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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!   

От 23-ти до 26-ти февруари в Интер Експо Център 

(IEC) в София ще се проведе 18-то изложение 

SECURITY – ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ. Фирма АНДИ 

традиционно ще участва в изложението и най-

учтиво Ви каним да посетите нашия щанд.  

Ще бъдат представени всички нови продукти и 

технологии, които АНДИ предлага в сферата на 

системите за сигурност. Някои от акцентите ще 

бъдат: 

 SONY: 

 Най-популярният нов DSP чип “Effio”, който 

осигурява 650TVL за аналогови камери 

 Супер компактни и елегантни HD и Full HD IP 

камери 

 Безплатен 9-канален софтуер за запис на 

SONY IP камери 

 View-DR – функция, осигуряваща най-

добрия динамичен обхват в CCTV 

индустрията – 125dB 

 

 SAMSUNG: 

 3 нови DSP чипа – W5, SV-V и A1 

 650TVL аналогови камери 

 SSNR III – интелигентна функция за 

намаляване на шума при ниска осветеност 

 SSDR – супер широк динамичен обхват 

 HLC – редуциране на ефекта на силни 

светлинни източници в картината 

 Термовизионни камери  

 Инфрачервени бариери 

 Видеодомофонни системи 

 Системи за контрол на достъп 

 SATEL:  

 Алармени контролни панели за малки 

обекти – Micra (с GSM модул) и CA-4 VP 

 Контролни панели VERSA за средни обекти 

– до 30 зони, 12 изхода и 4 групи 

 Панели INTEGRA за средни и големи 

обекти – до 128 зони, 128 изхода, 32 групи 

и интегриран контрол на достъп 

 Елегантни LCD и LED клавиатури  

 Безплатни софтуери за програмиране и 

контрол на алармени системи на SATEL – 

DLOADX и GUARDX 

 Пълна гама цифрови детектори – 

инфрачервени с двоен и четворен PIR 

елемент, комбинирани PIR+MW, за стъкло, 

вибрации, за детекция на вода, дим, 

метан, пропан-бутан, въглероден окис и 

упойващи газове. 
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Smart Park 
 

 “SMART PARK” е цялостна система за управление на 
паркинги, която осъществява контрол на заетост и 
гъвкави схеми за управление на паркоместата. 
Системата включва видеоконтрол на входно-
изходните точки, с възможност за управление чрез 
разпознаване на автомобилни номера. Софтуерът 
отчита сумата за платен престой, като могат да бъдат 
дефинирани неограничен брой тарифни планове и 
статут на посетителите (служебни, абонаментни, VIP 
карти и др.). “SMART PARK” е съставена от 
микроконтролери  за управление и съхранение на 
локални и системни данни. Всички те са свързани в 
мрежа чрез интерфейс RS-485 към базов компютър 
със софтуер за събиране на данни, мониторинг и 
комуникация. “SMART PARK” поддържа web-базиран 
интерфейс за отдалечен достъп. 

 

       

 

 

GSM KAMERA 
 

Камерата генерира моментна снимка с резолюция  

640x480 при възникване на събитие или при подаване 

на дистанционна команда. Възможно е отдалечено 

монтиране на до 4 камери с един GSM модул. 

Камерата има слот за SD карта за архивиране на 

снимки и възможност за архивиране на сървър на 

клиента или на публичен сървър. GSM комуникаторът 

може да оповестява до 5 номера, съгласно състоянията 

на алармения вход, входовете за статус, захранващото 

напрежение и TRBL. 

Нови продукти от АНДИ 

GSM КАМЕРА 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      



 

                                                                                    Надяваме се да се видим на изложението!!!                             www.andi-bg.com 

ЛАЗЕРНА ИГРА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ 

KHET 2.0 е нова лазерна игра на фирмата 
Innovention Toys. Предназначена е за „деца“ от 9 
до 99 години. В играта участват двама играчи, 
които се стремят да „застрелят“ фигурите на 
противника с лазери. Лъчите се отразяват и 
пречупват по най-различни начини от фигурите и 
от специални огледални призми. Ако крайната 
точка на лазера попадне в някоя фигура от 
отбора на другия играч, тя се изважда от играта, 
подобно на вземането на фигури при шах. 
Изобретателите на играта твърдят, че тук 
възможните комбинациите са толкова 
многобройни, колкото и при шаха.  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЩАНДА НА АНДИ 

На снимката долу се вижда точното местоположение на 

нашия щанд. Работното време на изложението е от 10 

сутринта до 18:00 всеки ден от Сряда (23.02) до Петък 

(25.02) и от 10:00 до 16:00 в Събота (26.02). Заповядайте! 

           

 

Виц на месеца: 
 

Шефът на пожарникарите влиза бавно, с 

ръце в джобовете, в стаята на дежурните 

и казва: 

- Момчета, стягайте се малко по малко... 

Ще ви почакам отвън да се пооправите, 

пооблечете, и да ходим да гасим един 

пожар - сградата на данъчната инспекция 

гори. 

*** 
 

 

Покана за презентация от АНДИ на 

Security 2011 в София 

 

На 24-ти февруари (четвъртък),  

екипът на АНДИ ще представи най-

новите продукти и решения,  

предлагани от фирмата. Моля 

заповядайте на презентацията, която 

ще се проведе в семинарната зала на 

изложението от 10:30 до 11:30 часа. 

ФЕВРУАРИ, 2011 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
♦ ХУМОР 

Лазерната игра KHET 2.0 
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