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портфолиото на СЕКТРОН
 Hikvision и Milestone обявиха интеграция на Turbo
HD видео рекордерите с Milestone XProtect
 Ново поколение разширителни модули Paradox
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СЕКТРОН на Секюрити експо 2018
В периода 7-10 март 2018 в Интер Експо Център (IEC) София се проведе най-голямото
изложение за сигурност в България – Security Expo 2018. Посетителите имаха възможност да се
запознаят с най-новите технологии и последните тенденции при системите за сигурност. В три
изложбени зони с обща площ от 165 кв.м. (C2/D2/D3) екипът на СЕКТРОН презентира множество
високотехнологични решения в областта на видеонаблюдението, алармените системи, контрола
на достъп, пожароизвестяването, комуникациите и системите за структурно окабеляване.
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В рамките на изложението на 8 март 2018 се проведе специализирана презентация на тема:
„Интелигентни решения за Видеонаблюдение и Структурни Кабелни Системи“. Специалисти от
„СЕКТРОН“ запознаха над 250-те гости с нововъведенията в продуктовото портфолио на
компанията. Новият ни партньор KELine® предоставя възможност за изграждане на цялостни СКС
решения.
Всички компоненти на структурни кабелни системи KELine® са тествани и сертифицирани в
съответствие с международни и европейските стандарти в независимите лаборатории (GHMT, 3P и
Delta).
KELine® предоставят 25 години системна гаранция на медните и оптични мрежи изградени с
компоненти на KELine® от сертифициран инсталатор! (след одит на резултатите от проведените
тестове със сертифицираща апаратура)
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В допълнение, на 8-ми и 9-ти март 2018, в пространството до зала 1 бе разположен
специализиран демонстрационен камион на фирма HIKVISION – най-големият производител на
системи за видеонаблюдение в света и дългогодишен партньор на „СЕКТРОН“. В тази специална
демо зона посетителите имаха възможност да видят на живо в действие най-новите интелигентни
продукти за видеоконтрол с функции като разпознаване на лица, детекция и класификация на
обекти, броене на хора, детекция на инциденти, термовизионно видеонаблюдение и много други.
Голямата част от представените решения са базирани на алгоритми с изкуствен интелект, което
позволява тези продукти да бъдат използвани в „умни“ системи, способни да разпознават
определени човешки характеристики и поведение, както и да отличават различни типове
движещи се обекти като хора, превозни средства, животни. Вграденият интелигентен анализ
повишава значително ефективността на системите за видеонаблюдение като осигурява прецизна
детекция във всякакви условия и намаляване на фалшивите аларми. „Умните“ функции пък като
броене на обекти, анализ на поведението, разпознаване на лица и детекция на инциденти
позволяват на видеосистемите да предоставят полезни аналитични и статистически данни, които
наред със сигурността повишават и ефективността на всеки бизнес.
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Решения за структурни кабелни системи (СКС) в портфолиото
на СЕКТРОН
От 22 февруари до 14 март 2018 г. СЕКТРОН проведе серия от представяния и бизнес
закуски за презентиране на решения за структурни кабелни системи (СКС) на водещи
производители в областта.
По време на презентациите в Бургас, Пловдив, София и Варна бяха представени пълната гама
от решения за медни и оптични мрежи KELine® (търговска марка на Krugel Exim, Словакия).
Клиентите присъстващи на събитията бяха запознати с портфолиото на Formrack за 19“
комуникационни, сървърни и влагозащитени шкафове и аксесоари. СЕКТРОН ще предлага за
клиентите си в България 19” шкафове за стенен или свободно стоящ монтаж с размери от 512/400
до 800/1000 mm, сървърни шкафове (600/1000, 800/1000 mm), IP66 19“ шкафове за външен
монтаж на стена, стълб и фундамент и пълен набор аксесоари за тях (дигитален термостат за
мониторинг и управление на температурата в шкафа).
В премиум класа структурни кабелни системи СЕКТРОН представи решенията на швейцарския
производител DATWYLER, включващи цялостни решения за изграждане на медни мрежи
категория 5Е до 8 включително, както и оптични мрежи OS2 (Single mode), OM1-OM4 (Multimode).
Всички посетили щанда на СЕКТРОН по време на Security Expo 2018 имаха възможността да се
запознаят на живо със структурните кабелни системи, които ще допълнят богатото портфолио от
решения за сигурност и комуникации на компанията.
За допълнителни въпроси може да се свържете с Виолета Димитрова, Продуктов мениджър
„Структурни кабелни системи“ на e-mail: violeta.dimitrova@sectron.com или на телефон
029198248.
Още за структурните кабелни системи може да научите в уеб сайта на СЕКТРОН
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KELine KE312231 Конектор FM45/s за директно терминиране





Директно терминиране на кабели Cat.7A, Cat.7, Cat.6A,
Cat.6, Cat.5E
Лесна и бърза инсталация - не са необходими инструменти
Удобно за свързване на IP камери и безжични устройства
без да са необходими патч кабели и розетки
500MHz и скорост на пренос на данни 10 Gigabit/s (при
терминиране с кабели и компоненти категория 6А)

FORMRACK FORM GLD-42U6060 стоящ 19" комуникационен
шкаф








19" Комуникационен шкаф серия Goldline/ Cosmoline
Формат/ Габаритни размери: стоящ /42U: 600x600х2098 mm
(ШхДхВ)
Отваряеми и заключващи се страници
Метална конструкция от 1.5 mm стомана, предна врата с 4
mm закалено стъкло
Доставя се без колела, без рафтове и без охлаждане
Тегло: 91 kg
Товароносимост 600 kg

DATWYLER 182911 S/FTP комуникационен кабел категория 7
Висококачествен комуникационен кабел Cat.7 с повишена еклектро- и механични параметри
превишаващи изискванията на ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 и EN 50288-4-1.







CU 7080 4P S/FTP екраниран кабел с обща оплетка и индивидуален екран с фолио на
всеки чифт
4x2x0,57(AWG23)
Категория 7, 1000 MHz
Euroclass Dca, FRNC/LSOH
изолация, оранжев цвят (RAL2003)
Скорост на пренос на данни 10 Gigabit/s
Доставя се на 1000 m(дървен барабан)
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Hikvision и Milestone обявиха обявиха интеграция на Turbo HD
видео рекордерите с Milestone XProtect Device Pack
след
версия 8.9

Hikvision и Milestone systems, водещи световни доставчици на иновативни продукти и решения
за видеонаблюдение, обявиха, че семейството на аналоговите решения за видеонаблюдение с
мегапикселова резолюция Turbo HD може да бъде интегрирано със софтуера на Milestone XProtect
след Device Pack 8.9.
В резултат на работата с Milestone за постигане на оптимално взаимодействие между
устройствата на производителя аналоговите модели от сериите Turbo HD 3.0 и Turbo HD 4.0 могат
да бъдат интегрирани в софтуера за видео мениджмънт (VMS). Turbo HD рекордерите Hikvision
поддържат запис на HDTVI сигнал, което означава, че цялата гама камери за видеонаблюдение
Hikvision поддържащи този стандарт ще бъдат поддържани, за да се осигури интегрирана
базирана на Milestone Hikvision система.
"Turbo HD видео рекордерите на Hikvision сега са сред аналоговите Full HD енкодери, които
ще бъдат интегрирани във VMS софтуера на Milestone," казва Jens Berthelsen, мениджър Partner
Alliance в Hikvision. "Това е важна стъпка за клиентите на Milestone, които вече могат да получат
достъп до Hikvision Turbo HD устройства и функционалност, за да направят всичко възможно да
подобрят производителността на своите инсталации за сигурност".
Аналоговото решение Hikvision Turbo HD позволява съществуващите системи за
видеонаблюдение, базирани на коаксиален кабел, да се модернизират до наблюдение с висока
разделителна способност с проста и икономична инсталация.
Новата интеграция ще позволи на цената на един лиценз за Milestone XProtect клиентите да
наблюдават и записват до 16 Turbo HD камери.
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Зонови разширители PARADOX ZX82
ZX82 e разширителен модул добавящ 8 зони към контролни панели от сериите EVO, Spectra
или MG. Новото при този зонов разширител, е че се доставя в ABS кутия, която е лесна за
инсталиране, с вграден защитен механизъм за затваряне, а в корпуса на кутията на разширителя
има визуална индикация за зоните, захранването и комуникационна
шина.
•
•
•
•
•
•

Добавя 8 допълнителни зони
Поддържа SP, MG и EVO
Светодиоди за състояние за зони, захранване и комуникация
Корпус с механизъм за заключване на капака
Тампер вход на платката
Възможност за обновяване на фърмуера
Допълнителна информация за ZX82 може да видите тук

PGM разширителни модули PARADOX PGM82
PGM82 e разширителен модул добавящ 8 програмируеми изхода
(PGM-и) към контролните панели Paradox от сериите EVO, Spectra
или MG. PGM82 се доставя в ABS кутия, с индикация и управление на
всеки изход. В допълнение кутията разполага с механизъм за
заключване.
• Добавя 8 програмируеми изхода
• Управление на PGM изходите чрез мобилното приложение
Insite GOLD
• Бутони за управление на изходите на корпуса на модула
• Индивидуална индикация за всеки PGM, захранване и
комуникационна шина
• Корпус с механизъм за заключване на капака
• Тампер вход на платката
• Възможност за обновяване на фърмуера
Допълнителна информация за PGM82 може да видите тук
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