TELECOM ALARM s.r.o.
DODÁVATEĽ BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV

Bratislava

PREHĽAD PRODUKTOV PTV
SYSTEM MOLEKULA


predstavuje profesionálne nadčasové riešenie pre integráciu kamerových systémov. Je to čisto slovenský software, ktorý vyvíjame od roku 2005 Dokáže z integrovať kamerové
systémy rôznych druhov kamier ako sú analógové kamery, HD SDI kamery, IP kamery, termovízne kamery, HDCVI, HDMI kamery ale aj Vision kamery. Ku spracovaní signálov z
rôznych typov kamier dokážeme pridružiť rôzne typy analýz ako je detekcia tváre, ŠPZ, detekciu ohňa, dymu, farby, detekcia smeru pohybu objektu, zjavenie a zmiznutie objektu v
zóne, zdržanie sa v zóne, detekcia nedovolenej manipulácie s kamerou, počítanie ľudí, zastavenie sa v zóne, stabilizáciu obrazu, sledovanie pohybu osôb, detekcia zmiznutého a
zanechaného objektu, meranie časových odstupov medzi objektmi, klasifikácia detekovaných objektov, vstup a výstup z detekčnej zóny, snímanie čiarového kódu, GPS súradníc,
quark kódu a množstvo iných. Tieto všetky analýzy sú poprepájané na veľmi prepracovaný alarm manažment na základe molekula dokáže vytvoriť množstvo akcií ako je zaslanie
emailov, SMS, video a audio informácii, prepnutie zobrazenia, otočenia kamery do presetu alebo túry a množstvo ďalších funkcií

PANASONIC


je jednou z najvýznamnejších firiem v oblasti vývoja a výroby elektronických zariadení pre spotrebiteľov aj pre priemyslové použitie.

SAMSUNG


Samsung patrí vo všeobecnosti medzi najinovatívnejšie spoločnosti a to dokazuje aj najnovší technologický prielom výskumníkov tejto spoločnosti, ktorý sa týka lítiových batérií.
Vďaka úspechu svojich podnikateľských aktivít v oblasti elektroniky je spoločnosť Samsung globálne uznávaná ako technologický líder a v súčasnosti patrí medzi desať najväčších
globálnych značiek.

HIKVISION


Vďaka jednotnej stavbe zariadení HikVision spolupracujú všetky zariadenia pod jedným systémom a vy môžete bez problémov kombinovať analógové aj IP systémy medzi sebou,
pričom nastavovanie všetkých (viac ako 100) zariadení je takmer totožné - naučíte sa jedno - ovládate všetky.
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DALLMEIER


Spoločnosť Dallmeier má viac ako 30 rokov skúseností v oblasti kamerových systémov. Už od počiatku sa spoločnosť zameriava na vlastné inovatívne vývoj, najvyššiu kvalitu a
spoľahlivosť. Dallmeier je jediným výrobcom v Nemecku, ktorý vyvíja a vyrába všetky komponenty kamerových systémov, od kamier cez rekordéry až po inteligentné analýzu
obrazu. Vysoko kvalitné a sofistikované výrobky je možné použiť ako na malých inštaláciách, tak u rozsiahlych systémov. Dallmeier patrí medzi svetové inovátorov v oblasti CCTV /
IP a je dôležitým hráčom v oblasti výroby kamerových systémov.

DAHUA


Za posledných 15 rokov pracovala na výskume výrobkov a navrhuje design špičkových technologických zariadení. Dahua sa ujala vedenia prostredníctvom 8-kanálového
digitálneho videorekordéru v roku 2002 a následne cez 16-kanálový digitálny video rekordér v roku 2003. V súčasnosti určuje trend v oblasti vývoja digitálneho videorekordéru a
stále je No.1 značka v Číne. V roku 2011 Dahua spustila predaj úplne novej generácie DVR založenej na platforme N6 (N6 platforma prijme dual - core čip). Ako náhle prišli tieto
DVR na verejnosť, prichádzali pozitívne ohlasy od distribútorov a zákazníkov z celého sveta. Spoločnosť začala produkovať i prvý plne D1 32-kanálový DVR. Okrem daných
produktov, kladie Dahua veľký dôraz tiež na výskum a vývoj kamier, ako sú IP kamery (od 1,3 megapixelu až 5,0 Mpx), HD-SDI kamery, Effie kamery (700TVL). Výrobky spoločnosti
Dahua prešli certifikáciou ISO 9001 systému managementu kvality a niektorými medzinárodnými certifikáciami ako UL, CE, FCC. Výrobky sa predávajú v Európe, Amerike,
Japonsku, rovnako ako na Tajwane a sú široko využívané pre zabezpečenie v mnohých projektoch ako napr. v bankovníctve, verejnej bezpečnosti, energetických zdrojoch,
inteligentných budovách a v doprave.

Naša spoločnosť TELECOM ALARM s.r.o. ponúka kompletný návrh riešenia, montáže a servisu aj iných renovovaných značiek na základe ktorých vieme naším
klientom navrhnúť a ponúknuť optimálne riešenie.
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