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СЕКТРОН ПРЕДСТАВИ INDIGO VISION ПРЕД ПАРТНЬОРИТЕ СИ

От началото на месец март 2019 СЕКТРОН е официален представител за България на системи
за IP видеонаблюдение Indigo Vision.
Водещият шотландски производител се отличава с пълнофункционална гама от продукти –
куполни, корпусни, с фиксиран или варио обектив, специализирани решения за разпознаване на
номера и термално видеонаблюдение, покриващи нуждите на инсталаторите и интеграторите за
различни проекти.
Над 150 партньорски фирми имаха възможност да се докоснат на живо до продуктите на
Indigo Vision по време на представянията във Варна, София и Пловдив. Всички гости получиха
корпоративни подаръци, а спечелилите в томболата получиха бутилка традиционно шотландско
уиски и допълнителни остъпки за следващите им проекти с Indigo Vision.
Особен интерес в партньорските фирми предизвикаха презентираните от СЕКТРОН
функционалности на софтуера за управление Control Center на Indigo Vision и възможностите за
интеграция и форенсик анализ предоставяни от BriefCam.
Допълнителна информация за продуктите на Indigo Vision може да намерите тук.
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HIKVISION
системи

представи

второ

поколение

видео

домофонни

Световният доставчик на
иновативни
продукти
и
решения за видеонаблюдение
Hikvision обяви пускането на
пазара на второ поколение IP
видео
домофонни
системи.
Тези системи ще повишат
сигурността в заобикалящата
среда на потребителя чрез
високото качество на видео
изображението,
лесният
за
работа интерфейс и гъвкавите
възможности за комбинация на
модули.
Новите видео домофонни решения са проектирани да улеснят комуникацията
на входните точки – включително видео и контрол на достъп, при жилищни и
публични сгради.
Модулният дизайн на външното тяло, позволява на потребителите и
инсталаторите да комбинират множество функционални модули според нуждите
на конкретната сграда – цифрови клавиатури, индикаторни панели, модули за
контрол на достъп и много други.
Предлаганите във второ поколение монитори за видео домофонните системи
Hikvision ще са подходящо допълнение към интериора на всеки дом или офис.
Именно иновативният дизайн и естетически издържан вид им спечели наградата
за най-добър дизайн на Red Dot design award 2017.
Камерата с fisheye обектив в модулните външни тела
на домофоните Hikvision предоставят 180-градусов ъгъл
на виждане, широк динамичен обхват и кристално ясна
картина с 2MP резолюция..
В допълнение към изисканият дизайн второто
поколение IP видео домофонни системи Hikvision
поддържат стандартно POE захранване и лесно се
интегрират със системите за видеонаблюдение. Чрез
мобилното приложение Hik-Connect потребителите могат
да управляват домофонните си системи, контрол на достъп и видеонаблюдение на сградата.
За повече информация и консултация относно IP видео домофонните системи Hikvision може да се
свържете с офисите на СЕКТРОН в цялата страна.
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Курсове по Наредба № 8121з-1100 и Регламент ЕО 304/2008
СЕКТРОН съвместно с Център за професионално обучение
към СОТ 161 организира курсове за обучение по чл. 6, т.1/ т.2
от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. -"Поддържане
и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни
системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни
кранове." и чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности
свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на
системи съдържащи флуорирани парникови газове.
Курс за поддръжка и обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове
13 юни 2019
Продължителност на
обучението: 2 дни
Цената за обучение
на 1 курсист е 290
лв.

Този курс е необходим за сертификация по смисъла на чл.2, ал.2 от
Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или
сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови
газове.
В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита,
определена от АМВР, в размер на 20 лв., която се заплаща към АМВР
след приключване на обучението.
Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят
регистрационната форма в уеб сайта на СЕКТРОН до 11.06.2019 г.

Курс за първоначално обучение по Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г.
21 юни 2019
Продължителност на
обучението: 10 дни
Цената за обучение
на 1 курсист е 790
лв. без ДДС

Този курс е необходим за всеки инсталатор или фирма, която желае да
кандидатства за лиценз за упражняване на дейности по "Поддържа и
обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи,
системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."
В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита,
определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС. Таксата за изпита е
изискуема заедно с таксата за обучението
Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят
регистрационната форма в уеб сайта на СЕКТРОН до 19.06.2019 г
След потвърждение за провеждане на съответния курс е необходимо
сумата за курса да бъде преведена по банковата сметка на Сектрон
ООД:
Сектрон ООД
Банка: Райфайзен Банк АД
BIC : RZBBBGSF
IBAN: BG59RZBB91551060293012

Място на провеждане

Занятията се провеждат всеки ден включително събота и неделя м/у
9:00 и 18:00ч. в сградата на фирма Сектрон на следния адрес: София,
Бул. "Г. М. Димитров" № 52, сграда Сектрон/СОТ от
преподаватели от Академията на МВР.
Фирма „Сектрон” си запазва правото да промени датата на стартиране на
курса до набиране на минимален брой десет човека за курса
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PARADOX WD1 – открий течовете преди да са нанесли щети
В началото на април PARADOX
представи последното допълнение към
специализирани безжични детектори от
сериите Magellan.
WD1 e проектиран да алармира при
детекция на вода, намалявайки риска
от големи щети
от течове или
наводнения докато не сте в дома.
Детектора осъществява двупосочна
комуникация с контролният панел
осигурявайки допълнително ниво на
сигурност.
Основният модул може да бъде фиксиран към повърхност или да е свободно стоящ и разполага с
вградена звукова и LED сигнализация. ES1 е опция, която разширява жично обхвата на детекция на
течове на WD1 на до 2 метра от основният модул. Особено подходящ е за места, където е
необходимо „потапянето“ на разширението в тръба, а основният модул да остане монтиран и да
излъчва алармените сигнали до контролният панел Paradox.
Новият датчик за течове на вода е съвместим с контролни панели Paradox EVO192, EVOHD,
MG5000 и MG5050, сериите Spectra SP(SP5000, SP6000, SP7000, SP4000 и SP 65) и RTX3.
WD1 има компактни размери (8.35 x 8.87 x 2.29 cm), избираема работна честота (433/ 868 MHz),
до 3 години живот на батерията и може да управлява електрически вентили при комбинирането му с
PGM изходи.
Някой от основните приложения на WD1:



Детекция на течове под мивки





Детекция на течове в мокри/ перални
помещения

Детекция на течове на вода в котелни
помещения

Повече техническа информация за новият детектор за течове на вода може да намерите
тук или в офисите на СЕКТРОН в цялата страна.
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smokesabre™ -

една изцяло нова концепция за тестването на
димни пожароизвестителни детектори

Smoke sabre™ е решението на проблемите, които сте имали до момента при тестването на димни
пожароизвестителни детекотри с аерозол. Лесна употреба, ниска цена и дори е забавно. SmokeSabre
е ръчен тестер на димно-оптични пожароизвестителни детектори, който осигурява бърз и ефективен
метод за тестване.
Smoke sabre™ предлага:
 Повече тестове с един флакон, по-ниска цена за тест
 По-бързо задействие и почистване
 Без риск и без опасни остатъци от агента
 Одобрен от производителите на детектори
Допълнителна информация за SmokeSabre може да видите тук
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AcuSense решения от Hikvision в помощ на бизнеса

Най-новото поколение решения за видеонаблюдение Hikvision предлагат повишена сигурност
за крайните потребители, като същевременно осигуряват значителни възможности за допълнителни
приходи за бизнеса на дилърите и инсталаторите на Hikvision.
Малките и средните предприятия (МСП) имат много от изискванията за видеонаблюдение и
сигурност, както по-големите организации. Те трябва да идентифицират и реагират на нарушения в
периметъра в реално време и да автоматизират търсенето в записа, за да спестят време за екипите
си по сигурността.
Предизвикателството е как търговците и инсталаторите да предоставят на малките и средни
клиенти усъвършенствани и високоефективни решения за наблюдение на цена, подходяща за
техния бюджет? И как продавачите могат да увеличат приходите си и да подобрят крайния резултат
в процеса?
Редуцирането на фалшивите аларми е една от най-интелигентните възможности на
съвременните системи за наблюдение. Hikvision AcuSense дискриминира движения, генерирани от
промени в околната среда - например дъжд или движение на листа. AcuSense технологията
алармира само, когато превозни средства или хора са засечени в кадъра. Някои модели камери
Hikvision с AcuSense, предлагат автоматизирани функции за звукова и светлинна оповестяване,
които алармират преди да се появи пробив в сигурността. Благодарение на тази функционалност се
предотвратява загубата на време и ресурси за запис и реакция на събития, които не са от значение
за оператора на системата за видеонаблюдение.
Устройствата, поддържащи Hikvision AcuSense, могат да намалят фалшивите аларми със средна
точност от 90%. Нещо повече, функцията за бързо търсене на AcuSense спестява време чрез
автоматично идентифициране на кадри с наличн хора и превозни средства, като се избягва
необходимостта персоналът да търси ръчно в записа. IP камерите Hikvision с ColorVu осигуряват
пълноцветни и ярки изображения дори и през нощта, което позволява на клиентите да се
минимизират фалшивите аларми по всяко време на денонощието.
Вижте няколко начина как да предложите нови функционалности на вашите клиенти чрез
последното поколение IP камери, DVR и NVR Hikvision
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Нова версия на PARADOX Insite Gold – V2.5.1
Автоматична миграция
PARADOX анонсира нова версия на мобилната апликация за управление
на алармени системи. Освен с редицата допълнитенилни възможнности в
новата версия е въведен механизъм за автоматична миграция на
съществуващи обекти от Paradox My Home (PMH) към SWAN облачната
услуга. Подробно ръководство за процедурата може да намери тук

.

Всички настоящи ползватели на PMH, които мигрират акаунта си към
SWAN услугата и предплатят за една година (14 USD за 1 година или 38
USD за 3 години, без ДДС) ще получат бонус:
 Сайтове в PMH, създадени след м. Януари, 2017 г. ще
получат автоматично 2 години добавена безплатна SWAN услуга.
 Сайтове в PMH, създадени преди м. Януари, 2017 г. ще
получат автоматично 1 година добавена безплатна SWAN услуга.
PMH Server Shutdown забележка:
След пускането на версия на приложението, която поддържа миграция от PMH към SWAN, се
планира спиране на PMH сървърът за връзки през приложението IParadox на 31 Октомври 2019г.
Това дава повече от 5 месеца време за миграция на съществуващите обекти към Insite Gold. Моля,
имайте предвид че по-нататъчна поддръжка и удължаване на срока не се предвиждат поради
невъзможност да се осигури стабилност, сигурност и поддръжка на сървъра. Поради това е
необходимо всички клиенти да мигрират преди тази дата.
IParadox с фиксирани IP адреси ще продължи да работи, но препоръчваме да се използва Insite
Gold с fixed IP, тъй като то предлага същите възможности, като е по-стабилно, с поддръжка, и е
безплатно.

Езикова поддръжка:
Версия 2.5.0 на Insite Gold предлага поддръжка на различни езици на
етикетите в панела. Ако ползвате език различен от Latin, в login
страницата натиснете Menu (горе в дясно), след това “Panel Language”
и изберете езика, на който са надписани етикетите в панела. Можете
също да изберете езика на приложението да бъде език на етикетите,
ако те съвпадат, както и да приложите езиковите настройки към
всички сайтове. Натиснете “Save” горе в дясно.

Нов бутон “Info” и “Site Info Share” (Master Only)
В login страницата е добавен нов “Info” бутон. След неговото натискане се визуализира подробна
информация за сайта, както и бутон “Share”. Бутонът се появява след първото успешно влизане
на Master потребителя в системата и може да се използва за изпращане на информацията за
сайта на нови потребители, или за сервизни нужди.

 Първа страница

www.sectron.com

8 | 4-5 2019

@News 2019

Нови фърмуерни версии при продукти PARADOX
1. Фърмуери за RTX3 - стара и нова хардуерна версия (ECO #S028 и по-стари, ECO
#S063 и по-нови), съответно версии V5.50.011 и V6.26.000:
 Нова RF версия.
 Добавена поддръжка на WD1
 Решени редица проблеми при връзка с RPT1, REM3, безжични сирени, безжични
клавиатури, PGM контрол при SP панели, wireless signal strength display, и други.
2. Фърмуер V7.11.006 за EVO192 и EVO HD:
 Оправен проблем с първоначалното състояние на зоните на ZX8 при първоначално
запускане.
 Добавена функция за заключване на серийният порт за 24 часа при 20 грешни кода; може
да се отключи при вкл./изкл. от клавиатурата с мастер код.
 Добавено ново системно събитие в началото на входното време за визуализация на
зоната, която е била задействана.
 Добавена пълна поддръжка на Access Control user validation в Insite Gold.
 Съвместимост с новият EN50131 AC fail detection стандарт.
 След V7 за EVO192 се работи с 256K flash memory (вместо със 128K), което ще позволи
добавяне на бъдещи функционалности; “Upgrader” на паметта е публикуван на сайта на
paradox заедно с V7.01.004. До версия 7 могат да достигнат следните хардуерни версии:
ECO J026, J033, J038, K013, K025, Q018, R006. Или като генерално правило – всички с
версия над 2.5. “Downgrade” не е възможен.
3. Фърмуери за PCS265, PCS260 и PCS265LTE - V4.32.002:
 Добавена опция за активиране/деактивиране на SWAN
 Добавена поддръжка на SMS Call-back
 Добавен специфичен сървър за обновяване
 За PCS265LTE – добавена идентификация при комбо режим и работа с IP150.
4. Нови версии за MG5000/MG5050 с редица подобрения.
Новите фърмуери може да изтеглите от следните линкове
RTX3

EVO 192

EVO HD

PCS265

PCS260

MG5000

MG5050

Ако имате нужда от съдействие с обновяването на фърмуера или конфигурирането на модули
и алармени контролни панели PARADOX може да се свържете с екипът ни за Техническа
поддръжка чрез Център за поддръжка – portal.sectron.com
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