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СЕКТРОН стартира партньорство с NEXANS

Имаме
удоволствието
да
обявим
партньорство на СЕКТРОН със световният
производител на кабелни системи NEXANS.
По време на специално организиран
коктейл
бе
представена
фирмата
и
цялостното партньорство.
Българските
инсталаторски
компании
вече имат възможността да закупуват от
СЕКТРОН структурни кабелни системи и
решения
NEXANS
в Enterprise и Data
centre сегмента.
В допълнение, СЕКТРОН ще осигури
обучения за системите на NEXANS в своята база в София, разширявайки традиоционната
СЕКТРОН Академия.

Nexans - Интелигентен избор за вашата цифрова инфраструктура
В днешно време броят на свързаните устройства непрекъснато расте, а потребителите
търсят все по-голяма скорост, мощност и намаляване на потребената енергия. От
решаващо значение за решаването на тези въпроси е рентабилната и устойчива кабелна
инфраструктура..
В централният офис на СЕКТРОН ще можете да намерите следните решения и продукти
от Nexans:

Медни структурни кабелни системи От Cat 5e
до Cat 8
Оптични структурни кабелни системи Multi
Mode от OM3 до OM5 и Single ModeOS2
LANactive Fiber To The Office (FTTO) решение
с активни комутатори
LANactive Индустриални решения за сурови
условия на околната среда
LANsense
решение
за
автоматизирано
управление на инфраструктурата (AIM)
Информация за структурните кабелни системи Nexans може да намерите тук.
За допълнителни въпроси може да потърсите Виолета Кокошкова, Продуктов
мениджър „Структурни кабелни системи“ на violeta.dimitrova@sectron.com
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HIKVISION IP камери в черно

Често в практиката се налага камерите за видеонаблюдение да бъдат инсталирани на тъмни
повърхности. HIKVISION, като водещ доставчик на продукти и решения за видеонаблюдение
предлага решение на проблема – камери с фабричен черен цвят на корпуса. В портфолиото на
СЕКТРОН може да намерите IP камери за видеонаблюдение в черен цвят, които се допълват и
от монтажни основи в черен цвят, за да бъде инсталацията им още по улеснена.
DS-2CD2043G0-I(B), DS-2CD2143G0-I(B) и DS-2CD2343G0-I(B) освен с черният си цвят се
отличават и с:
 4.0 мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек) резолюция за видеонаблюдение
 H.265+ Tri stream компресия
 120dB WDR
 Слот за micro SDXC карта (до 128GB)
 Интелигентни Функции: Пресичане на линия/Нарушение на зона/Анти-саботаж/Детекция
на лица
 Подходящи си за външен монтаж (IP67)
За повече информация и консултация относно IP системи за видеонаблюдение може да се
свържете с офисите на СЕКТРОН в цялата страна.
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COURBI –Всичко необходимо при окабеляване за електро и
системи за сигурност
СЕКТРОН е официален представител
за България на електро инсталационни
системи с марката COURBI
В разширеното ни портфолио заедно
със
системите
за
видеонаблюдение,
пожароизвестяване, контрол на достъп,
СОТ и периметрова охрана, домофони,
структурни кабелни системи ще намерите
и тръби – гладки и гофрирани, с или без
UV
защита,
разклонителни
и
присъединителни
кутиии,
конзоли
и
кабелни канали не поддържащи горенето.
Повече информация за предлаганите
висококачествени
електроматериали
с
марката COURBI може да намерите в
офисите на СЕКТРОН в цялата страна.

Ценова листа за кабелни канали, тръби, гофрета и кутии може да изтеглите от тук
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Новости при Firmware 1.5.1 за HIKVISION домофони
В началото на месец юли
HIKVISION обнови фърмуера за
видео домофонните системи от
първо поколение. Версия 1.5.1
на фърмуера добавя следните
неща
•

Интерфейсът е
Български език

преведен

на

•

Лицевите (външни) панели
от сериите KV (с до 4 бутона)
вече могат да изпращат
тампер аларма към главния
монитор в апартамента (мах. 4)
и Mастър станцията при
охраната или към софтуерните
приложения за компютър (iVMS-4200) или мобилно устройство (Hik-connect).

•

През локалното меню на монитора (вътрешната станция) в секция Maintenance
(Поддръжка) може да се види серийния номер на устройството, за по лесно въвеждане в
Hik-connect

•

Много-абонатните станции поддържат въвеждането на списък с абонати чрез iVMS 4200

•

Поддържа преглед на външна IP камера по време на повикване и разговор.

•

Поддържа добавянето на списък с контакти във подчинената вътрешна станция

•

Индивидуални настройки на времето за позвъняване и продължителност на разговора

•

Сменено е гласовото съобщение при отсъствие.
Повече информация за новостите и промените във Firmware 1.5.1 може да
намерите тук.

Ако имате нужда от съдействие с обновяването на фърмуера или конфигурирането на модули
за домофонни системи HIKVIISON може да се свържете с екипът ни за Техническа поддръжка
чрез Център за поддръжка – portal.sectron.com
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