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Newsletter 

МАРТ  2015 

Фирма АНДИ традиционно взе участие в ежегодното техническо изложение SECURITY EXPO 2015, 

което се състоя от 25-ти до 28-ми март в Интер Експо Център – София. На щанда на фирмата бяха 

показани редица нови високотехнологични решения за видеонаблюдение, периметрова охрана, сигнално-

охранителна техника, пожароизвестяване и други системи за сигурност. Част от представените новости e 

Tribrid технологията на DAHUA, която предоставя визуализация и запис на трите вида сигнал – HDCVI, 

аналогов и IP. От продуктовата гама на SONY бяха изложени камери от серията G6, а канадският 

производител AVIGILON се отличи с камери и енкодери с вградени аналитични функции. По време на 

изложението бяха демонстрирани и най-новите решения за интегрирани системи за сигурност, предлагани 

от АНДИ. За първи път бяха представени продуктите на италианската компания AVS Electronics, включващи 

цялостни решения за периметрова охрана и генератори за мъгла от най-висок клас. В настоящия нюзлетър 

ще Ви запознаем по-детайлно с техните продукти. 
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AVS Electronics произвежда решения за  

периметрова охрана, датчици и контролни панели 

за охранителни системи. ONE е нова серия от 

датчици за външна защита тип завеса. BM е серия 

микровълнови бариери – аналогови М и цифрови 

HP. 

 

Предимства: 

 Без фалшиви аларми – пасивният инфрачервен сензор чрез специфичната 

френелова леща регистрира присъствието на човек. Интегрираният 

микропроцесор прави цифров анализ на събитията, елиминира фалшивите 

сработвания от малки животни ( до 70см), потвърждава реалните алармени 

събития и ги изпраща към контролния панел. Серията DT е комбиниран 

инфрачервен и микровълнов датчик. 

 Защита от преместване – благодарение на вграденият акселерометър, който 

засича всяко движение на датчика, се осигурява защита от злонамерено 

преместване. 

 Антимаскинг технология – всички датчици ONE имат антимаскинг 

технология посредством активен инфраред. DT серията разполага и с второ 

aнтимаскинг решение посредством микровълнов сензор. 

Предимства: 

 Високо ниво на сигурност – защитената  зона 

представлява балон с максимални размери (широчина 

и височина) – 4х3м. 

 Минимален брой фалшиви алармени събития – 

предоставя възможност за програмиране на 

аларменото ниво за игнориране на малки животни и 

неподвижни обекти. 

 Микровълнова планарна антена – от 2003г. AVS 

Electronics използва планарна антена, което намалява 

с 20% зоната на чувствителност в сравнение с 

параболичните антени. 

 Стандартен интерфейс и лесна инсталация – точна 

настройка се постига посредством тримери и 

превключватели. 

 Работна среда – BM работят при всякакви климатични 

условия и не се влияят от сняг, дъжд и мъгла. 

Работната температура е от -20°С до +55°С. 

 Приложения – BM имат широка сфера на приложение: 

къщи, градини, складове, търговски площи, паркинги, 

фабрики, летища, граници и други. 

МИКРОВЪЛНОВИ БАРИЕРИ 

 

ВЪНШЕН PIR ДАТЧИК 

BM 60M    обхват до 60 м            319 EURO 

BM 120M    обхват до 120 м        544 EURO 

BM 200M    обхват до 200 м        696 EURO 

ONE DT       66 EURO 

ONE PA WS       69 EURO 
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ХУМОР 
Разговор между съпрузи: 

- Изобщо не искам да кажа, че майка ти готви 

лошо - говори мъж на жена си. - Но мисля, че 

започвам да разбирам защо се молите преди 

ядене… 

*** 

В болницата на съседни легла лежат гипсирани 

борец и някакъв дядка. Говорят си кой как е 

попаднал там. Дядката: 

- Ами синът ми работи в автосервиз, та ми сложи 

турбо-двигател на трабанта. И оня ден си карам 

по магистралата, изпреварвам някакъв 

мерцедес, а насреща идва камион. И прас... 

челно. А ти? 

- Ами карам си с мерцедеса по магистралата и 

гледам - някакъв трабант ме изпреварва. Викам 

си - сигурно съм спрял. Отварям вратата и 

слизам... 

 

AVS Electronics представя ново решение за 

защита на вашата собственост. FOGGY е 

генератор, който може да създаде ефект на 

мъгла в рамките на няколко секунди. Това води 

до естествена дезориентация и възпрепятства 

движението на нарушителя в помещението. 

FOGGY, използван в допълнение към 

охранителна система, увеличава ефективността 

на защита на обекта. 

система Windows 7 и Windows 8/8.1 до версия Windows 10, 

при това не само за лицензирани копия, но дори и за 

пиратските копия. Това лято операционната система ще бъде 

на разположение в 190 страни на 111 езика. Целта на този 

ход на компанията е да привлекат повече хора, които до 

момента са ползвали само пиратски копия, да се уверят в 

предимствата на лицензираното копие и след изтичане на 

една година да закупят лиценз за Windows. Най-големи 

загуби компанията търпи в страните Китай, Русия, Индия и 

Бразилия, където 9 от 10 копия на Windows са пиратски. 

ГЕНЕРАТОР ЗА МЪГЛА 

 

 

FOGGY 30        995 EURO 

FOGGY 50      1240 EURO 

Напълно безопасен за хората и имуществото им - мъглата, 

която генераторът създава е напълно безопасна за човешкото 

здраве, което го прави подходящ за приложение в жилищни, 

търговски и индустриални помещения. Създадената мъгла се 

разсейва без остатъчни продукти. 
 

Продължителност на ефекта - FOGGY може да запълни 

помещение от 200 м³ само за 20 секунди. Необходими са 

между 20 и 30 минути, за да се възстанови пълната видимост 

в помещението. 

FOGGY разполага с цифрова система с памет за 

1000 събития с дата и час, която дава пълен 

контрол върху състоянието на генератора, 

количеството на течността в резервоара и 

позволява дистанционен контрол. 

Разнообразието от дюзи дава възможност за 

монтаж с максимална ефективност. 

 
Безплатен Windows 10 от 

Microsoft 

На 18 март от централата 

на компанията Microsoft  

официално потвърдиха, че 

ще осигурят безплатен 

ъпдейт на операционната 


