
Reconeyez



Reconeyez to system monitoringu wizyjnego dla odosobnionych
obszarów. Składa się on z 3 głównych elementów: detektor, mostek
i centrum zarządzania.

OBSZAR NADZORU
- Obszar odosobniony
- Nie potrzebuje
przewodów i kabli
- Szeroki zasięg

DETEKTOR
Detektor jest autonomicznym
urządzeniem wyposażonym
w baterię, czujniki do
wykrywania ruchu, funkcje
HDR i bezprzewodowy
interfejs komunikacyjny.

MOSTEK
Mostek przesyła
informacje do centrum
zarządzania
- Sieć GSM (2G, 3G, 4G)

- Baterie litowo-jonowe
- Panel słoneczny
(opcjonalnie)

CENTRUM ZARZĄDZANIA
Gromadzi i przechowuje
informacje otrzymane z
mostku i detektora. Posiada
interface użytkownika
oparty na przeglądarce.

System Reconeyez



MOSTEK 1

MOSTEK 2
MOSTEK 3

MOSTEK 4

CENTRUM ZARZĄDZANIA

System Reconeyez



GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4

CENTRUM ZARZĄDZANIA 1 CENTRUM ZARZĄDZANIA 2 CENTRUM ZARZĄDZANIA 3

Setki urządzeń Reconeyez mogą być podłączone do jednego serwera. Liczba centrów dowodzenia i
użytkowników nie jest ograniczona - bezpieczne połączenie z internetowym interfejsem użytkownika
może być zapewnione tak wielu operatorom, jak to konieczne, bez względu na ich położenie geograficzne.

System Reconeyez



MONTAŻ URZĄDZEŃ

Reconeyez jest systemem typu "plug-and-play" - wystarczy wprowadzić
baterie, aby aktywować system. Nie ma żadnych dodatkowych przycisków.

 

Jedna wstępnie skonfigurowana grupa urządzeń może być zainstalowana w
ciągu zaledwie kilku minut. System Reconeyez można łatwo przenieść w razie
potrzeby.

INSTALACJA W KRÓCEJ NIŻ MINUTĘ!

śruba
montażowa



MONTAŻ URZĄDZEŃ

- Czujnik pasywnej podczerwieni (PIR)

do wykrywania intruzów
- Dzienne i nocne kamery, z HDR
- Lampa błyskowa w podczerwieni (IR)

do robienia zdjęć nocnym obiektywem
- Moduł radiowy 2,4 GHz
- Antena
- Bateria Li-ion
- Odporna na warunki atmosferyczne
obudowa IPX7

antena

obiektywy dzień/noc

lampa IR

czujka PIR

IPX7

bateria 

Li-ion



DETEKTOR: KAMERY

Domyślna rozdzielczość dziennej kamery to 1920H x 1080V (XGA) pikseli,
maksymalna rozdzielczość to 2048H x 1536V (QXGA) pikseli. Domyślny kąt
poziomy obiektywu wynosi 53 stopnie.

 

Maksymalna rozdzielczość kamery nocnej to 1280H x 960V pikseli. Domyślny kąt
poziomy obiektywu wynosi 59 stopni.

59 stopni
53 stopnie

W przypadku alarmu,

zdjęcie intruza jest
zrobione w ciągu 0,5
sekundy po
uruchomieniu alarmu.



DETEKTOR: PARAMETRY TECHNICZNE

KAMERA HDR
- Wewnętrzna pamięć NAND Flash: 8 GB
- Średnia wielkość obrazu: do 4 MB;

do 20 kB miniaturki i 150 kB zdjęcia wysłanego
- Pojemność pamięci: ponad 2 000 zdjęć

W przypadku braku połączenia czujnik przechowuje obrazy w pamięci wewnętrznej.



DETEKTOR: PARAMETRY TECHNICZNE

Kamera HDR
 

- Zdjęcia dzienne: kolorowy HDR, 1920H x 1080V
- Maksymalna rozdzielczość: 2048H x 1536V
- Kąt: 53°

 

-Zdjęcia nocne: monochromatyczny HDR,

1280H x 960V
- Flash: podczerwień (IR)

- Kąt: 59°

- Minimalne oświetlenie: 0,1 lux



DETEKTOR: PARAMETRY TECHNICZNE

MODUŁ RADIOWY 2,4 GHz
 

- Radio standard: IEEE 802.15.4
- Szerokość pasma: 2 MHz
- Prędkość przesyłu danych: 250 kbps
- Modulacja: QPSK
- Antena: wielokierunkowa
- Efektywna moc wypromieniowana izotropowo: 12 dBm
- Linia wzroku (LOS) odległość: 500 m



DETEKTOR: PARAMETRY TECHNICZNE

BEZPIECZEŃSTWO
 

- Zabezpieczenie: Kryptografia krzywych eliptycznych
(secp160r1)
- Uwierzytelnianie i szyfrowanie: AES 128
 

OGÓLNE
- Baterie: Li-Ion 3,7 V; 10 200 mAh
- Żywotność baterii: do 50 000 alarmów
lub 400 dni
- Klasa szczelności: IPx7



DETEKTOR: OPIS ALARMU

Wszystkie urządzenia używane w terenie natychmiast wysyłają alarm o kradzieży
do centrum zarządzania, jeśli zostaną poruszone lub dotknięte. Informuje to
użytkownika o możliwości kradzieży lub manipulowania urządzeniem.

Obrazy pokazane powyżej są wyświetlane w centrum zarządzania w
przypadku alarmu związanego z kradzieżą.



DETEKTOR: OPIS ALARMU

Alarm kradzieży czujki i innych urządzeń Reconeyez jest wyzwalany przez
wewnętrzny czujnik przyspieszenia. Przyspieszeniomierz ten mierzy
przyspieszenie w g (grawitacji). Próg alarmu kradzieży lub czułość każdego
urządzenia może być konfigurowana przez użytkownika za pomocą urządzenia
przenośnego lub zdalnie za pomocą interfejsu użytkownika serwera.

 

Ustawienie czułości przyspieszenia jest wprowadzane w miligramach (mg) i
zmieniane w krokach co 16 -

 

Najwyższa czułość - 16 mg
Wartość domyślna - 80 mg
Najmniejsza czułość - 2000 mg
Czujnik wyłączony - 0



DETEKTOR: OPIS ALARMU

Wszystkie urządzenia używane w terenie natychmiast wysyłają alarm o kradzieży
do centrum zarządzania, jeśli zostaną poruszone lub dotknięte. Informuje to
użytkownika o możliwości kradzieży lub manipulowania urządzeniem. Jako
dodatkowe zabezpieczenie można dodać nakrętkę zabezpieczającą, która
uniemożliwia wyjęcie baterii bez użycia specjalnego narzędzia.

Nakrętka zabezpieczająca (czarna)

i narzędzie mocujące (szare)
Nakrętka zabezpieczająca



STREFY WYKRYWANIA

Zasięg czujnika PIR czujki na zdjęciu alarmowym.



STREFY WYKRYWANIA

Widok z boku

Zasięg czujki PIR, widok z boku.



STREFY WYKRYWANIA

Czujka nachylona o 12 stopni w dół
w przypadku płaskiej ziemi

Domyślna wysokość
montażu 2,1 metra

20 metrowy zasięg strefy
przy prawidłowym kącie montażu

30-metrowy zasięg strefy
przy prawidłowym kącie montażu

Odległość detekcji czujnika ruchu - 30 metrów

Strefy zasięgu czujnika PIR czujki.



STREFY WYKRYWANIA

Zasięg czujki PIR, widok z góry.



DETEKTOR: ZDJĘCIE DZIENNE



DETEKTOR: ZDJĘCIE DZIENNE



DETEKTOR: ZDJĘCIE NOCNE



DETEKTOR: ZDJĘCIE NOCNE



MOSTEK

Mostek jest podstawową jednostką, która
ułatwia dwukierunkową komunikację
pomiędzy serwerem (centrum
zarządzania), a detektorem.

Każdy detektor musi
znajdować się w odległości
do 500 m od mostka, aby
móc wysyłać alarmy do
centrum zarządzania.

Mostek GSM Reconeyez
z antenami typu N.



MOSTEK: GŁÓWNE ELEMENTY

- Moduł radiowy GSM
- Moduł radiowy 2,4 GHz
- 4 baterie Li-ion
- 2 anteny (GSM + 2,4 GHz)

- Jednostka mocująca

Most GSM Reconeyez z
antenami SMA i kamerą z
nadrukiem wodnym.



MOSTEK: PRZESYŁANIE DANYCH

W idealnych warunkach mostek jest w stanie
obsłużyć nieograniczoną liczbę detektorów. W
przeciętnych warunkach w obszarach
przygranicznych zaleca się podłączyć ich do 8

detektorów do jednego mostka.

 

Optymalna liczba czujek na jeden mostek
zależy od:

- jakości sygnału GSM w danym obszarze
- oczekiwana liczba alarmów na jedną czujkę
- odległość między mostem a czujką



MOSTEK: PRZESYŁANIE DANYCH

W przypadku otrzymania alarmu z czujki,
mostek natychmiast łączy się z siecią GSM,

aby przekazać zebrane informacje o alarmie
(alarmy, miniaturki, zdjęcia) do serwera
centrum zarządzania.

Mostek Reconeyez GSM  z antenami
typu N i siatką maskującą.



MOSTEK: ANTENY

Mostek ma dwie anteny:

 

- Górna antena to antena GSM, której
mostek używa do wysyłania informacji
alarmowych do centrum zarządzania.

 

- Dolna antena to antena 2,4 GHz, której
używa mostek do komunikacji z
otaczającymi go czujnikami.

UWAGA! Obie anteny są dookólne. Bezpośrednia linia wzroku pomiędzy stroną odbierającą i
nadawczą jest zalecana dla najlepszej prędkości transmisji danych.

 

UWAGA! Dostępne są różne typy anten.



MOSTEK: ANTENY

- górna antena GSM ma długość 275 mm i
posiada męskie złącze typu N
 

 - niższa antena 2,4 GHz ma długość 315     

 mm i posiada żeńskie złącze typu N

UWAGA! Dzięki różnym gniazdom antenowym możliwe jest
mocowanie anten tylko w jeden poprawny sposób.



MOSTEK: ANTENY

 

-Górna antena GSM ma długość 275 mm i męskie
złącze typu N.

-niższa antena 2,4 GHz ma długość 315 mm 

i posiada żeńskie złącze typu N

UWAGA! Dzięki różnym gniazdom antenowym
możliwe jest mocowanie anten tylko w jeden
poprawny sposób.



MOSTEK: PARAMETRY TECHNICZNE

RADIO GSM
 

- Wspierane regiony: EMEA, APEC, *NA
- Wspierane standardy: GSM/GPRS, UMTS,

EDGE, *HSPA+

- Częstotliwości: 900/1800//2100 MHz
- Antena: wielokierunkowa/ *kierunkowa



MOSTEK: PARAMETRY TECHNICZNE

2,4 GHz RADIO
 

-Radio standard: IEEE 802.15.4
-Szerokość pasma: 2 MHz
-Prędkość przesyłu danych: 250 kbps
-Modulacja: QPSK
-Antena: wielokierunkowa
-EIRP: 12 dBm
-Linia wzroku (LOS) odległość): 500 m



MOSTEK: PARAMETRY TECHNICZNE

BEZPIECZEŃSTWO
- Bezpieczeństwo: Kryptografia krzywych
eliptycznych (secp160r1)
- Uwierzytelnianie i szyfrowanie: AES 128
 

OGÓLNE
- Baterie: Li-Ion 3,7 V; 10 200 mAh (x4 szt.)
- Żywotność baterii: do 50 000 alarmów lub
400 Dni
- Klasa szczelności: IPx7



URZĄDZENIE MOBILNE

Urządzenie przenośne składa się z
Smartphone`a lub tabletu (z
aplikacją Smartexp) i pilota.

Umożliwia on konfigurację
urządzeń w terenie.



URZĄDZENIE MOBILNE

Specyfikacja sprzętowa dla
smartfonu lub tabletu:

(lub nowszy)



Centrum zarządzania

✓ Zbiera i przechowuje informacje o
alarmach oraz zdjęcia
✓ Duże moce analityczne
✓ Łatwy w obsłudze interface
✓ Bezpieczny przepływ danych

Centrum zarządzania gromadzi i
przechowuje informacje otrzymane z
mostków i detektorów. Posiada
internetowy interfejs użytkownika do
zarządzania alarmami.



Centrum zarządzania

Oparte na sieci Web oprogramowanie
znajduje się na serwerze, który może
być dostarczony z systemem lub
umieszczony w istniejących zasobach
IT użytkownika przez firmę Defendec.

 

Serwer posiada listę alarmów ze
wszystkich czujek. Jeśli pojawiło się
zdjęcie alarmu, jest ono wyświetlane w
interfejsie centrum zarządzania.



Centrum zarządzania



ZASIĘG RADIA 2,4GHz

DO 500 METRÓW Z BEZPOŚREDNIĄ LINIĄ WIDOCZNOŚCI

DO 100 METRÓW W LESIE



Centrum zarządzania

DETEKTOR

MOSTEK

CENTRUM ZARZĄDZANIA

ALARM JEST WYSYŁANY W PRZECIĄGU 6 SEKUND



Wysyłka alarmu

miniatura zdjęcia miniatura zdjęcia

wysyła miniaturę wysyła miniaturę

Detektor

Mostek

Centrum
zarządzania

Miniatura zdjęcia jest wysyłana w przeciągu 5 - 10 sekund



zdjęcie zdjęcie

wysyła zdjęcie wysyła zdjęcie

Detektor

Mostek

Centrum

zarządzania

Zdjęcie jest wysyłane w przeciągu 15 - 25 sekund

Wysyłka alarmu

Zdjęcie dociera do centrum zarządzania szybciej, jeśli wystąpi kilka kolejnych alarmów.

Powodem krótszego czasu dotarcia zdjęcia jest to, że połączenie pomiędzy centrum

zarządzania a mostkiem zostało już nawiązane.



Wysyłka alarmu

Detektor 1Detektor 2Detektor 3

Mostek Centrum

zarządzania

alarm alarm alarm alarm

miniatura

z detektora 3

miniatura

z detektora 3
miniatura

z detektora 3

miniatura

z detektora 3

Urządzenia Reconeyez mają funkcję multi-hop.

Jeżeli detektor nie może połączyć się bezpośrednio z mostkiem, to próbuje skorzystać

z pomocy innych detektorów, aby uzyskać dane przesłane na mostek.



Wysyłka alarmu

Centrum zarządzania posiada listę wszystkich alarmów. Zdjęcia alarmowe są

wyświetlane zgodnie z czasem alarmu. Najnowsze alarmy mają najwyższy priorytet. Na

przykład po ponownym nawiązaniu połączenia, które zostało utracone na jakiś czas,

najnowsze alarmy trafiają na pierwsze miejsce do centrum zarządzania.

Detektor

Mostek

Centrum

zarządzania

Najnowsze alarmy mają priorytet



Cykl alarmu: detektor

1. Czujnik PIR uruchamia alarm

Minimalny czas pomiędzy dwoma

alarmami wynosi 0,3 sekundy.

2. Zdjęcie jest robione w ciągu 0,5

sekundy.

Czujnik światła decyduje o tym, czy zrobić

zdjęcie w nocy czy w dzień.

3. Alarm jest wysyłany na mostek w ciągu 6

sekund.

4. Zdjęcie jest zapisywane do 4 MB

Detektor jest w stanie przechować około

2000 zdarzeń.

5. Mostek zaczyna pytać o zdjęcie.

Detektor generuje zdjęcie zgodnie z

jakością wymaganą przez centrum

zarządzania.

Rozmiar miniatury do 20 kB.

Rozmiar zdjęcia do 150 kB.

antena

klasa szczelności

IP67

baterie

Li-ion

Lampa 

błyskowa IR

czujnik

PIR



Rutynowa kontrola

1. Działa tylko czujnik PIR

2. Wiadomość o kontroli rutynowej

jest wysyłana w skonfigurowanych

wcześniej godzinach

3. Alarm kradzieży jest wyzwalany

podczas przechylania czujki

antena

klasa szczelności

IP67

baterie

Li-ion

Lampa 

błyskowa IR

czujnik

PIR



Cykl alarmu: mostek

Mostek posiada tryb oszczędzania energii

pozwalający na oszczędzanie energii z baterii w

przypadku braku alarmów. W trybie

oszczędzania energii mostek pozostaje

podłączony do sieci komórkowej i jest w stanie

szybko przesyłać przychodzące alarmy.

Ponadto, w trybie oszczędzania energii,

połączenie z serwerem nawiązywane jest w

ciągu 3 sekund.



Cykl alarmu: mostek

1. Mostek natychmiast inicjuje połączenie z

serwerem (w 3 sek.).

2. Wysłanie powiadomienia alarmowego trwa

do 6 sekund.

3. Czas transmisji miniatur i zdjęć zależy od

wielkości zdjęcia i prędkości GSM. Zazwyczaj

miniaturka jest wysyłana w ciągu 5-10

sekund, a pełne zdjęcie w ciągu 15-25 sekund.



Rutynowy alarm: mostek

1. Mostek pozostaje podłączony do sieci GSM

w trybie oszczędzania energii.

2. Rutynowe sprawdzanie wiadomości jest

wysyłane w skonfigurowanych wcześniej

godzinach.

3. Alarm kradzieży jest wyzwalany podczas

przechylania czujki



Bezpieczeństwo

- Łącze radiowe pomiędzy detektorem, mostkiem a

centrum zarządzania jest bezpieczne

- Po włożeniu baterii, detektor inicjuje wymianę klucza

zabezpieczającego z serwerem.

- Wszystkie pakiety alarmowe są szyfrowane.

- System Reconeyez wykorzystuje kryptografię krzywych

eliptycznych


