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Uvodnik
Živimo v času izredno hitrih sprememb - tako tehnoloških kot medčloveških. Vse
drvi z izredno hitrostjo, verjetno nihče ne ve točno, kam, žal pa tempo, cilje, vrednote
in uspešnost narekuje samo en preprost dejavnik - kapital.
Seveda se tudi poslovno okolje bliskovito spreminja in vsako podjetje mora za
svoj obstoj, rast in razvoj neprestano spremljati trenutno dogajanje, tako na
lokalnem kot tudi svetovnem tržišču.
Trenutni trendi so precej na strani malih drobnih preprodajalcev, ki doma, iz svoje
garaže, preprodajajo proizvode blagovnih znamk, ki so uveljavljene in jih
najdejo na trgu tako opevane evropske unije - prost pretok blaga, ljudi in kapitala.
O dolgoročnosti omenjenih podjetnikov verjetno ni potrebno izgubljati besed, o
garanciji, servisu in tehnični podpori, navodilih za uporabo ter trženju pa še
manj. Vsak pač poizkuša najti svoj prostor pod soncem, nekateri na delu in žuljih
drugih.
Kaj se trenutno dogaja na svetovnem trgu tehničnega varovanja? Še vedno je
trend po združevanju in prevzemih. Z združitvijo podjetij Tyco in Johnson controls
je nastala največja korporacija na področju opreme za avtomatizacijo stavb - več o
tem v nadaljevanju. Absolutna prevlada kitajskih podjetij na področju video nadzornih
sistemov se nadaljuje, kažejo pa se tudi želje po obvladovanju ostalih področij
tehničnega varovanja, kar verjetno ne prinaša nič dobrega. Kitajske cene bodo
prej ali slej celotni Evropi prinesle tudi kitajski življenjski standard.
Pri podjetju MOBICOM ostajamo zvesti svojemu načelu - tržišču ponujamo najboljše
rešitve s področja sistemov tehničnega varovanja, s proizvodi, za katere lahko
zagotavljamo ustrezno podporo in omogočajo najboljše razmerje med kakovostjo in
ceno. Novice, ki so pred vami, vam omogočajo kratek pregled aktualnih novosti. Če
utegnete, nas obiščite na sejmu Dom+, Ambient, kjer bomo voljo za brezplačno
svetovanje in rešitve vaše varnostne problematike.
Bodite brez skrbi!

Rok Bajec
direktor
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Vabilo na sejma Dom+ in Ambient
Letošnji jesenski sejem je nekoliko spremenil svoje ime. Sejmu Ambient so
dodali tudi sejem Dom +. Saj kakšne velike spremembe to ne prinaša - bo
pa na sejmu poleg notranje opreme več razstavljalcev povezanih z
gradnjo, kar bo sejem gotovo naredilo še bolj zanimiv. Kot že nekaj zadnjih
let, se bomo predstavili s sklopu skupine Vila Bravum, naš razstavni prostor bo
v dvorani A2 - steklena dvorana. Na sejmu bomo predstavili vse aktualne
novosti s področja tehničnega varovanja, pripravili smo tudi nekaj novih
katalogov in izobraževalno brošuro. Vljudno vabljeni!

Nova serija GSM komunikatorjev
Izredno popularen in prodajan komunikator GS3055 se počasi poslavlja.
Nadomestila ga bo nova serija komunikatorjev 4005, ki vključuje vse tehnološke
novosti na področju prenosa alarmni signalov preko 2G in 3G omrežja. Na
voljo bodo štirje različni modeli: GS4005-K, 3G4005-K, GS4005 in 3G4005, ki
imajo sledeče skupne značilnosti:

·Simulator telefonske linije
·Zazna prekinitev zemeljske linije in avtomatsko preklopi na GSM omrežje
·Upravlja in poroča o prihajajočih in odhajajočih klicih
·Prikaz jakosti GSM omrežja
·6 priključkov, ki so lahko programirani kot vhodi/izhodi
·Zaščita pred prenapetostjo na telefonski liniji
·2G ali 3G komunikator
·Integrirana antena pri verziji z ohišjem
·Zunanja antena z nosilcem pri kit verziji
·Omogoča pošiljanje SMS sporočil
·Vgrajen glasovni pozivnik
·Protokola Contact ID in SIA
·Prenos na SurGard System 1, 2, 3, 4, 5 sprejemnike
·Možnost programiranje preko PC
·32 SMS sporočil, vsako dolžine do 70 znakov (2 za vsako od vhodnih linij,
18 statusnih sporočil in 1 sporočilo periodičnega prenosa)
·8 programabilnih telefonskih številk za pošiljanje SMS sporočil
·8 programabilnih telefonskih številk za prenos na nadzorni center
·Do 32 programabilnih telefonskih številk za aktiviranje izhodov
·Aktivacija izhoda preko programiranega klica ali SMSa
·Nadzor stanja na SIM kartici za predplačniška razmerja
·Nadzor prenosa podatkov
·Integrirano sabotažno stikalo
·PC-LINK priključek
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·USB priključek pri verziji z ohišjem
·Programiranje preko USB ključka – pri verziji z ohišjem
·Napreden pregled dogodkov
·Lokalno in daljinska nadgradnja programske opreme
·Prenos alarmnih sporočil preko GSM/GPRS/HSPA
·Programiranje prioritete klicev preko PSTN/GSM
·Dvosmerna komunikacije preko mobilnega telefona
·Možnost dodatnega akumulatorja – pri verziji z ohišjem
·Pregled alarmov
·Funkcija proti motenju GSM signala
Velika prednost nove serije je kar 6 programabilnih vhodov/izhodov, ki jih lahko uporabljamo za krmiljenje drugih naprav. Komunikator lahko deluje povsem samostojno, brez
alarmne centrale in je primeren za daljinski vklop/izklop ogrevanja, hlajenja...
Klasične analogne linije se počasi opuščajo in nadgradnja alarmne sistema z zanesljivim
komunikatorjem za prenos sporočil preko 2G/3G omrežja postaja nujna.

Združitev podjetij Tyco in Johnson Controls

V mesecu septembru smo obiskali sedež proizvajalca DSC v Toronto, Kanadi, v
sklopu konference partnerjev iz Evrope. Poleg predstavitve aktualnih novosti in
obiska tovarne, smo bili med prvimi seznanjeni o združitvi dveh gigantov - podjetja
Tyco in Johnson controls. Nova korporacija, katere del je tudi podjetje DSC, bo
na svetovnih trgih nastopala pod imenom Johnson Controls PLC in je s prometom
30 milijard dolarjev in preko 117.000 zaposlenimi največja na svetu na področju
integriranih rešitev.
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Kamere s štirimi tehnologijami!
Hiter razvoj tehnologije na področju video-nadzornih sistemov vodi k novim
proizvodom in v zadnjem obdobju se največ sprememb dogaja na področju
prenosa slik visoke ločljivosti (Full HD) preko klasičnega koaksialnega kabla.
Proizvajalci se ne morejo dogovoriti o enotnem protokolu, zato danes srečujemo
tri različne standarde: CVI, TVI in ADH.
V mesecu oktobru bomo v sklopu prodajnega
programa ADS predstavili kamero, ki bo
imela vgrajene vse tri standarde,
vključno s klasičnim analognim signalom.
Omogočala bo priklop na katerikoli digitalni
snemalnik, ki omogoča zajem slik visoke
ločljivost preko koaksialnega kabla ali klasični
analogni snemalnik. V začetku leta 2017 lahko pričakujemo podobno tudi na
področju digitalnih snemalnikov - sistemi, ki bodo omogočali snemanje signalov
analognih, CVI, TVI, AHD in IP kamer - 5 tehnologij v eni sami napravi.

Brošura Zasnova protivlomnega sistema
Pripravili smo novo izdajo brošure “Zasnova protivlomnega sistema”, ki je nepogrešljiva za vse, ki gradite ali se odločate za vgradnjo protivlomnega sistema.
Brošura zajema odgovore na vsa najpogostejša vprašanja, praktičen primer
vgradnje alarmnega sistema v stanovanjsko hišo pa vam nazorno prikaže vse
možnosti, ki jih ponuja pravilno zasnovan sistem.

Nova kataloga DSC in ADS
Ob sejmu Dom+ smo pripravila tudi dva nova kataloga:
katalog protivlomnih sistemov DSC, ki zajema tako
Power NEO kot New Power serijo alarmnih
central in katalog video nadzornih sistemov ADS,
v katerem so predstavljene aktualne kamere in
snemalniki s področja IP tehnologije in tehnologije za
prenos slike visoke ločljivost preko klasičnega
koaksialnega kabla - CVI.

OPTEX CDX serija detektorjev
V naš prodajni program smo vključili popolnoma novo OPTEX CDX
serijo (Grade 3) za učinkovito notranjo zaščito brez lažnih alarmov.
Serija vključuje tri senzorje:
- senzor dvojne tehnologije z antimasking funkcijo (CDX-DAM)
- PIR senzor z antimasking funkcijo 24m x 2m (CDX- NAM)
- PIR senzor z antimasking funkcijo 15m x 15m (CDX-AM)
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Aktivna antimasking funkcija uporablja AIR tehnologijo, ki zanesljivo
loči pravo prekrivanje senzorja od lažnih dejavnikov (prah,
temperatura, direktna svetloba). Senzor je zasnovan tako, da
samodejno kompenzira občutljivost na zunanje dejavnike in s tem
zmanjšuje možnost lažnih alarmov. Primeren je za namestitev
v stanovanjske in poslovne objekte.

Mobicom premium podpora
Vloga podjetja MOBICOM je tudi izobraževalna. Nikoli nismo bili
samo preprodajalec opreme ampak za vse proizvode, ki jih tržimo,
nudimo tudi profesionalno tehnično podporo - tako v garancijskem
kot v pogarancijskem času. Varnostni sistem bo deloval optimalno le
v primeru, da so vsi elementi brezhibni, seveda pa mora biti
uporabnik dobro seznanjen s funkcijami in uporabo sistema. Na naši
spletni strani
http://www.mobicom.si/premium-podpora-mobicom-video
tedensko objavljamo video posnetke, ki so vam v pomoč pri uporabi
vašega alarmnega sistema. Odprava napak, zamenjava akumulatorja
v alarmni centrali, zamenjava baterij v brezžičnih elementih, so le
nekateri izmed video posnetkov Mobicom Premium podpore. Z
video posnetki vam želimo olajšati odpravljanje napak v vašem
sistemu in zmanjšati stroške, ki bi nastali ob morebitnem servisu
sistema. Vsi video posnetki so objavljeni tudi na našem Youtube
kanalu Mobicom varnostni sistemi.

Obvezna vgradnja CO detektorjev
S 1. januarjem 2017 prihaja v veljavo zakon, da morajo biti
bivalni prostori, v katerih je vgrajena kurilna naprava, ki
uporablja zrak iz prostora, opremljeni z javljalnikom
ogljikovega monoksida (CO). Kaj pravzaprav to pomeni?
Če imate kamin ali plinsko peč, ki ima urejen zunanji dovod
zraka, vgradnja CO detektorja ni zakonsko obvezna, je pa
seveda priporočljiva. Ogljikov monoksid je tihi ubijalec in
v primeru okvare dimnika, dovoda zraka, tudi če je ta
pripeljan od zunaj, ste lahko izpostavljeni smrtonosnemu
plinu. Na trgu se seveda pojavlja poplava CO detektorjev,
nekateri so žal tudi vprašljive kakovosti.
Odločili smo se, da za reševanje omenjene problematike ponudimo
vrhunski detektor evropskega proizvajalca EiElectronics, model
Ei208DW, ki deluje kot samostojna enota na baterije in hkrati
omogoča, preko aplikacije za pametni telefon, pregled statusa in
zgodovine dogodkov.
Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja je od leta 1997 do leta
2010 v Sloveniji zaradi nenamerne zastrupitve z ogljikovim
monoksidom umrlo 193 oseb!

Človeška neumnost ne pozna meja
Težko bi komentirali, kam gre ta svet. Dogodki
v zadnjem času pa vsekakor dokazujejo, da
so meje med zabavnostjo in neumnostjo, ter
ogrožanjem drugih, izredno tanke. Varnost,
kot ena izmed temeljnih dobrin, bo v prihodnjosti še kako cenjena. Investicija v učinkovit
sistem tehničnega varovanja je lahko ena
izmed najboljših odločitev v vašem življenju.
Poskrbite za varnost vas in vaših najbližjih!
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