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Nowy kompleks domów dziecka Orphans 
Village Delhi, złożony z 24 budynków i wła-
snej szkoły, będzie chroniony przez kamery 
Oncam Grandeye z nowatorską technologią 
360°. W takim przedsięwzięciu kluczowe jest 
zapewnienie dzieciom i nauczycielom bez-
pieczeństwa na najwyższym poziomie.
Orphans in Need, organizacja pozarządowa 
z  Wielkiej Brytanii budująca w Indiach sieć 
domów dziecka, zdecydowała się wykorzy-
stać technologię 360° Oncam Grandeye ze 
względu na liczne zalety tego rozwiązania. 
Dzięki ograniczeniu liczby kamer organiza-
cja będzie mogła poczynić oszczędności. 

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N fir-
my W2 został doceniony przez członków komi-
sji przyznającej  Złote Medale MPT. Nagroda ta 
wyróżnia produkty innowacyjne o najwyższej 
jakości wykonania.
Sygnalizator jest przeznaczony do stosowania 
w systemach sygnalizacji pożarowej. Spełnia 
wymagania PN-EN 54-3, PN-EN 54-23 i Rozp. 
MSWiA z 27.04.2010 (Dz.U. z 2010 r., nr 85 poz. 
553), czego potwierdzeniem jest certyfikat 
zgodności EC nr 1438/CPD/0308 oraz Świadec-
two Dopuszczenia nr 1470/2013 wydane przez 
CNBOP-PIB. Bezp. inf. W2

Oncam Grandeye 
dociera do Indii

Systemy instalowane na ogrodzeniu nie mu-
szą kojarzyć się z rozległymi obiektami prze-
mysłowymi czy lotniskami, a ich instalacja 
nie wymaga specjalistycznego wyposażenia 
i  umiejętności. System FD322-Rapid Fiber™ 
– zaprezentowany niedawno na targach ISC 
West 2014 w Las Vegas – jest łatwy w instalacji 
i strojeniu nawet dla początkującego technika.
Kompletny zestaw instalacyjny FD322-Rapid 
Fiber™ zawiera światłowód aktywny zinte-

growany z linką nośną i jest odporny na pro-
mieniowanie UV, zasolenie, wilgoć, a nawet 
wyładowania atmosferyczne. Procesor ste-
rujący z oprogramowaniem do strojenia jest 
dostarczany w wodoodpornej obudowie z za-
silaczem. Nowością jest brak rurki instalacyj-
nej do światłowodu oraz możliwość montażu 
do ogrodzenia z drutu (siatka, panel z prętów 
zgrzewanych) za pomocą standardowych opa-
sek kablowych. Do wyboru są dwa zestawy in-

stalacyjne – obejmujący dwie strefy po 100 m 
i dwie strefy po 200 m ogrodzenia.
Amerykańska firma Fiber SenSys jest częścią 
grupy OPTEX i od ponad 20 lat wyznacza stan-
dardy dla światłowodowych systemów ochro-
ny obwodowej.

Seria aktywnych barier podczerwieni Smart 
Line cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Smukły kształt obudowy, nowe soczewki as-
feryczne oraz funkcjonalny wizjer to tylko nie-
które z zalet docenionych przez instalatorów. 
Wprowadzane na rynek kolejne modele tej 
serii oferują rozwiązania pozwalające na opty-
malne dopasowanie do warunków otoczenia 
i upraszczające instalację. 
Modele SL-QDM/QDP wyposażono w funk-
cję podwójnej modulacji podczerwieni dla 
lepszej ochrony przed zakłóceniami wywo-
ływanymi przez światło słoneczne. Regulacja 

mocy wiązki służy do bardziej precyzyjnego 
strojenia oraz stabilizacji pracy na skróco-
nych zasięgach oraz w przypadku odbić od 
płaskich powierzchni. Zadaniem zwrotnego 
kanału komunikacji pomiędzy nadajnikiem 
i odbiornikiem jest optymalizacja pracy ze-
stawu w warunkach zmiennej przejrzystości 
powietrza. Może być również wykorzystany 
do  bezprzewodowego przekazywania sy-
gnału alarmowego z innej czujki. Strojenie 
ułatwia wielostopniowy wskaźnik diodowy 
oraz sygnalizator dźwiękowy. Podobnie jak 
w innych modelach serii Smart Line można 

zastosować przystaw-
kę do automatyczne-
go strojenia.
Modele najbardziej 
rozbudowane mogą 
być zasilane zarówno 
przewodowo (10,5 – 
30 VDC), jak i z dedyko-
wanego panela solar-
nego (3,6 VDC). 
Więcej na:
www.optex.com.pl

Bezp. informacje opTeX

Nowości OPTEX: 
światłowodowy system napłotowy

nowe modele barier podczerwieni

Sygnalizator 
na medal

Oprogramowanie do dewarpingu obrazu za-
rejestrowanego przez obiektyw „rybie oko” 
ułatwia podgląd i analizę obrazu.
Oncam Grandeye otwiera oddział w Indiach, 
który zajmie się przeprowadzeniem i nadzo-
rem procesu instalacji.
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