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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!   

 В това издание ще Ви представим нова гама 

продукти – системи за периметрова охрана от 

американската фирма SOUTHWEST MICROWAVE. 
 

За производителя: 

 Southwest Microwave е компания с   40 г. 

опит в разработката и производството на 

системи за периметрова охрана. 

Производството и главният административен 

офис на фирмата е в Темпе, Аризона, САЩ, с 

международни офиси в Англия, Канада, 

Австралия и Обединените арабски емирства. 

Интересно е да се отбележи, че  Southwest 

Microwave е първата фирма в света, която 

създава така-наречения bistatic микровълнов 

сензор, който е основният компонент в повечето 

системи с предавател и приемник в отделни 

корпуси. 

АНДИ предлага пълната гама продукти от 

фамилията INTREPID на Southwest Microwave: 

1. MicroTrack – детекция на нарушители със 

сензорен кабел и контролери – инсталира се 

на метални огради. 

2. MicroTrack – детекция със заровена двойка 

кабели за защита на обекти без огради. 

3. MicroWave 330 – детекция с микровълнови 

бариери.      

                  
  

 

 

 

    

Какво отличава продуктите на 

Southwest Microwave? 

 Точност на локализиране на 

нарушението: 3 метра – най-

високата в индустрията; 

 Една софтуерна платформа за 

настройка и визуализация на     

3-те типа системи; 

 Интеграция с видеонаблюдение 

за бързо получаване на 

изображение в зоната на 

нарушението в реално време; 

 Нулево фалшиво сработване от 

дъжд или други атмосферни 

влияния; 

 Елиминиране на аларми от 

малки животни.  

Southwest Microwave 
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Система със сензорен  
кабел за монтиране на  

метални огради 

Централен офис | П.К. 56, 57 бул.”Карловско Шосе”, Пловдив 4000 | тел. 032/904-000 | fax 032/904-004 
 

 

MicroPoint 
 

 Работи чрез детекция на вибрации по оградата. 
Системата включва специален сензорен кабел и контролери 
на всеки 400м и има следните по-важни функции и 
параметри: 
 

 Обща софтуерна платформа за интегриране с други 
системи INTREPID; 

 Локализация на зоната на нарушение с точност до 3 
метра; 

 Елиминиране на фалшиви аларми, породени от 
дъжд, сняг, вятър или градушка; 

 Калибриране на чувствителността на сензорния 
кабел след монтажа; 

 Зониране на сензорния кабел чрез управляващия 
софтуер; 

 Релейни модули за интеграция със сензори, сирени и 
системи за видеонаблюдение. 

 
 
 

MicroTrack 
 

 Този тип система детектира нарушутели, пресичащи 
електромагнитното поле, което се създава от двойка 
заровени кабели. Единият е предавател, а другият - 
приемник на RF сигнали. Освен кабелите, системата 
съдържа и контролери – по един на всеки 400м. Системата 
има следните по-важни функции и параметри: 
 

 Обща софтуерна платформа за интегриране с други 
системи INTREPID; 

 Локализация на зоната на нарушение с точност до 3 
метра; 

 Елиминиране на фалшиви аларми, породени от 
дъжд, сняг, вятър или градушка; 

 Калибриране на чувствителността на сензорния 
кабел след монтажа; 

 Зониране на сензорния кабел чрез управляващия 
софтуер; 

 Релейни модули за интеграция със сензори, сирени и 
системи за видеонаблюдение; 

 Монтаж на кабелите във всеки тип почва; 
 Релефът на терена е без значение; 
 Работи под асфалт и бетон. 
 

 

Системи за периметрова охрана 

 

 

 

      

      

 

 

 

          

 

Система с двойка кабели 
за заравяне под земята 

 

        



 

                                                                                    До скоро от АНДИ!!                             www.andi-bg.com 

БЕЗЖИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 Устройството в ляво е предназначено за 
използване от полицията за снимане и вземане на 
пръстови отпечатъци. Разработено е специално 
за дистанционно използване, като по безжичен 
път данните се предават към централен компютър 
в полицията. Снимката или пръстовия отпечатък 
се сравняват с база данни за криминално 
проявени лица. Устройството се свързва към 
iPhone и работи съвместно с него. Технологията 
вече се използва от американските военни части в 
Ирак и Афганистан и от скоро е одобрено и за 
използване в полицейски участъци в САЩ. 
Фирмата производител е B12 Technologies, 
Massachusetts, USA. Компанията вече има 
подписани 40 договора за доставка на над 1000 
такива устройства за полицията и други държавни 
органи. 
 
 
 
 
 
 

МИКРОВЪЛНОВИ БАРИЕРИ 

 Микровълновите бариери от SouthWest Microwave са 

отличен медод за детекция на нарушители в отворени 

пространства. Интересно е да се отбележи, че 

микровълновите бариери може да се използват и като 

мобилни системи за сигурност. Анди предлага пълната гама 

бариери на SouthWest Microwave, от които най-популярният 

е този с обхват до 244м – модел MicroWave 330. Ето и някои 

от по-важните технически характеристики за този модел: 

 К-band обхват; 

 Избор на един от 6 канала за модулация; 

 Вградена синхронизация за елиминиране на 

интерференция от други микровълнови сензори; 

 Цифров сигнален процесор; 

 Работен температурен диапазон: - 40°C до +66°C. 

 

 

Вицове на месеца: 
 
Старшината : 

- Защо минахте на червено? 

Пияният шофьор : 

- Защото от бялото получавам киселини. 

 

 

Хубав мъж влиза в бар и си гледа 

часовника. Привлекателна жена го 

забелязва и пита: 

- Приятелката Ви ли закъснява? 

- Не - отвръща мъжът. - Току-що си 

купих тоя супермодерен часовник и го 

проверявах. Той ми говори с помощта на 

алфавълни. 

- И какво ви казва? 

- Че не носите гащички. 

- Съжалявам - заявява жената. - Нося. 

- По дяволите, тоя часовник трябва да е 

с един час напред. 
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ♦ ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ 
♦ ХУМОР 
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