Уважаеми колеги и партньори,
Пред вас е новият брой на месечния електронен бюлетин на фирма СЕКТРОН.
В него ще намерите информация за следните новости при решенията за сигурност:

 СЕКТРОН - ексклузивен
пожароизвестяване DMTex

дистрибутор

 PARADOX HD78/F Комбиниран цифров
детектор за движение с IP видео/ аудио
камера с HD(720p) резолюция и IR
подсветка
 PARADOX NV75M Цифров детектор за
движение с двойна Mironel оптична
система, анти-маскинг и Pet Immunity

на

системите

за

В този брой:


Фирмени
новини



Нови продукти

 HIKVISION DS-2TD4035D-25 Комбинирана термовизионна дневна управляема IP камера за видеонаблюдение
 HIKVISION обявява ново поколение камери със захранване по
коаксиален кабел
 HIKVISION допълни функционалността на Пентабридната
система TURBO HD 3.0
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СЕКТРОН - ексклузивен дистрибутор на системите за
пожароизвестяване DMTex

От началото на месец септември СЕКТРОН е ексклузивен дистрибутор продуктите на ДМ ТЕХ
за България. „ДМТех” ЕООД стартира своята дейност през 2012 г. с научноизследователска и
развойна дейност в областта на системите за пожароизвестяване. За период от две години
фирмата разработи, сертифицира и пусна на пазара серия иновативни устройства, а от 2015
година компанията предлага широка гама надеждни решения за пожароизвестяване и пожарна
безопасност. Екипът на „ДМТех“ включва висококвалифицирани инженери и дизайнери с
дългогодишен опит в разработването и производство на пожароизвестителна техника. При
разработката на системите, компанията работи съвместно с най-големите проектантски бюра и
монтажни организации в България в областта на пожароизвестяването.
Всички разработки и продукти, произвеждани от „ДМТех“ отговарят на изискванията на
европейските и световни нормативи, като системите са сертифицирани и по продуктовия стандарт
EN-54. Фирмата е внедрила и система за управление на качеството съгласно ISO 9001. Към
днешна дата, „ДмТех“ предлага пълната гама от устройства за изграждане на съвременни и
ефективни противопожарни инсталации: пожароизвестителни централи, пожароизвестителни
датчици, повторители, токозахранващи блокове, сирени, изнесени индикатори, мрежови решения,
контролери за изграждане на автоматизирани системи и др. Продуктите на ДМ ТЕХ само за една
година са вече познати и се налагат успешно на пазара, както в България така и в Португалия,
Италия, Турция, Румъния, Сърбия, Македония, Азърбайджан, Гърция.
Лидерът в дистрибуцията на системи за сигурност в България „Сектрон“ е официален
дистрибутор на „ДМТех“ за територията на страната от месец Септември 2016 г. когато стартира
предлагането на конвенционалните системи с промоционална ценова листа и 36 месеца гаранция
за всички продукти! Всеки настоящ или нов клиент на „Сектрон“ има възможност да се убеди
лично в качествата на предлаганите системи и да се възползва от атрактивните цени, валидни до
края на годината.
При въпроси и запитвания относни системите на ДМ ТЕХ може да се обърнете към
регионалните офиси на СЕКТРОН, където служителите с радост ще ви демонстрират
възможностите на централите на специално изработени демонстрационни постановки.
Повече информация за продуктите ДМ ТЕХ може да видите тук
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PARADOX HD78/F Комбиниран цифров детектор за движение с
IP видео/аудио камера с HD(720p) резолюция и IR подсветка
HD78/F Детектор за движение от висок клас с вградена HD
камера за запис на алармени събития и наблюдение на живо –
отлично решение за сигурност, съвместимо със системи за
сигурност Paradox.
HD78/F осигурява дневно и нощно видеонаблюдение в
резолюция HD 720р и Hi-Fi аудио запис, с възможност за 40
минутен запис (ръчно или при алармено събитие).
HD78/F записва настъпилите алармени събития и изпраща
снимки до мониторинг центъра и мобилния телефон на
потребителя. Оторизираните потребители имат възможност да
получават онлайн аудио/видео поток с резолюция 720р.
Програмирането, инсталирането и управлението на системата се
правят през специализираното мобилно приложение Insite GOLD,
чрез което записите се съхраняват в паметта на телефона или в
Google Drive за по-голяма сигурност и удобство.
Чрез DNS услуга на Paradox, потребителите могат да получават
достъп до обекта (site) непрекъснато 24/7. Paradox HD78/F може
да предостави видео на живо подобно на локална CCTV система, а
всяка камера може да се използва и без да участва в алармени
събития. В допълнение, достъпът на мониторинг центъра до
онлайн видео поток от системата е ограничено до 15 минути след
възникване на аларменото събитие.
Програмирането на HD78/F става бързо и лесно през
мобилното приложение Insite GOLD. Видео събитията и Push
нотификациите се доставят до смартфона на потребителя, който има и свободен достъп до видео
в реално време през приложението.










Жично или безжично свързване с интернет - HD78F Wi-Fi/Ethernet, HD78 Ethernet
Дистанционен достъп, мониторинг, управление и настройка чрез безплатното мобилно
приложение Insite GOLD и DNS услугата ParadoxMyHome (с прилежащата за нея
годишна такса)
Съхранение на видео и данни за събития в Google Drive cloud storage
720P цветна камера (HD264) с HD аудио с преалармен запис от 3 секунди
Push нотификации при алармено събитие
Вграден детектор за движение с четири сензорни елемента и висока степен на
сигурност
IR светодиодно осветление за подобряване на осветеността на помещението през
тъмната част на денонощието
Съвместим със Paradox Spectra (SP5500, SP6000, SP7000), EVO192 и EVOHD
Допълнителна информация за Paradox HD78/F може да видите тук
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PARADOX NV75M Цифров инфрачервен детектор за движение с
двойна Mironel оптична система, анти-маскинг и Pet Immunity










Двойна “Mironel” оптична система с обхват на засичане 16 m
Активна IR анти-маскинг детекция
Не засича движението на животни
Dual/Single Edge режими на работа
Механично активирана Creep зона
Двойна тампер защита (за стена и капак на корпуса)
Стенен или ъглов монтаж
Опционална стойка
EN 50131-2-2 Grade 3
NV75M се предлага и в адресируем към EVO системи вариант(NV75MX), комбиниран с
микровълнов елемент(NV75MW) или безжичен вариант (NV75MR)
Допълнителна информация за Paradox NV75M може да видите тук

HIKVISION DS-2TD4035D-25 Комбинирана термовизионна/
дневна управляема IP камера за видеонаблюдение












Термовизионна камера за наблюдение в пълен мрак
Неохлаждаем VOx сензор 384х288@25 кад/сек
Чувствителност 50mK
Възможност за детекция на хора на разстояние до
0.5км/автомобили до 1.5км
Обектив за видеонаблюдение: f= 25 mm
Интелигентни функции/детекция: пресичане на линия,
навлизане/излизане в зона, термална граница
Дневна камера
2.0 Mегапиксела (FullHD 1920×1080@25 к/с) резолюция за
видеонаблюдение
1/3" Sony Progressive Scan CMOS сензор за видеонаблюдение
30X оптично/16X цифрово увеличение
Интелигентно IR осветление за видеонаблюдение до 150 m
WDR, Функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking)
Допълнителна информация за Hikvision DS-2TD4035D-25 може да видите тук
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HIKVISION обявява ново поколение камери със захранване по
коаксиален кабел
Вече са налични за поръчка захранващи модули по коаксиален кабел. Тази технология
радикално опростява инсталирането, като един коаксиален кабел пренася както видео сигнала,
така и захранването. Това означава, че ще се намали времето за монтаж, което се превежда до
намаляване на инсталационни и материални разходи!
В допълнение, Turbo HD 3.0 поддържа UTC за дистанционно настройване и конфигуриране.
Също така дава възможност за контрол на екранното меню и PTZ контрол чрез коаксиален кабел,
позволяващ бърз монтаж на камерата и по-лесно управление. Вариантите налични за поръчка са
два – четири и осем канални суичове (DS-1TP04; DS-1TP08I)
Камери за видеонаблюдение с възможност за захранване по коаксиален кабел, които може да
поръчате в Сектрон са: DS-2CE16D5T-VFIT3E; DS-2CE56D5T-VPIR3E; DS-2CC12D9T-E.

HIKVISION допълни функционалността на Пентабридната
система TURBO HD 3.0
През изминалата седмица HIKVISION обяви нови версии на фърмуера за Turbo HD 3.0
рекордери (серия F), добавяйки някои промени и нови функции:
1. Всички рекордери от F серия Turbo HD 3.0
С версия на фърмуер v3.4.70 или по-висока,
сериите HxHI-Е и HxHI-F Turbo HD 3.0 рекордери
ще поддържат и CVI камери. Съществуват някои
предпоставки за това, като е необходимо да се
провери
хардуерната
версия
на
рекордера.
Хардуерните версии, които ще поддържат CVI
сигнал са:




ще

поддържат

CVI

сигнал

HGHI-F: 0x7xxxxx или по-висока (като 0x8xxxxx
или 0x9xxxxx)
HQHI-Fx/N: 0x8xxxxx или по-висока
HUHI-Fx/N: 0x9xxxxx или по-висока

Поддържани резолюции и кадри на CVI сигнал:
 HGHI-Fх: поддържа 1MP (720p) CVI камери в
реално време
 HQHI-Fx/N: поддържа максимално 2MP (1080p) CVI камери с 12 кад/сек. и 1MP в реално
време
 HUHI-Fx/N: поддържа 2MP (1080p) CVI камери в реално време
Информация за всички допълнителни функции може да видите тук
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