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Nasza misja: zwiększamy bezpieczeństwo!
Firma TVprzemyslowa już od kilkunastu lat dostarcza swoim klientom urządzenia i oprogramowanie z
szeroko pojętej branży zabezpieczenia technicznego. Sednem naszej działalności od zawsze była CCTV, dziś
firma rozwinęła się również w kierunku urządzeń do monitoringu mobilnego.
Wraz z firmą aeroMind sp. z o.o. sp. k., która zajmuje się specjalistycznymi systemami UAV (dronami),
tworzymy grupę TA.
Katalog, który trzymacie Państwo w ręku (lub oglądacie na ekranie monitora) opisuje kluczowe produkty z
naszego portfolio. Nasza siła leży jednak w elastyczności – jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanych rozwiązań
w katalogu lub na naszej stronie, wciąż zapraszamy do kontaktu – postaramy się ze wszystkich sił zaoferować
to, co potrzebne.
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monitoring
Wszystkim szukającym rozwiązań CCTV, zapewniającej realne bezpieczeństwo projektowe, proponujemy
niemiecką markę Eneo, której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce. Instalacje budowane na
rozwiązaniach Eneo są w przyszłości modernizowane i rozwijane również na rozwiązaniach tej marki, co
pokazuje wiele przykładów.
Marka Eneo to kompletne rozwiązanie dla monitoringu – kamery IP, Analog HD, HD-SDI, termowizyjne,
rejestratory, monitory, switche i oprogramowanie. Szczególnie warte uwagi są świetnej jakości kamery
płytkowe, duży wachlarz kolorów kamer kopułkowych (m.in. kolor czarny, biały, szary, srebrny), czy kamery
tubowe ze wbudowaną puszką instalacyjną. Urządzenia Eneo mogą pochwalić się szeregiem funkcji
analitycznych: detekcją ruchu, wykrywaniem włóczenia się, zliczaniem obiektów, przekroczeniem linii
lub defog.
Marka Eneo to:
• bezpieczeństwo projektowe
• 36 miesięcy gwarancji producenta
• szeroki asortyment, pozwalający stworzyć cały system monitoringu na produktach jednego producenta

W ofercie mamy również kamery innych producentów:

monitoring
Duński system Milestone jest największym na świecie producentem profesjonalnego oprogramowania do
zarządzania systemami telewizji przemysłowej IP. Wszystkie produkty firmy są stworzone w otwartej
architekturze i są kompatybilne z większą liczbą kamer IP, wideoserwerów i cyfrowych rejestratorów wideo
(DVR) niż jakiekolwiek inne rozwiązania. Produkt XProtect oferuje szeroki wachlarz funkcji, które spełniają
wszelkie potrzeby użytkownika.
Nie ważne, czy w systemie znajduje się kilka, czy kilkaset kamer CCTV - oprogramowanie dzieli się wiele
różnych wersji klienckich, oferujących odmienne możliwości, każdy więc jest w stanie dobrać wersję, która
będzie najlepiej spełniała wybrane wymagania. Pomimo tego, że większość systemów Milestone to systemy
powyżej 200 kamer, to są też wersje do mniejszych systemów na kilka lub kilkadziesiąt kamer.
Milestone jest kompatybilny z ponad 160 dodatkowymi rozszerzeniami, mogącymi dodatkowo zwiększyć jego
możliwości o analizę obrazu, kontrolę dostępu, czy obsługę systemów przeciwpożarowych.

System Milestone proponuje dedykowane rozwiązania dla:
• Portów lotniczych
• Przemysłu
• Bankowości
• Monitoringu miejskiego
• Punktów sprzedaży detalicznej
• Hurtowni i hal produkcyjnych
• Portów morskich
• Firm logistycznych i spedycyjnych

monitoring mobilny
iCAM
System iCAM to połączenie wszystkich komponentów, potrzebnych do pracy standardowej kamerze
monitoringu – akumulator, rejestrator, oraz moduły transmisji obrazu (WiFi, radiowy i LTE) złożone wspólnie w
hermetycznej skrzyni, do której możemy podpiąć dowolną kamerę (w tym termowizyjną) działającą w
standardzie ONVIF.

iCAM Mobile HDII
Najnowszy system iCAM zapewnia:
• Rejestrację w jakości od HD do 2k (4Mpix) przez 30-90 dni
• Ciągłą rejestrację zdalną na zewnętrznym NVR lub VMS w dowolnym miejscu na świecie
• Doświetlenie nocne IR o zasięgu od 150 do 500m
• Zdalne sterowanie PTZ oraz podgląd w czasie rzeczywistym przez LTE
• Własne zasilanie akumulatorowe na 8-16h i możliwość ładowania 230V np. w nocy z latarni oświetleniowej
• Integrację z centrum monitorowania VMS firmy Bosh, Milestone, QNAP, Ganz i wielu innych
• Możliwość przedłużenia czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym o 200% za pomocą dodatkowego modułu
iCAM-Battery (24-36h)
• Wysoką mobilność dzięki wsuwanemu mocowaniu

monitoring mobilny
iCAM - Power HD
iCAM-PowerHD to wersja wyposażona w pojemniejszy akumulator, który
pozwala na 3 dni ciągłej rejestracji bez zewnętrznego zasilania. Pozwala to na
montaż zestawu w miejscach, w których nie możemy uzyskać zasilania z latarni
ulicznych lub innego źródła zasilania, a zależy nam na jak najdłuższym czasie
rejestracji. ICAM-PowerHD można połączyć z dodatkowym akumulatorem iCAM
Battery, co wydłuży czas pracy nawet do 6 dni nieprzerwanej rejestracji.

iCAM-LPR
iCAM-LPR to specjalny zestaw do rejestracji oraz rozpoznawania tablic
rejestracyjnych przejeżdżających aut. Mobilność systemu pozwala na
umiejscowienie kamery rejestrującej ruch drogowy w dowolnym miejscu, co
może mieć decydujące znaczenie w czasie poszukiwania sprawców przestępstw
lub skradzionych aut.
Po zauważeniu danej tablicy rejestracyjnej kamera może wywołać alarm;
powiadomić centrum monitoringu lub ochronę; wysłać zdjęcie na serwer FTP,
aktywować wyjście alarmowe na kamerze (podnieść szlaban, wywołać alarm
dźwiękowy z głośników).

KAMERA MOBILNA TV-PTZ 100G

Bezprzewodowa kamera PTZ idealnie nadaje się do zamontowania na dachu
radiowozu, wozu strażackiego, czy też karetki w celu rejestracji interwencji. Nie
wymaga również specjalnej instalacji ani źródła zasilania (posiada własne).
Jednocześnie pozwala na przesyłanie obrazu poprzez GSM i Wi-Fi. Daje to
możliwość zarządzania pracą kamery przez załogę auta, z jednoczesnym
przesyłem obrazu do stacji monitoringu, mogącej wezwać wsparcie, kiedy tylko
będzie niezbędne.

KAMERA HIKVISION DS-MH6171I

Hikvision DS-MH6171I to kamera mobilna posiadająca 30-krotny zoom
optyczny, co pozwala na detekcję szczegółów nawet ze znacznej odległości.
Bateria działająca 6 godzin jest wymienna, dzięki czemu kamera może działać
tak długo, jak jest to potrzebne. Materiały zapisywane są na karcie pamięci
(obsługa do 256 GB), a obraz może być przesyłany w czasie rzeczywistym przez
moduły LTE i WIFI.
Unikalną cechą tej kamery mobilnej jest wbudowany system LPR, służący do
wykrywania i katalogowania numerów tablic rejestracyjnych przejeżdżających
aut. Wbudowane diody podczerwieni doświetlają obraz na dystansie do 80 m.

kamery Nasobne
TV-9100G

Kamera TV-9100G 3G/4G zapewnia komunikację GSM, Wi-Fi, Bluetooth i NFC
oraz posiada lokalizację GPS. Przy jej użyciu możemy przesyłać na żywo obraz
na odległość na serwer lub do dowolnego rejestratora NVR, który jest już wpięty
w system monitoringu. Kamera ta idealnie nadaje się do rozbudowy w większą
strukturę dzięki jednostce zarządzającej TV-VMS1000, obsługującej do 1000
kamer i do 300 użytkowników jednocześnie.

IWITNESS IW4G

IWitness jest europejskim liderem w dziedzinie kamer nasobnych. Posiadają 14
lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań wideo noszonych na ciele dla
departamentów policji i różnych organów ścigania. Dla IWitness angażujemy się
w naszą misję wykorzystania technologii dla bezpieczniejszego jutra. Jesteśmy
dumni z tego, że opracowujemy nasze kamery zapewniające zaawansowaną
technologię, najwyższą jakość oraz innowacyjne i przyjazne dla użytkownika
projekty.

TV-DOCKLCD

Wysoka wydajność
Kolorowy ekran LCD 13,3" z rozdzielczością 1920 * 1080
Obsługuje od 6 do 24 kamer interwencyjnych
Obsługa dysków o łącznej pojemności do 24TB (maksymalna pojemność
jednego dysku to 8TB)
Maks. Dysków 3 x 3.5" (1x 4TB Dysk HDD w zestawie)

MINIKAMERA
Minikamera dzięki małym rozmiarom (10,3 × 7,5 × 1,8 cm) można ukryć tak,
żeby była niezauważalna. Urządzenie jest lekkie - waży 33g. Posiada także
wbudowany mikrofon i słuchawkę. Całość podłączana jest do dowolnej z wyżej
wymienionych kamer interwencyjnych i służy do interwencji, w których nie
chcemy, żeby uczestnicy wiedzieli, że są nagrywane.

kamery Nasobne
TV-8600

Model TV-8600 to prosta w obsłudze kamera, zapisująca nagrane materiały na
wbudowaną pamięć 32GB. W zestawie znajduje się mini kamera 720p. Bateria
2850 mAH wystarcza nawet na 11 godzin pracy. TV-8600 jest odporna na
wstrząsy i posiada klasę szczelności IP67.

TV-8800

Kamera TV-8800 wyróżnia się nietypowym mocowaniem minikamery, które
wyposażone jest we wkręty śrubowe, dzięki którym minikamera nie odepnie się
od głównej kamery - czy to przypadkiem, czy przez gwałtowne zachowanie
nagrywanej osoby.

AXIS W100

Kamera AXIS W100 rejestruje obraz wideo o rozdzielczości do 1080p z
szybkością 30 klatek na sekundę i dźwięk za pośrednictwem dwóch mikrofonów,
co zapewnia możliwość tłumienia niepożądanych dźwięków. Technologia
szerokiego zakresu dynamiki (WDR) jest stosowana w celu zagwarantowania
jakości obrazu nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych, a
strumień Zipstream w przypadku kamery nasobnej zmniejsza zapotrzebowanie
na pamięć wbudowaną urządzenia. Zasilanie bateryjne zostało zaprojektowane
tak, aby pokryć "pełną zmianę", z 12 godzinami normalnego użytkowania i
możliwością ładowania w samochodzie lub z powerbanka.

Minikamera AXIS TW1200
Mini kamera zewnętrzna do kamery nasobnej AXIS W100 została
zaprojektowana w celu zaoferowania elastycznej pozycji nagrywania. Wspiera
system mocowania Picatinny, dzięki czemu jest kompatybilna z wieloma
rodzajami dostępnego sprzętu, a w szczególności z kaskami. AXIS TW1200
oferuje taką samą wydajność optyczną jak AXIS W100, zapewniając ostre obrazy
nawet w trudnych warunkach.

Fotopułapki
AES TV-7200MAS Z SZYFROWANIEM
Fotopułapka z systemem szyfrowania AES, szyfrującym zarówno zdjęcia, jak i
filmy wykonywane przez fotopułapkę. Każdy egzemplarz może zostać
zaszyfrowany dowolnym, spersonalizowanym hasłem przez użytkownika.
Kamera działa w sieci 4G, co oznacza, że może wysyłać zdjęcia w pełnej
rozdzielczości oraz krótkie filmy na maila. Zdjęcia i filmy wideo wysyłane są
drogą mailową.

TV-9840MA MMS 4G
Jedna z najlepszych fotopułapek, jeśli chodzi o jakość wykonywanych zdjęć (36
megapikseli w porównaniu do 12 megapikseli w innych fotopułapkach).
Fotopułapka działa w sieci 4G, co pozwala na przesyłanie na adres e-mail zdjęć
w pełnej rozdzielczości i krótkich filmów. Posiada nietypową, poziomą obudowę.
Dostępna jest jedynie wersja z modułem MMS.

Seria TV-3310

Fotopułapki z serii TV-3310 należą do najmniejszych na rynku – ich wymiary to
jedyne 115x81x45 mm. Niewidoczne diody podczerwieni o długości fali 940nm
sprawiają, że fotopułapkę bardzo trudno jest wykryć, a układ obudowy pozwala
całkowicie zakamuflować dolną połowę fotopułapki. Kamera wykonuje zdjęcia w
rozdzielczości 18 MP i nagrywa filmy w rozdzielczości 1280x720 p.

Seria TV-6440

Nowa seria fotopułapek marki LTL Acorn TV-6440 łączy w sobie najlepsze cechy
z dwóch wcześniejszych modeli - ekranik montażowy u dołu fotopułapki oraz
zwiększoną ilość diod podczerwieni. Dostępne są wersje z modułem GSM oraz
bez modułu GSM, oraz dwa kąty widzenia obiektywu - 55 lub 100 stopni.

TV-6680MA 4K

Pierwsza fotopułapka w naszej ofercie nagrywa wideo w 4K (3840x2160px),
jednocześnie zachowując szeroki kąt widzenia obiektywu. Fotopułapka wykonuje
zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości 36Mpx i obsługuje karty pamięci do
32GB.TV-6680MA 4K dostępna jest tylko w wersji z modułem GSM. Pracuje w
sieci 4G, co pozwala jej na wysyłkę krótkich filmów.

kamery termowizyjne
i noktowizyjne
Kamera noktowizyjna LVS-7
Lahoux LVS-7 Night Vision Goggle to wytrzymały i niezawodny, lekki system
noktowizji. Jest to nadal standardowy sprzęt armii amerykańskiej, który okazał
się niezawodny w ciężkich warunkach służby wojskowej. Lahoux LVS-7 można
uzupełnić o lekki, w pełni regulowany uchwyt głowicy, który pozwala na
komfortowe długotrwałe użytkowanie. Lahoux LVS-7 to doskonały wybór do
użytku zewnętrznego, łowieckiego oraz (specjalnego) użytku rządowego.

Kamera termowizyjna Clip 35
Lahoux Clip jest wielofunkcyjnym urządzeniem termowizyjnym wyposażonym w
dwa rodzaje okularów, które można stosować zarówno jako monokular, jak i
okular przedni.W odróżnieniu od urządzeń noktowizyjnych opartych na
wzmocnieniu obrazu, Lahoux Clip nie potrzebuje zewnętrznego źródła światła.
Może być używany w nocy lub w złych warunkach atmosferycznych, takich jak
mgła, deszcz, smog i wykrywać cel poprzez bariery takie jak gałązki, wysoka
trawa, gęsty krzew itp. Lahoux Clip ma szeroki zakres zastosowań, w tym nocne
polowania, obserwacje i orientację w terenie, akcje poszukiwawcze i ratownicze.

Kamera termowizyjna Spotter Elite 50V
Maksymalna wydajność, najbardziej innowacyjna technologia, maksymalny
komfort to najważniejsze cechy Lahoux Spotter Elite 50V. Dzięki obiektywowi 50
mm, detektorowi 640 x 480 pikseli i rozmiarowi piksela 12μm nic nie przegapisz
nawet przy największej odległości. Dzięki zintegrowanej funkcji WiFi i aplikacji dla
systemu Android lub IOS, w odległości do 50 metrów, możliwe jest oglądanie
obrazów na żywo lub przesyłanie zdjęć lub wideo. Dzięki częstotliwości
odświeżania 50 Hz uzyskasz absolutnie płynny obraz, a cztery tryby wyświetlania
zapewniają doskonałą reprodukcję obrazu.

Kamera termowizyjna Spotter
Lekki, mały i poręczny - Lahoux Spotter jest idealnym modelem wejściowym do
fascynującej technologii obrazowania termicznego. Nawet w absolutnej
ciemności lub gęstych liściach, ta kamera termowizyjna pozwala zobaczyć to, co
wcześniej pozostało ukryte. Obiektyw 25 mm oferuje szerokie pole widzenia.
Dzięki rozdzielczości 17μm pikseli i rozdzielczości 400×300 pikseli, Lahoux
Spotter jest właściwym modelem wejściowym do obserwacji dzikich zwierząt.

Monitoring
Reconeyez to system monitoringu wizyjnego dla odosobnionych obszarów. System składa się z 3 głównych
elementów: detektora, mostka i centrum dowodzenia. Liczba centrów dowodzenia i użytkowników nie jest
ograniczona - bezpieczne połączenie z internetowym interfejsem użytkownika może być zapewnione dowolnej
liczbie operatorów, niezależnie od ich położenia geograficznego.
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 w razie potrzeby łatwo przenieść.
Główne zalety:
• Żywotność baterii do 400 dni
Łatwy do ukrycia, łatwy w obsłudze.
ReconEyez jest bezprzewodowy - działa autonomicznie. Żywotność baterii wynosi 400 dni lub do 50 000
zdarzeń.
• Brak fałszywych alarmów
Technologia oparta na sztucznej inteligencji automatycznie wykrywa i klasyfikuje obrazy na zdjęciach za
pomocą predefiniowanych kategorii klasyfikacyjnych. Jeśli na zdjęciu nie ma osoby, samochodu, ciężarówki,
roweru lub autobusu, to nie jest on oznaczony jako alarm.
• 2 minuty instalacji
Instalacja urządzeń Reconeyez jest prosta i szybka. Wystarczy włożyć baterię i system Reconeyez od razu
zacznie monitorować obszar.
• Łączność bezprzewodowa
Zasilanie bateryjne trwa ponad rok.
Urządzenia wykorzystują niezależne źródła energii (z opcjonalnymi panelami słonecznymi) i komunikują się
bezprzewodowo poprzez sieci komórkowe umożliwiające dostęp przez Internet.
S080V (XGA) pikseli, maksymalna rozdzielczość to 2048H x 1536V (QXGA) pikseli. Domyślny kąt poziomy
obiektywu wynosi 53 stopnie. Maksymalna rozdzielczość kamery HDR w nocy to 1280H x 960V pikseli.
Domyślny kąt poziomy obiektywu wynosi 59 stopni.

alarmy mobilne
MOBEYE
Mobilne alarmy holenderskiej firmy Mobeye, której jesteśmy oficjalnym dystrybutorem to produkty, które działają
na bateriach i korzystają z sieci GSM/GPRS.
Dzięki własnemu zasilaniu, alarmy Mobeye mogą działać między innymi w: domkach letniskowych, odosobnionych
magazynach, składach na placach budowy, przyczepach kempingowych, leśniczówkach lub łodziach.

MOBEYE i110

Mobeye i110 to mobilny system alarmowy z zintegrowanym czujnikiem ruchu.
Klawiatura na obudowie pozwala na wpisanie kodu bezpieczeństwa przed
wyjściem i po wejściu do chronionej strefy. Jeśli kod nie zostanie wpisany, a
czujnik ruchu wykryje intruza, włączy się cichy lub głośny alarm. Urządzenie
powiadomi jednocześnie użytkownika o każdym niepowołanym wtargnięciu.
I110 posiada również czujnik temperatury, który również może wywołać alarm,
jeśli temperatura osiągnie skrajne, zaprogramowane wcześniej wartości.
Żywotność na jednym zestawie baterii wynosi 1 rok.

MOBEYE ARGOS
Argos to rozwinięcie i110, które dzięki dwóm programowalnym wejściom
NO/NC może zostać podłączone do zewnętrznych sensorów alarmowych. Do
dodatkowych funkcji Argosa zaliczyć należy możliwość wyłączenia czujnika
ruchu, ustawienia opóźnienia na alarm (cichy lub głośny), oraz konfiguracji przez
kody SMS.

ALARM ZASILANIA

CM2100 można podłączyć do dowolnego gniazda
230V wszędzie tam, gdzie ważny jest ciągły dopływ
zasilania. Jeśli nastąpi awaria i CM2100 wykryje zanik
prądu, natychmiast powiadomi o tym użytkownika,
wykonując na wskazany numer telefonu połączenie
lub wysyłając SMS.

ALARM TEMPERATURY
Czujnik temperatury CM2200 stale monitoruje
temperaturę otoczenia, powiadamiając użytkownika,
gdy przekroczy ona wcześniej zaprogramowaną
minimalną lub maksymalną wartość. Zakres
kontrolowanej temperatury wynosi od -35° do +70° C.
Po przekroczeniu ustalonego progu CM2200
informuje użytkownika przez powiadomienie GSM lub
głośny alarm dźwiękowy.

DETEKTOR DYMU

Mobilny detektor dymu CM2400 pozwala na kontrolę
przeciwpożarową miejsc, w których nie ma możliwości
podpięcia zasilania, a więc w pustostanach,
magazynach, szopach, stodołach lub łodziach. Tak jak
pozostałe alarmy Mobeye, CM2400 obsługuje kartę
GSM, co pozwala na przesyłanie informacji o alarmie.

ALARM ZALANIA

CM2300
nadzoruje
stopień
wilgotności
we
wskazanym miejscu, powiadamiając o pojawieniu się
lub zaniku wody w miejscu, w którym znajduje się
sonda. Centrala może być zasilana przez podłączenie
do gniazdka lub przez baterie.

mobilne źródła energii
EFOY
Agregaty prądotwórcze Efoy produkuje niemiecka firma SFC Energy, która
specjalizuje się w rozwiązaniach dla energetyki mobilnej. Efoy Comfort to
mobilny agregat prądotwórczy, który jest dobrym źródłem energii służącym do
ładowania akumulatorów. Urządzenie monitoruje stan naładowania, a także
może włączać się automatycznie, a po skończeniu pracy przechodzi do stanu
czuwania - wszystko to bez konieczności działania użytkownika.

GOAL ZERO I PANEL SŁONECZNY
Produkty marki Goal Zero, a w szczególności produkty serii Yeti zostały
stworzone z potrzeby zniesienia ograniczeń, jakie tworzą się w momencie braku
energii elektrycznej. Wszystko, czego potrzebujesz to przenośna stacja energii,
która w dowolnym miejscu na ziemi przy minimalnym nakładzie poświęconego
czasu – urządzenie plug-and-play - zapewni Ci zasilanie w najbardziej
wymagających sytuacjach. Goal Zero jest innowatorem przenośnych,
słonecznych systemów ładujących w USA. Produkty serii Yeti gromadzą energię
odnawialną, która może być przekazywana do urządzeń elektronicznych. Nasza
wielokrotnie nagradzana seria Yeti zapewni energię Twoim urządzeniom bez
zbędnego hałasu, nieprzyjemnych oparów i potrzeby konserwacji tak jak ma to
miejsce przy tradycyjnych agregatach.
Panel solarny produkuje energię, gdy jest wystawiony na działanie promieni
słonecznych, a ta może być przechowywana w przenośnej ładowarce. Panele
mogą być używane do zasilania wszystkich ładowarek marki GOAL ZERO.

OMNICHARGE
Omni 20+ cechuje się wszechstronnością i dużą mocą portów wyjściowych, ale
również wejściowych. Możesz ładować go zarówno poprzez port USB-C, jak i
port DC, zapewniając użytkownikowi niespotykaną elastyczność i uniwersalność.
Oba te gniazda mogą przyjąć energię elektryczną o mocy do 45W, dzięki czemu
w pełni naładujesz swojego Omni 20+ w czasie poniżej 3 godzin. Dzięki
wbudowanej kontroli napięcia w gnieździe DC możesz naładować Omni 20+ z
niemal każdego źródła prądu, włącznie z panelem słonecznym. Omni 20+
umożliwia też pośrednie ładowanie, pobierając zasilanie z portu USB-C lub DC, a
ładując poprzez port USB-A lub gniazdko 230V (ładowanie pośrednie nie jest
możliwe pomiędzy portem DC a USB-C).

Specjalne rozwiązania
FUJINON SX800 Z OBROTNICĄ

Kamera Fujinon SX800 jest wyposażona w obiektyw z 40x zoomem optycznym,
który obejmuje szeroki zakres ogniskowych: od 20 do 800 mm. Pozwala to na
uzyskanie zasięgu obserwacji długodystansowej na poziomie 1000m w długości
ogniskowej.
Fujinon SX800 łączy w sobie optyczną oraz elektroniczną stabilizację obrazu, by
jeszcze dokładniej kompensować drgania kamery, które zazwyczaj wywoływane
są podmuchami oraz wibracjami związanymi otoczeniem kamery. Szczególną
skuteczność można zauważyć podczas pracy w zasięgu ultratelefoto, gdzie na
jakość obrazu mogą wpływać nawet najmniejsze drgania. Za stabilność i
dokładność obrazu odpowiadają również precyzyjne czujniki żyroskopowe oraz
nowo opracowany silnik liniowy.
Kamera SX800 wykorzystuje unikalną technologię przetwarzania obrazu, która
zapewnia żywą przejrzystość zamglonych obrazów wywołanych dyfuzją światła,
kropelkami mgły i kurzem.
Aluminiowa obudowa modelu SX800 jest bardzo sztywna i wyjątkowo
wytrzymała. Uchwyt do przenoszenia może być przymocowany do korpusu za
pomocą otworów na śruby w górnej części, w celu zapewnienia wygody
transportu.
Kamerę można wyposażyć w specjalną obudowę o szczelności IP65 oraz
zamontować na obrotnicy, która niezwykle ułatwia ustawienie odpowiedniego
kadru przy dużych odległościach.

OBUDOWY
Wydajna obudowa dla sił obronnych i bezpieczeństwa integruje system kamer
do monitoringu dalekiego zasięgu SX800 firmy FUJIFILM. Obudowa opracowana
przez firmę ZIPPERMAST GmbH zawiera amortyzowany uchwyt, system
ogrzewania i inne rozwiązania techniczne wspierające SX800 w trudnych
warunkach środowiskowych i eksploatacyjnych kiedy są wykorzystywane przez
siły w obronie i policji. Obudowa oferuje wiele sposobów na dodanie
dedykowanych akcesoriów, ponieważ każde zadanie wymaga innej konfiguracji.
Modułowość pozwala na dodanie do systemu różnych funkcji, np. do
przesyłania danych, sterowania akcesoriami lub do korzystania z różnych źródeł
zasilania.
PLATON NEO jest idealną głowicą typu pan-tilt do nadzoru dużych obszarów w
ekstremalnych warunkach pogodowych, dzięki wysokiej precyzji wykonania i
dużemu wyborowi akcesoriów, takich jak różnej wielkości obudowy czy
wycieraczki. Innowacyjna głowica typu IP-Pan-Tilt oferuje wystarczającą ilość
miejsca na instalację w dwuściennych obudowach ze stali nierdzewnej, nawet w
przypadku największej kombinacji kamery i obiektywu.

drony
YUNEEC TYPHOON H520E
Yuneec H520E to dron wielozadaniowy, posiadający możliwość przenoszenia różnych kamer, dobieranych
indywidualnie dla konkretnego zastosowania. Pozwala na przeprowadzanie lotów autonomicznych, tworzenie
ortofotomap lotniczych, oraz na tworzenie map 2D i 3D. Bardzo długi jak na drony w tej klasie wagowej (do 28
minut) czas lotu oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki pracy na 6 silnikach i systemowi "powrotu do domu",
sprawia, że użytkowanie drona jest komfortowe i proste. Aparatura sterująca wyposażona jest w zintegrowany
dotykowy, monitor oraz wyjście HDMI z możliwością transmisji obrazu 3G/4G przez moduł airCCTV do
systemów monitoringu ONVIF.
Obszary zastosowań H520E:
• misje poszukiwawczo – ratownicze
• ochrona perymetryczna i nadzór z powietrza
• fotografia i film
• zadania inspekcyjne i sprawozdawcze

drony
KAMERA E90X

Kamera E90X wyposażona jest w 1-calowy przetwornik obrazu o rozdzielczości
20MP. Ten szerokokątny, stabilizowany system obrazowania wyposażony w
niezwykle szybki (H2) chip obróbki obrazu, doskonale nadaje się do zastosowań
wymagających wysokiej jakości zdjęć i wideo.

KAMERA E50

Szybki czujnik 1/2/3'' CMOS stanowi podstawę tej kamery. Szklany obiektyw
zapewnia kąt widzenia 44º oraz posiada soczewkę o stałej ogniskowej 40mm.
Zapewnia to optymalne wykorzystanie czujnika i pozwala uzyskać szczegółowe
zdjęcia w wysokiej rozdzielczości z dużej odległości.

KAMERA TERMOWIZYJNA CGOET
Kamera CGOET to innowacyjna kombinacja termowizyjnego obrazowania o
podwyższonej czułości rejestrowania. Została wyposażona w 3-osiowy gimbal
zdolny wykonywać obroty w 360 stopniach. Temperatura na zdjęciu jest
mierzona selektywnie i wskazuje względne różnice temperatur. Soczewka
podczerwieni ma 20 razy wyższą czułość niż ludzkie oko i rejestruje doskonałe
obrazy, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia.

KAMERA E30ZX

E30ZX w połączeniu z heksakopterem YUNEEC H520E jest wszechstronnym
narzędziem do różnych zastosowań. Potężny zoom pozwala dostrzec
najmniejsze szczegóły z bezpiecznej odległości, bez konieczności zbliżania się do
obserwowanego obiektu. Użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich funkcji
H520E i zainstalowanego fabrycznie oprogramowania DataPilot™. Dzięki
modułowej budowie dron może być również wyposażony w inne kamery, takie
jak kamera termowizyjna, dzięki czemu użytkownik zawsze pozostaje elastyczny
ze swoim H520E.

KAMERA E10TX

E10TX jest rozwiązaniem dla hexacoptera H520E, łączącym w sobie gimbal,
kamerę światła widzialnego o podwyższonej czułości (kamera nocna) oraz
kamerę termowizyjną. E10TX jest dostępna z sensorami termowizyjnymi o
dwóch rozdzielczościach: 320x256 lub 640x512. Wbudowana kamera światła
widzialnego pozwala na robienie wysokiej jakości zdjęć nawet w warunkach
słabego oświetlenia; dzięki wysokiej czułości matrycy można z jej pomocą
dostrzec więcej szczegółów niż gołym okiem.

drony
ATMON FL
ATMON FL to niezależny mobilny system pomiarowy gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza.
Przeznaczony jest do przenoszenia przez bezzałogowe statki powietrzne, takie, jak Yuneec H520. Wyposażony
został w podwójny system transmisji danych do chmury oraz bezpośrednio do operatora.
Zastosowanie:
• pomiar i ocena wskaźników zanieczyszczeń powietrza
• Wykrywanie źródeł zanieczyszczeń niskiej emisji
• wspomaganie służb ratowniczych w akcji
Podstawowe media kontrolowane i mierzone:
CO - tlenek węgla, SO2 – dwutlenek siarki, NO2 – dwutlenek azotu,
HC – węglowodory, T – temperatura, RH – wilgotność,
PM10/PM2,5 – pyły, pozycja, wysokość, czas
ATMON FL posiada dwa tryby montażu:
• PB - mocowanie do kadłuba UAV, przeznaczone do badania smogu
• HG - podwieszanie pod dronem, przeznaczone do badania składu chemicznego dymu z kominów

drony
STACJE ZASILANIA DRONÓW
NA UWIĘZI ELISTAIR
Tam, gdzie chcemy mieć możliwość jak najdłuższej pracy drona w powietrzu bez przerw na lądowanie i
wymianę akumulatorków, przychodzą nam z pomocą stacje naziemne marki Elistair. Stacje tetheringowe są
przemysłową, inteligentą bazą naziemną dla dronów na uwięzi, i są projektowane z myślą o najbardziej
wymagających misjach. Oparte są na technologii mikro-przewodu, a dzięki wzmocnieniu kevlarem i
ekstremalnie niskiej wadze zapewniają niezawodne i niewyczerpane źródło zasilania i bezpieczniejsze loty.

LIGH-T

Stacja tetheringowa Ligh-T zapewnia transfer danych do 200 Mb/s, dzięki czemu
można użyć go do sterowania dronem lub do transmitowania obrazu z kamery
drona do naziemnego odbiornika.
Wbudowane WiFi umożliwia śledzenie telemetrii na żywo, zapis logów, oraz
inteligentne alerty dzięki aplikacji Elistair T-Monitor na smartfony i tablety.
Maksymalna długość kabla wynosi 60 metrów, co daje dronowi maksymalny
bezpieczny pułap w granicach 50 metrów nad ziemią.

SAFE-T

System Safe-T jest wyposażony w liczne zabezpieczenia. Ciągłość zasilania
zapewnia zintegrowany UPS, a mikro-przewód jest wzmocniony kevlarem, dzięki
czemu wytrzymuje ponad 1500 Newtonów siły. Przez przewód o długości 100
metrów płynie też ciągły, odporny na zakłócenia strumień danych o objętości do
200 Mb/s. Dodatkowym autem jest moduł inteligentnego systemu kontroli nad
przewodem.
Safe-T wyposażony jest w rozmaite czujniki, dzięki którym sprawność urządzenia
jest kontrolowana i monitorowana w sposób ciągły, a w wypadku wystąpienia
anomalii automatycznie uruchamiają się procedury fail-safe. Ponadto
wbudowany moduł WIFI stale przesyła informacje dotyczące statusu systemu do
aplikacji Elistair T-Monitor, umożliwiającej operatorowi stały nadzór za pomocą
tabletu, smartfonu lub PC.
Stacje tetheringowowe dają dostęp do szerokiego zakresu zastosowań:
• statyczny nadzór: imprezy masowe, pożary, działania przeciw kłusownictwu
• nadzór działań operacyjnych
• improwizowane węzły telekomunikacyjne
• zarządzanie ruchem drogowym
• zastosowania przemysłowe w takich branżach jak: górnictwo, energetyka,
budownictwo
• monitorowanie jakości i czystości powietrza
• transmisje telewizyjne na żywo, zwłaszcza wydarzeń sportowych, koncertów,
pokazów

drony
AIRCCTV II
Dzięki połączeniu kilku urządzeń zestaw AirCCTV 3G/4G pozwala na przesyłanie
obrazu z aparatury drona. TV-AIRCCTV 2.0 to urządzenie, które pozwala na
przekształcenie sygnału HDMI i przesłanie go do dowolnego miejsca przez 4G,
Wi-fi lub w sieci lokalnej. Zaawansowana technologia kodowania i transmisji
urządzenia umożliwia transmisję obrazu o wysokiej rozdzielczości, z małymi
opóźnieniami i dobrym obrazem w sieci o niskiej przepustowości. Urządzenie
obsługuje protokoły RTSP/RTMP/TS/Onvif/SIP/GB/T281 i SRT, daje możliwość
także nakładania obrazu i znaków.
Zasada działania jest prosta:
- do aparatury drona podłączamy poprzez kabel HDMI konwerter, która
przekazuje obraz nadajnika
- nadajnik przesyła obraz przez sieć 3G lub 4G do dekodera
- dekoder (umieszczony w dowolnym miejscu) zamienia sygnał obraz z drona na
standard ONVIF, umożliwiając przekazanie obrazu do dowolnego systemu CCTV
- dekoder umożliwia również wyświetlanie obrazu na żywo poprzez wyjście
HDMI i D-SUB

RF-160 I RF-360
RF-160 to czujnik częstotliwości radiowej, który jest podłączony do
oprogramowania DroneTracker działającego w chmurze. Dzięki niemu możliwy
jest nadzór przestrzeni powietrznej - czujnik wykrywa drony w zasięgu do 5 km.
Urządzenie jest szybkie w montażu i uruchomieniu. RF-160 dostarcza istotnych
danych do oceny ryzyka.
RF-360 jest pasywnym, sieciowym czujnikiem radiowym służącym do
wykrywania, klasyfikacji i lokalizacji (geolokalizacji) samolotów bezzałogowych i
ich pilotów. Czujnik jest zoptymalizowany dla środowisk o wysokim poziomie
hałasu w zakresie fal radiowych. Do jego obsługi nie jest wymagane żadne
prawne upoważnienie

drony wodne
POWERRAY
Dron podwodny PowerRay pozwala na oglądanie podwodnego świata z
perspektywy nurka. Wyposażony jest w kamerę 4K i potrafi działać pod wodą
nawet przez 4 godziny. Jego maksymalna głębokość zanurzenia wynosi 30
metrów. Wyposażony jest w czołowy reflektor o mocy 450 lumenów, który
pozwala na nagrywanie nawet w wodzie o niskiej przejrzystości. Długość kabla, a
przy tym zasięg PowerRay, wynosi w zależności od opcji 50 lub 70 metrów.

POWERDOLPHIN
PowerDolphin to dron nawodny. W odróżnieniu od PowerRay jest sterowany
bezprzewodowo, co daje znacznie większą swobodę w działaniu. PowerDolphin
posiada również specjalny hak montażowy, do którego można podczepić koło
ratunkowe lub pojemnik na zanętę. Sonar, w który wyposażony jest
PowerDolphin, pozwala na zdjęcia topograficzne dna morskiego oraz pozwala
wykryć będące w pobliżu ryby.
Zastosowania:
wędkarstwo
badania podwodnej flory i fauny
inspekcje nawodnych i podwodnych maszyn i instalacji bez angażowania
płetwonurków

POWEREGG X
Dron może latać w trakcie deszczu i może lądować na wodzie dzięki płozom.
PowerEgg X w trybie latającym to dron o wysokich parametrach, który idealnie
nadaje się do fotografii z powietrza, oraz szybkich i dynamicznych ujęć
filmowych z lotu ptaka, dzięki mechanicznemu gimbalowi i kamerze filmującej w
4K/60fps. Użytkownik ma podgląd z kamery na żywo na odległość do 3 km (CE).
PowerEgg X jest odporny na wiatr o prędkości do 29-38 km/h, dzięki czemu
może stabilnie latać w wietrznych warunkach. Czas lotu PowerEgga X wynosi 30
minut.
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