Dzień otwarty Siemens w ICS Polska
Firma ICS Polska, od 1 lutego br. importer i dystrybutor produktów Fire Safety & Security
Siemens w Warszawie i województwie mazowieckim, zorganizowała 14 kwietnia w swojej
nowej siedzibie pierwszy „Dzień otwarty Siemens”, na który zaprosiła instalatorów i firmy
partnerskie chcące bliżej poznać nowości produktowe tego producenta.
Od przedstawienia firmy Siemens i zmian w strukturze organizacyjnej działu Fire Safety &
Security Products rozpoczął Krzysztof Krasowski z działu produktów Security (SP), czyli
telewizji przemysłowej, SSWiN oraz kontroli dostępu.
Prezentacje produktowe rozpoczął Arkadiusz Gmitrzak od omówienia oferty czujek ruchu
oraz możliwości central SPC, które – w zależności od liczby użytkowników czy liczby
obsługiwanych wejść – mogą być stosowane w obiektach średnich i dużych. Zarówno
konfiguracja, jak i zarządzanie systemem możliwe jest lokalnie, za pomocą oprogramowania
SPC-Pro lub zdalnie, za pomocą przeglądarki internetowej (wbudowany webserwer).
Zaprezentował też system kontroli dostępu SiPass integrated, który umożliwia zarządzanie
dostępem zarówno do średnich obiektów, jak i rozległych lokalizacji. Można go zintegrować
z systemami CCTV, sygnalizacji włamania, pożarowej czy HVAC. Umożliwia też rejestrację
czasu pracy i eksport danych do różnych programów np. księgowo-płacowych.
Z oferty telewizyjnej wspomniał o najnowszych kamerach stacjonarnych AF o rozdzielczości
540 TVL, z 22-krotnym zoomem optycznym (dostępny jest też model IR) oraz o
rejestratorach SISTORE.
Z kolei Mariusz Kłos z działu produktów Fire Safety (FS) zaprosił do zapoznania się z ofertą
systemów sygnalizacji pożarowej. Artur Górski ich omawianie zaczął od systemu Cerberus
PRO, który zastąpi dotychczasową rodzinę produktów Synova. Wszystkie urządzenia
zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami oraz innymi wymaganiami krajowymi. W
całym systemie zaimplementowano funkcję trybu uszkodzeniowego, co umożliwia przesłanie
sygnału do straży pożarnej nawet w przypadku uszkodzenia procesora.
Na koniec Grzegorz Suwała omówił zalety systemu MM8000, oferującego scentralizowane
zarządzanie i nadzór nad systemami sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu,
sygnalizacji pożarowej, CCTV oraz automatyki budynkowej. Prezentację uzupełnił o pokaz
systemu w praktyce. (Więcej o tym systemie napisano w nr 2/2011 SA.)
Zainteresowanie uczestników spotkania omawianymi rozwiązaniami było bardzo duże.
Ożywione dyskusje prowadzono również podczas przerw. Wszyscy podkreślali konieczność
organizacji następnych spotkań.
(I.K., Redakcja „Systemy Alarmowe”)
Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć.
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