Artykuł promocyjny

Nowa jakość bezpieczeństwa − Paradox Insight™

System alarmowy w typowym domku jednorodzinnym jeszcze 20 lat temu
był ekstrawagancją. Dzisiaj jest czymś
tak oczywistym jak pralka czy telewizor.
Przyzwyczailiśmy się już do tego, że nasza
własność jest chroniona przez system alarmowy, który w razie wykrycia intruza wysyła sygnał do agencji ochrony. Lubimy czuć się bezpiecznie, lubimy być spokojni o nasze mienie.
Współczesna technologia dostarcza wielu rozwiązań służących naszej wygodzie i poczuciu
bezpieczeństwa. Nie ma rzecz jasna rozwiązań doskonałych, nawet jeśli w naszym domu
zainstalowany jest drogi i nowoczesny system
alarmowy, fałszywy alarm od czasu do czasu jest rzeczą nieuniknioną. W takiej chwili
chciałoby się być jak najszybciej w domu, aby
sprawdzić czy nie stało się coś złego.
Ale co zrobić, gdy jesteśmy od tego domu
daleko? W tej sytuacji idealnie byłoby móc
podejrzeć, co się dzieje w domu i wokół nie-

go. Taką możliwość dadzą nam kamery podłączone do Internetu. Praktycznie wszystkie
współczesne systemy monitoringu wizyjnego
dają możliwość podglądu obrazu z kamer na
urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon lub tablet, zatem możemy szybko „zajrzeć
do domu” klikając na swoim telefonie, niezależnie od tego gdzie w danej chwili jesteśmy.
Niemniej rozwiązanie takie ma pewną wadę:
konieczność zainstalowania dwóch niezależnych systemów – alarmowego oraz monitoringu wizyjnego, co podwaja również ilość niezbędnego okablowania.
Kanadyjska firma Paradox Security Systems
wypuściła niedawno na rynek ciekawe rozwiązanie będące połączeniem systemu alarmowego z kamerami umożliwiającymi weryfikację
przyczyny powstałego alarmu. W systemie
tym, nazwanym przez producenta Paradox
Insight™, kamery i czujniki ruchu stanowią
jedno urządzenie i pracują na tym samym
okablowaniu, co bardzo ułatwia instalację.
W przypadku alarmu system wysyła informację do użytkownika oraz nagrywa obraz
z kamer, który może następnie wysłać mailem do użytkownika oraz do agencji ochrony.
Użytkownik może w każdej chwili podejrzeć
obraz z kamer w aplikacji na telefonie lub tablecie. Ta sama aplikacja umożliwia również
odtwarzanie nagrań oraz sterowanie systemem alarmowym (uzbrajanie, rozbrajanie,
przeglądnie historii alarmów).
Aplikacja wyposażona jest również w przycisk napadowy. Jeśli użytkownik uruchomi
na telefonie podgląd obrazu ze swojego domu
i zobaczy coś niepokojącego, może w każdej
chwili uruchomić alarm, co z kolei spowoduje powiadomienie agencji ochrony i przyjazd

grupy interwencyjnej. Użytkownik może też
nadać agencji ochrony uprawnienia do podglądu wideo przez 15 minut od chwili wystąpienia alarmu.
Istotną cechą systemu jest to, że w żaden sposób nie narusza on prywatności użytkownika, ponieważ nikt poza nim samym nie może
uruchomić podglądu z kamer, natomiast operator agencji ochrony może uzyskać podgląd
wyłącznie w przypadku alarmu. Użytkownik
sam określa, w jakich okolicznościach kamery rejestrują obraz (przy alarmie, przy detekcji ruchu), może on też nadać innym osobom
(np. członkom rodziny) uprawnienia do podglądu obrazu z kamer w określonych okolicznościach (zawsze, albo np. tylko przy alarmie).
Centrala alarmowa EVO HD, będąca sercem
systemu, może obsłużyć do 8 czujników z kamerami oraz do 192 czujników konwencjonalnych. System alarmowy może być obsługiwany przez prostą i intuicyjną klawiaturę
dotykową TM50, posiadającą unikalną funkcję – możliwość wyświetlania położenia czujników na graficznym planie domu.
Paradox Insight™ to wygodne i nowoczesne
rozwiązanie, a możliwość wizyjnej weryfikacji
przyczyny alarmu przez agencję ochrony pozwala na obniżenie kosztów, poprzez zmniejszenie liczby niepotrzebnych dojazdów grupy interwencyjnej.
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