SEC & TECH

OCHRONA ZEWNĘTRZNA
„SZYTA NA MIARĘ”
N

ie każdy system sygnalizacji
włamania przeznaczony do
ochrony zewnętrznej obiektu
pozwala na tak elastyczne dostosowanie do zmienności obiektu, jak systemy bezprzewodowe. Od wielu lat rozwiązania bezprzewodowe wykazują
się cechami, które nie tylko pozwalają
konkurować z rozwiązaniami przewodowymi, ale w wielu przypadkach lepiej się sprawdzają. Zastosowanie we
współczesnych systemach bezprzewodowych zaawansowanych cyfrowych
technologii radiowych eliminuje do
minimum podatność na zakłócenia,
również pogodowe. Niepodważalną
zaletą systemu jest brak okablowa-
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ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

nia, co umożliwia szybką rozbudowę
lub zmianę konfiguracji czujek, oraz
podnosi odporność systemu na przepięcia, choćby od wyładowań atmosferycznych.
Ochrona obiektu jest tym skuteczniejsza, im szybciej system wykrywa
intruza. Pełna adresowalność każdego detektora umożliwia precyzyjną
lokalizację alarmowanego zdarzenia
(w opisywanym przypadku o rozdzielczości jednego przęsła ogrodzenia). Integracja z systemem dozoru wizyjnego
pozwala szybko zweryfikować alarm,
a megafony sieciowe skutecznie odstraszają potencjalnego intruza w danej strefie. System jest dostosowany
do zaawansowanej integracji z dostępnymi na rynku systemami zarządzania
budynkiem.
Sprawdzonym systemem bezprzewodowej ochrony obwodowej,
zarówno w obiektach cywilnych, jak
i infrastruktury krytycznej, jest Varya
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Perimeter. Detektory montuje się za
pomocą dedykowanych podkładek
do różnych rodzajów ogrodzeń, np.
z siatek, paneli, stalowych czy nawet
drewnianych. Dzięki podkładkom
i brakowi okablowania system instaluje się szybko i wygodnie (montaż
za pomocą dwóch śrub). Jednym
z najczęściej zadawanych pytań jest
czas pracy urządzeń z dedykowanych
baterii – w przypadku systemu Varya
wynosi on do ośmiu lat.
Ogromną zaletą systemu jest jego
uniwersalność – można go instalować w małych i dużych obiektach
cywilnych i wojskowych. Może funkcjonować jako samodzielny system,
a także jako jeden z wielu systemów
zabezpieczenia elektronicznego obiektu, nadrzędny lub podrzędny. Jedną
z bardziej użytecznych funkcjonalności systemu Varya jest możliwości
nadzoru obiektów zarówno stałych, jak
i ruchomych. Od pojazdów budowlanych, wojskowych, kontenerów po
przedmioty muzealne, obrazy – Anarya Alarm (ochrona mienia) oraz Merya
RTLS (ochrona osób). Idealnie nadaje

się do szybkiego tymczasowego zabezpieczenia obiektu, np. tymczasowej
bazy, obozowiska, imprezy masowej,
terenu budowy. Do tego celu można
zastosować przygotowany pojazd ze
sprzętem zapewniającym łączność
i centralę systemu.
Czujki instaluje się na ogrodzeniu.
W obudowie IP67 znajdują się: trzyosiowy akcelerometr i czujnik żyroskopowy, generujące dwa niezależne
stany alarmowe (sabotaż). System
nadzoruje stan rozładowania baterii
każdego detektora. Czujniki wykrywają drgania ogrodzenia wywołane
przez człowieka, takie jak: wstrząsy,
nachylenie ogrodzenia podczas jego
forsowania, próby wycięcia czujki lub
przecięcia fragmentu wygrodzenia itp.
Sygnały z detektorów przesyłane są
63

SEC & TECH

od jednego do drugiego, aż trafią do
jednostki centralnej FLU. W przypadku
zaniku połączenia radiowego z jednym
z detektorów następuje automatyczne
przekierowanie transmisji na kolejny
detektor, aż trafi ona do jednostki centralnej FLU, która uruchomi procedurę
alarmową, np. uruchomienie głośników, wizualizację alarmu, ustawienie
kamery obrotowej w miejsce wystąpienia zdarzenia, wysłanie drona itp.
W przypadku zakłócenia sygnału radiowego generowany jest sygnał sabotażu. Gdy źródło zakłóceń zaniknie, Varya
Perimeter kalibruje się automatycznie
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i samoczynnie wraca do sprawności.
W systemie realizowana jest także automatyczna diagnostyka, w której raz
na 24 godziny generowane są sygnały
testowe.
Newralgicznym punktem ochrony
zewnętrznej jest skuteczne zabezpieczenie bram i furtek. System Varya zawiera dedykowany detektor bramowy
FLG. Składa się on z dwóch elementów: magnesu i detektora (wyposażonego w trzyosiowy akcelerometr, żyroskop oraz czujnik magnetyczny Halla).
Do wyboru jest również najnowszy
detektor FLA-07i, który dodatkowo
wyposażony jest w dwa wejścia cyfrowe w przypadku podłączenia innych
urządzeń zewnętrznych, np. bariery
mikrofalowej.
W jaki sposób system może ograniczyć narażenie życia i zdrowia pracownikom ochrony? Poprzez precyzyjną
lokalizację i detekcję intruza, zdalną
weryfikację alarmu, a także integrację
systemu z megafonami sieciowymi lub
bezzałogowymi statkami powietrznymi. Gdy chroniony obiekt obejmuje
rozległy teren, w celu uzyskania odpowiedniej szybkości reakcji i weryfikacji zdarzenia można zastosować autonomiczne drony. Takie rozwiązanie

oferuje system Varya Perimeter z dronem DC-01 Mucha, który wspomaga
pracowników ochrony, ogranicza
bezpośrednie narażenie pracownika
na zagrożenie.
System ochrony obwodowej Varya
Perimeter ma niezbędne dopuszczenia
do stosowania, deklaracje właściwości
użytkowych, spełnia normy systemów
alarmowych, także normy obronne.
Rozwiązania oparte na systemie Varya Perimeter zostały nagrodzone na
renomowanych targach branżowych
w kraju i za granicą, w tym Security
(Essen) i Securex (Poznań) – dwa złote
medale (najlepszy produkt całych targów według konsumentów). Ostatnim
prestiżowym wyróżnieniem była odebrana nagroda Lider Bezpieczeństwa
Państwa pod patronatem Szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, Pana
Ministra Pawła Solocha.
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