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



Откриване на Обновения офис на
фирма Сектрон

 Новото поколение HIKVISION
TURBO HD 4.0
 PARADOX ТМ70 нова, по-голяма
клавиатура, предлагаща по-ярки
цветове и 7“ дисплей

В този брой:


Фирмени
новини



Нови продукти



Софтуерни
обновления
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Откриване на Обновения офис на фирма Сектрон
Първата в България и най-голяма на Балканите фирма за дистрибуция на системи за
сигурност, отвори врати на напълно обновената сграда на своя централен офис в гр. София.
Събитието бе отбелязано с коктейл, на който присъстваха основни партньори на компанията,
като собственика на канадската фирма PARADOX, представители на HIKVISION, HYTERA и
HOCHIKI.
След реконструкцията на сградата,
днес офисът на Сектрон разполога с
удвоена
изложбена
площ,
даваща
възможност за ефектна презентация на
предлаганите решения в сферата на
системите за сигурност. Много светлина
и пространство, модерно обзавеждане и
комфорт отличават офиса на Сектрон и
позволяват на служители и клиенти да се
чувстват удобно и приятно.
На входа за сградата е инсталиран
специализиран софтуер за детекция на
лица NEO FACE, който разпознава и дава
характеристика на посетителите.
На първия етаж на сградата е ситуиран обновеният магазин на компанията. Светъл и
просторен, осигуряващ удобство на клиентите. В магазина могат да бъдат разгледани голяма част
от системите, предлагани от Сектрон, както и да бъде получена адекватна консултация от
служителите.
На втория етаж на сградата са представени демонстрационни табла, разпределени в
обособени зони:
- Презентационна площ за системи за видеонаблюдение
Голяма видеостена, на която се презентират в реално време актуални предложения за
видеонаблюдение като:
 5.0. Mpx камери с аналитични функции от ново поколение TVI системи Hikvision Turbo HD
за видео верификация, пресичане на линия, изчезнали/изоставени предмети;
 Специализирани решения за разпознаване на автомобилни номера, реализирани чрез
Milestone софтуер;
 Термални камери от Hikvision;
 Fish-eye камерa от Hikvision, която наблюдава целия етаж и дава възможност за широкообективна картина;
- Презентационна площ за сигнално-охранителни системи
В тази презентационна зона са представени технологични новости от канадската компания
Paradox:
 Детектори HD78 с видео верификация на алармени събития;
 Клавиатура TM70 – 7“ супер чувствителна на допир тъч клавиатура;
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Детектори с революционна оптика и антимаскинг функция;

-

Презентационна част хотелски системи за сигурност и системи за контрол на
достъп
В тази зона са представени иновативни хотелски системи за контрол на достъп от испанската
фирма SALTO, отличаващи се с изключителна функционалност и стилен дизайн. Предложените
решения осигуряват лесно и удобно менажиране и перфектен модерен щрих за всеки хотел или
бизнес сграда. В зоната клиентите могат да разгледат и да тестват предлаганите от Сектрон
видеодомофони системи от водещите производители в тази сфера- Fermax и Hikvision.
Предлаганите
от
Hikvision
IP
домофонни
системи
са
иновативно
решение,
предлагащо
оптимално
съотношения
функционалност
–
качество - цена. Съвършенните линии в
дизайна на системите на Fermax и
отличната им работа и възможности за
осигуряване на сложни комуникационни
връзки, прави тези решения силно
търсени при изграждане на комплекси и
сгради от висок клас.
След приключване на дейностите по
обновяване на офиса, Сектрон вече
разполага с пет модерни зали за
обучение, оборудвани с професионални
мултимедийни системи за презентация и демо системи за сигурност за провеждане на реални
тестове. Създадената от компанията „Академия Сектрон“ има за цел да подпомага работата на
своите клиенти и партньори, предоставяйки им възможност за теоретично и практическо обучение
със специализирана техника. Курсистите, успешно положили заключителния изпит, получават
сертификат за работа със съответна система.
Сервизният център на Сектрон е напълно обновен. Оборудван с нова, съвременна техника за
извършване на поддръжка и ремонт на системи за сигурност, сервизът на компанията осигурява
бърза, адекватна и качествена работа, благодарение на висококвалифицираните си служители и
тяхното отговорно отношение към поставените задачи.

Заповядайте в обновения офис на Сектрон всеки делничен ден от 09 до 18 часа.
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HIKVISION представи новото поколение Turbo HD 4.0 решения
за видеонаблюдение
Лидерът
при
иновативните решения
за
видеонаблюдение HIKVISION, обяви, че стартира
производство на новото поколение Turbo HD 4.0.
Turbo HD 4.0 ще се отличава с висока
светочувствителност при ниска осветеност, 8 MP
резолюция на видео изображението (4K) и
пренос
на захранване
по коаксиалният
кабел. Най-новото поколение продукти за
видеонаблюдение от серията Turbo HD ще
използва
предимствата
на
революционната
H.265+ технология за компресиране на
HIKVISION, която осигурява забележително като
обем намаление на мрежовия трафик и мястото за
съхранение.

8 MPx резолюция и удобството на захранване по коаксиалния кабел
Първите продукти от серията Turbo HD 4.0, които ще излязат на пазара са 8 мегапикселови
бокс и варифокални влагозащитени камери, както и цифрови видеорекордери с 4K UHD HDMI
видео изходи. 8 MP камери предлагат най-високата резололюция предлагана до момента на
пазара при аналогово видеонаблюдение. Моделите оборудвани с патентованата технолия
HIKVISION Power over Coax 2.0 (PoC) (захранване по коаксиал) позволяват потребителят да
пренася видео с ултра висока резолюция (UHD) и захранване по един и същ коаксиален кабел,
позволявайки бърза, лесна и по-евтина инсталация по съществуващата коаксиална
инфраструктура. Резултатът е ненадминато качество за крайния потребител, съчетана с ценово
икономична инсталация.

H.265+ намалява мрежовия трафик и пространството за съхранение
Turbo HD 4.0 не само предлага революционната видео компресия HIKVISION H265 +
драстично подобрява кодиращата ефективност: намалява изискванията за мрежов трафик с до
75% в сравнение с H.264 и намалява наполовина пространството за съхранение при същият брой
кадри. Новата технология се отличава с намален битрейт при запазване на високо качество на
предаваното изображение. H.265 + е важна стъпка напред във видео компресията и създава
значителни икономии на разходите за съхранение на видеозаписа.

Darkfighter технология и при системите за аналоговото видеонаблюдение
В продуктите от новото поколение Turbo HD 4.0 за първи път ще се използва и добре
известната от IP камерите на HIKVISION технология Darkfighter, позволяваща ефективна работа
на камерата при ултраниски нива на осветеност. С уникалната технология на HIKVISION, новото
поколение камери ще предоставят ясни и цветни видео изображения при нива на осветеност от
само 0.003lux.
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PARADOX TM70 Touch Интерактивна чувствителна на допир
клавиатура със 7 инчов дисплей
TM70 Touch ви предлага по-голям екран и дава възможност повече информация да се показва
на него в сравнение с TM50.
Клавиатурите TM70 Touch са съвместими с алармени системи
PARADOX Spectra и EVO, и включват поддръжка на бързата
криптирана RS-485 комуникационна шина на следващото
поколение контролни панели PARADOX Swan.
TM70 Touch предлагат функции като пълно програмно меню,
дистанционно обновяване на фърмуера на клавиатурата,
управление на скрийнсейвър и изображения от Insite Gold
апликация.
Новият модел клавиатури за алармените системи PARADOX предлагат скрийнсейвър с
автоматичен режим, регулируема яркост с опция за автоматично намаляване, визуализация на
температурата в помещението и напрежението на комуникационната линия, работа с няколко
разделения на алармената система. TM70 Touch се доставят в бяло или черно като стандартни
цветове, с опцията и други цветове да бъдат поръчани. Също така с 7" интерактивен чувствителен
на допир LCD дисплей с ярки цветове и резолюция 800 х 400 пиксела.
Допълнителна информация за TM70 може да видите тук

ZKAccess3.5 - Софтуер за управление и работа със системи за контрол на достъп
ZKTeco (v3.5.3 build0008)

Сектрон ООД
бул. “Д-р Г. М. Димитров” 52, сграда СЕКТРОН/СОТ
Тел: 02 91 982, Факс: 02 8732 576, info@sectron.com
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