych
osób. Elara FR-345-EST nie wymaga ani
nie zapisuje informacji umożliwiających
identyfikację osoby przebadanej.

SKONFIGURUJ
tryb alarmowy.

WYKONAJ

pomiar temperatury.

Elara

TM

FR-345-EST
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