M O B I CO M

Mobicomove želje
za leto 2007

Fizično ali tehnično varovanje?

Zmagovalec je tehnika

Varovanje je postalo del našega vsakdana. Primerjanje
med fizičnim in tehničnim varovanjem je pokazalo, da
se je človeški faktor doslej vse prevečkrat izkazal kot
najšibkejši člen v sistemu. Trend modernih sistemov
tehničnega varovanja je čimvečja avtomatizacija
sistemov, pri čemer človek nastopa le še na ravni

Želimo vam, da bi v novem letu vedno znali
zaščititi tisto, kar vam pomeni največ:
vašo družino, vaše zdravje, vaš čas, vaše sanje…
Srečno, zdravo in varno leto 2007!
Vaš Mobicom

Kako stopiti v kontakt z nami?
Prenovljena spletna stran www.mobicom.si omogoča preprosto naročilo
katalogov in vodičev.ˇŽelene kataloge in vodiče lahko naročite bodisi po klasični
pošti, ali po elektronski pošti. Za osebni kontakt pokličite na telefonsko številko
(01) 561 01 50 in se dogovorite za predstavitev proizvodov v naši
demonstracijski sobi. Vaša vprašanja pošljite na elektronsko pošto
info@mobicom.si ali izpolnite obrazec in ga pošljite na telefax (01) 561 01 60.

želim kataloge /
informacije za:
protivlomne
sisteme

Podjetje:

Kontaktna oseba:

video nadzor
digitalno snemanje
kontrolo pristopa

Naslov:

želim, da me
pokličete
želim prezentacijo
proizvodov
želim, da me sproti
obveščate o novostih
zanimamo se za
nadaljnjo prodajo

Telefon:

E-pošta:

Prenovljene
spletne strani
V teh dneh je v novi podobi zaživel
spletni portal www.mobicom.si, ki je
nadomestil staro spletno stran. Nove
strani so bolj pregledne, zanimivejše in
bolj informativne, saj posredujejo številne
koristne informacije, nasvete, podatke in
napotke. S pomočjo obrazcev je tudi
naročilo katalogov in pošiljanje
direktnega povpraševanja hitro in
preprosto. Nova spletna stran obsega
tudi strani z navodili za uporabo
proizvodov, nova oblika pa omogoča
hitro in preprosto dnevno ažuriranje in
posredovanje novosti. Mobicom vam želi
obilo užitkov pri brskanju.

Podjetje MOBICOM d.o.o. že 14 let trži svetovno priznane
sisteme tehničnega varovanja. Prodajni program podjetja
obsega izdelke vodilnih in mednarodno priznanih
proizvajalcev, ki postavljajo standarde tehničnega varovanja.
Vloga podjetja Mobicom ni samo zastopanje, ampak tudi
aktivno delovanje na področju svetovanja in iskanja pravilnih
in učinkovitih rešitev za posamezne aplikacije. Široko
poznavanje različnih proizvajalcev in tehnik omogoča
Mobicomovim strokovnjakom, da svojim partnerjem in
strankam ponudijo največ za denar, ki so ga pripravljeni
investirati v sisteme tehničnega varovanja. Mobicomovi
proizvodi se uporabljajo v najbolj zahtevnih slovenskih
sistemih varovanja, ki po svoji učinkovitosti in
funkcionalnosti v ničemer ne zaostajajo za primerljivimi
sistemi po svetu. Naj torej velja, da je tehnika v službi
človeka. Izkoristite jo tudi vi; za varovanje vas, vaših najbližjih
in vašega premoženja.

Produkcija ECETERA d. o. o. | www.ecetera.si

MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin
Tel: 01/561-01-50 | Faks: 01/561-01-60
www.mobicom.si | info@mobicom.si

odločanja, vedno manj pa na ravni zajema informacij.
Pri odločanju o tem, na kakšen način zaščititi
premoženje in zagotoviti varno človekovo bivanje, ne
bo odveč nekaj informacij o tem, kakšni trendi
trenutno veljajo na tem področju.

»Avtorizirani sistemski integrator Pelco Endura«
Usposobljeni za najbolj zahtevne sisteme
Letošnja jesen je podjetju MOBICOM kot enemu izmed prvih
podjetij za tehnično varovanje v Evropi prinesla prestižni
naslov »Avtorizirani sistemski integrator Pelco Endura«.
MOBICOM je namreč med prvimi opravil vsa potrebna šolanja
in zahtevne preizkuse za projektiranje in strokovno prodajo
enega izmed najbolj kompleksnih varnostnih sistemov na
svetu. Gre za najbolj zahteven produkt
proizvajalca Pelco, video-nadzorni sistem
Endura. Ta visoko kakovostni, profesionalni
video nadzorni sistem temelji na sodobni
IP tehnologiji, kot necentraliziran sistem
pa omogoča uporabniku koriščenje
današnjega ethernet omrežja in s tem
neomejene zmožnosti prenosa slike in
zvoka na katerokoli lokacijo. Informacije se
lahko prosto prenašajo po omrežju in
dodajanje, premikanje in pregledovanje

kamer ni bilo še nikoli tako preprosto. S sistemom Endura se
odpira novo področje, ki omogoča neomejene zmožnosti
kontrole in nadzora. Glede na zahtevnost sistema Endura so v
podjetju MOBICOM ponosni, da so sprejeti v družino
sistemskih integratorjev najkompleksnejših sistemov, ki
uporabljajo vse potenciale novih tehnologij.

Security Essen
Novosti s sejma tehničnega varovanja

Mobicom svetuje:
Videonadzorni sistem za manjše trgovine ali lokala

Spremljanje svetovnih novitet na področju tehničnega
varovanja je največkrat povezano z obiski sejmov in
prodajno-tehničnih konferenc proizvajalcev.
Mobicomovi strokovnjaki so tudi letos obiskali sejem
varovanja v Essnu. Predstavljamo nekaj novosti,
trendov in zanimivih proizvodov.

Predstavljamo rešitev video-nadzornega sistema za
manjše trgovine ali lokala, pri čemer bomo tokrat
uporabili izdelke Samsung. Rešitev velja za prostore s
površino do 100m2.

Kamera izjemnih sposobnosti
Podjetje Samsung, ki prevzema vlogo
prvega svetovnega proizvajalca na
področju elektronike, z izredno hitrostjo
predstavlja nove tehnološke zmožnosti.
Kamera DSN-550 ima integrirano Samsungovo WIII vezje za
procesiranje signala, ki imogoča nekaj izjemno izpopolnjenih
funkcij: ločljivost 530TVL, kar zagotavlja jasne in čiste slike;
dnevno/nočna funkcija, ki omogoča 24-urni nadzor; izredno
občutljivost; patentirano funkcijo »Spotlight BLC«, ki omogoča
zelo pomembno prednost pri branju registrskih tablic vozila;
enostavno nastavitev s pomočjo menijev in možnost maskiranja
posameznih področij. Področja uporabe kamere so predvsem
aplikacije, ki zahtevajo 24-urni nadzor, nadzor prometa in branje
registrskih tablic. Nova kamera, ki je nadgradnja modela
SDN-520, bo gotovo presegla uspešno prodajo starega modela.

9-kanalni digitalni snemalnik
Kljub izredno uspešni prodaji modela SVR-440, se pri podjetju
Samsung zavedajo, da za izgradnjo srednje velikih
video-nadzornih sistemov potrebujemo vsaj devet video
vhodov, medtem ko je sistem s štirimi vhodi namenjen
predvsem za osnovne video-nadzorne sisteme. SVR-950 je
odgovor podjetja za izgradnjo srednje velikih sistemov. Model
je narejen na enaki osnovi kot modela SVR-1650 in SVR-1640
in predstavlja novo generacijo samostojnih digitalnih
snemalnikov, ki so jih predstavili letos na sejmu v Essnu.
Sistem omogoča snemanje do 100 slik/sek pri ločljivosti CIF –
352 x 288 točk in 25 slik/sek pri ločljivosti 4 CIF – 704 x 576. Z
uporabo MPEG 4 kompresije dobimo najboljše razmerje med
kakovostjo slike in velikostjo posnetka. Seveda ima sistem

LOČLJIVOST 530 TV LINIJ

Običajna kamera

IZREDNA OBČUTLJIVOST

Običajna kamera

SDN-550

MASKIRANJE PODROČIJ

SPOTLIGHT BLC FUNKCIJA

Običajna kamera

ENOSTAVNA NASTAVITEV

SDN-550

• sistem mora omogočati razpoznavo oseb, ki vstopajo v
objekt in nadzor blagajne
• kamere morajo pokrivati celotno trgovino za spremljanje in
nadzor gibanja
• želimo spremljati dobave blaga v skladišče
• želimo vsaj 10-dnevni arhiv dogodkov
• do sistema želimo dostopati z oddaljene lokacije preko
interneta – tako za spremljanje žive slike kot za pregled
arhiva
• prenos arhiva mora biti preprost, omogočeno mora biti tudi
lokalno shranjevanje kritičnih dogodkov

Rešitev:
Uporabili bomo štiri kamere in SVR-440 digitalni snemalnik. Za
nadzor blagajne je primerna SDC-415 kamera, ki z ločljivostjo
530 linij omogoča izredno ostro in jasno sliko. Objektiv
izberemo s spremenljivo goriščno razdaljo 2.8-10 mm, kar nam
integriran tudi
mrežni priključek,
priložena pa je tudi
programska oprema,
ki omogoča oddaljen
dostop do sistema.
Daljinski upravljalnik
omogoča zelo
preprosto
upravljanje tega
profesionalnega
sistema. Doba digitalnih
snemalnikov na osnovi
osebnega računalnika je že
davno minila, SVR-950 pa to
samo še potrjuje.

DSC System II
IP sprejemnik alarmnih sporočil
Pri podjetju DSC, vodilnem proizvajalcu protivlomnih sistemov,
poudarjajo, da je hiter in zanesljiv prenos informacije o
sproženem alarmu bistven dejavnik učinkovitega alarmnega
sistema. Poleg prenosa preko analogne linije in ob podpori
preko GSM omrežja dobiva vedno večji pomen tudi prenos
alarmnih infomacij preko IP omrežja. Prav zato so predstavili IP
sprejemnik System II, ki so ga postavili ob bok
profesionalnemu sistemu System III, kateri je namenjen večjim
nadzornim centrom. System II deluje kot enokanalni
sprejemnik alarmnih sporočil in je primeren predvsem za
lokalni nadzor skupine objektov kot so fakultete, zdravstveni
domovi, šole in vladne ustanove. Sistem podpira 1024

Zahteve:

SDN-550

objektov, 512 izmed njih
direktno nadzorovanih, vgrajen
ima TCP/IP, serijski in USB izhod
za integracijo s programsko
opremo. Sistem ima vgrajeno
128-bitno AES kriptologijo in
izoliran notranji komunikator
od dela, priključenega v
internetno omrežje. Seveda je
System II združljiv z DSC
internetnimi komunikatorji
TL-300, TL-250 in TL-150.

omogoča prilagoditev polja pokritja in zajem točno
določenega področja. Za spremljanje dogajanja v trgovini
izberemo dome kameri SID-45C, ki delujeta nevsiljivo, pa
vendar učinkovito. V kameri je integriran objektiv z goriščno
razdaljo 3.7mm, ki nam omogoča kot pokritja 92 stopinj. Za
nadzor skladišča, v katerem osvetlitev ni najboljša, srečujemo
pa se tudi s svetlim ozadjem, spet uporabimo SDC-415
kamero. Kamera ima vgrajeno tudi dnevno-nočno funkcijo in
nadzira tudi nočne dostave. Srce sistema je Samsungov
SVR-440 digitalni snemalnik. Vgrajen disk kapacitete 160Gbyte
bo zadostoval za 10-dnevni arhiv. Ločljivost snemanja 4 CIF
zagotavlja razpoznavnost oseb pri blagajni in jasen pregled
skladišča. Trgovina ima internetni priključek z nespremenljivim
IP naslovom. Priložena programska oprema, ki jo namestimo
na prenosni računalnik ali računalnik doma ali v podjetju,
omogoča dostop do snemalnika. Snemalnik ima vgrajen USB
priključek in posamezne dogodke lahko izvozimo na
spominski ključ. Glede na to, da ima uporabnik še tri dodatne
j z že vgrajenimi
g j
p
j j vseh
lokacije
SVR-440, jje možno spremljanje
štirih lokacij naenkrat.

«
Akcija: Samsung »Basic
običajna cena 477.594 SIT (1.992,96 €)
kompleta
akcijska cena
kompleta

419.900 SIT (1.752,21 €)

Komplet vključuje:
1x SVR-440 digitalni
snemalnik
2x SID-45C kamera
2x SDC-415PH kamera
2x objektiv 2.8-10mm
z avtomatsko
zaslonko
2x napajalnik
ere
2x notranji nosilec kam

e zalog.
2006 oz. do razprodaj
Akcija velja do 31.12.

Pelco Spectra IV
Hitro vrtljiva kamera
Po skoraj desetih letih prodaje hitro vrtljive kamere Spectra
III, je podjetje Pelco predstavilo novo, posodobljeno serijo
Spectra IV. Kamera vključuje vse napredne funkcije, ki jih
potrebujemo za profesionalen video-nadzorni sistem.
Posebej poudarjamo naslednje: 35-kratna optična
povečava, 540 TVL ločljivosti, dnevno/nočna funkcija,
0.00018 Lux občutljivosti, vgrajena detekcija gibanja,
elektronski stabilizator slike, 256 preset pozicij in hitrost
vrtenja 400 stopinj/sek. Seveda so pri Pelcu poskrbeli za
celotno paleto proizvodov, tako da so na voljo ohišja za
notranjo in zunanjo vgradnjo ter vgradnjo v spuščene
stropove. V kombinaciji s serijo novih digitalnih rekorderjev
DVR5100 je Spectra IV izbira za brezkompromisno kakovost
video-nadzornih sistemov.

