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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!   

В това издание ще Ви представим информация за: 

 Нови продукти на атрактивни цени от 

италианската фирма GENIUS; 

 IP камери и технологии. 

 

Електромеханичните бариери от серията SPIN на 

фирмата GENIUS са качествено и икономично 

решение за контрол на достъпа на паркинги и други 

защитени зони. Бариерата е изработена от 

стомана, третирана по електрохимичен метод – 

(Cataphoresis) за постигане на дълъг живот на 

конструкцията. Ето някои от основните параметри и 

аксесоари: 

 Два модела – SPIN4 за използване с рамо с 

дължина от 3, 4 или 5 метра и модел SPIN6 

за използване с рамо от 6 или 7 метра; 

 Скорост на отваряне - 4 сек за SPIN4 и 8 сек 

за SPIN6; 

 Максимално натоварване до 225 цикъла на 

час (SPIN4) и до 130 цикъла в час (SPIN6); 

 Специален ключ за ръчен контрол на 

бариерата в случай на прекъсване на 

захранването; 

 Термозащита при 140°C; 

 Интегриран контролер с отделни входове за 

отваряне и затваряне, електрически и 

механични крайни изключватели; 

 Лесна настройка за ляв или десен монтаж; 

 Аксесоари (опции): компоненти за 

дистанционно управление, сигнална мигаща 

лампа, защитни фотоклетки и др. 

Цени на бариерите: SPIN4 – 647 евро, 

SPIN6 – 821 евро. 

 

 

 

Автоматика за портални врати 

 

 Операторът G-BAT400 (120 евро) е 

чудесно и икономично решение за 

моторизиране на отварянето и затварянето 

на двукрили врати. Някои от по-важните 

технически данни са: 

 Здрав кинетичен механизъм с 

бронзова корона и стоманен 

червячен болт; 

 Работи с врати с дължина до 4м; 

 Термична защита при 140°C; 

 40см ход; 

 Пълно отваряне/затваряне за 25 сек. 

 

 

         

GENIUS бариера от серията SPIN 
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SNC-CH210, 3MP, 321 € 
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IP камери и технологии 
 

 Пазарът за IP камери в България е все още малък, 
поради по-високата им цена, но IP технологиите 
продължават бавно и постепенно да се налагат, като за това 
има две основни причини. Първо, в напредналите държави 
пазарният дял за IP продукти е около 20% и непрекъснато се 
увеличава. Можем да предположим, че подобна тенденция 
ще се наблюдава и в България. Втората причина е, че IP 
технологиите предлагат функционалност, която не може да 
се осигури от аналоговите технологии, като: 

 Интелигентен видео анализ – интелигентна детекция 
на движение, броене на хора, пресичане на 
виртуални линии и зони, изчезнал или появил се 
обект, тамперинг на камерата и др.; 

 По-висока резолюция от аналогови камери. 
Примерно, IP камера с 5MP осигурява 9 пъти по-
висока резолюция от съвременна аналогова камера; 

 Потокът от данни между IP камерата и LAN/WAN е 
кодиран – осигурява по-високо ниво на защита. 

 
 

АНДИ предлага пълна гама IP продукти от SONY, SAMSUNG 
и AVIGILON, както и модели от DYNACOLOR и YOKO на по-
атрактивни цени. 
 
На снимката горе вдясно е показана IP камерата SNC-CH210 
на SONY, която е с резолюция 3MP, Day&Night, фиксиран 
обектив 3.3мм, DEPA интелигентен видео анализ, 1 алармен 
вход и 2 алармени изхода, както и 9-канален безплатен 
софтуер за запис. 
 
На снимката вдясно е показана камерата SNB-5000 на 
SAMSUNG, с резолюция 1.3MP, Day&Night с механичен IR 
филтър, 0.3 Lux в цветен и 0.01 Lux в Ч/Б режим, алармен 
вход и изход, слот за SD/SDHC карта, двупосочно аудио и 
интелигентна детекция на движение. 

 
 

Модели с по-атрактивни цени: 
 

 V1-HD на DYNACOLOR (183 евро) - 2MP резолюция, 
Day&Night, 0.2 Lux, фиксиран обектив 4мм, вход за 
микрофон, алармен вход и 64-канален безплатен 
софтуер за запис. 

 YK-IP5930 на YOKO (125 евро) – 1.3MP, Day&Night с 
инфрачервено осветление до 20м, обектив 4.2мм, 
наблюдение през мобилен телефон и 32-канален 

безплатен софтуер за запис. 

IP камери 

 SNB-5000, 1.3MP,  348€ 
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НЯМА ПЪЛНО ЩАСТИЕ 

Градската управа в Мелбърн, Австралия е 
решила да инвестира 5.8 милиона долара в 
инсталирането на сензори под асфалта на всяко 
паркомясто в града. Системата ще бъде свързана 
с вече инсталираните стотинкови автомати. След 
като заплатеното време за паркинг е изтекло, 
системата автоматично изпраща съобщение до 
най-близкия полицай, който идва веднага и пише 
глоба за пресроченото време за паркиране... Ето, 
че не само ние в България имаме проблеми с 
паркирането в големите градове...  
 
 
 

ОПЕРАТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА 

Операторът  MILORD 5C на GENIUS  

е с цена 208 евро и е със следните  

параметри: 

 Макс. тегло на  

плъзгащата врата – 500кг.; 

 Вграден SPIN05 контролер; 

 2 защитни бушона; 

 4 нива на времето за пауза; 

 Регулиране на мощността  

на електромотора с тример. 

 

 

        

Вицове на месеца: 
 
Синът (студент във ТУ) отива при баща 

си и му казва: 

- Тате, не мога повече. Не го издържам 

това МЕИ, много е трудно. Прекъсвам. 

- Сине, голям си вече, ти си решаваш, но 

ние с дядо ти продължаваме! 

 
 
Джебчия присъства на клавирен концерт 

и изразява възхищението си от 

изпълнението на пианиста: 

- Kаква техника, какви пръсти, каква 

бързина, какъв талант, а се занимава с 

глупости. 
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
♦ ХУМОР 

Паркинг-метър с монети 
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