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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!  
 В това издание ще ви запознаем с интелигентни 
решения за видеонаблюдение на фирмата VideoIQ от 
САЩ. 
  

 
Предимства на решенията за видеонаблюдение от 

VideoIQ 
 

       VideoIQ произвежда IP камери и аналогови  
видеоенкодери, хардуер и софтуер за запис с 
интелигентни функции. Предимствата на продуктите на 
VideoIQ са няколко. Първо, камерите имат вградени 
твърди дискове и идват с безплатен софтуер за запис, 
плюс вградени интелигентни функции. Това означава, че за 
тези системи няма нужда от закупуване на сървъри или 
софтуерни лицензи, т.е. имаме „всичко в едно“ решение. 
Второ, VideoIQ предлага интелигентен видео анализ с 
1080p резолюция, който включва разпознаване на хора, 
автомобили или лодки измежду други движещи се обекти, 
като - животни, растителност и др. Този факт прави 
системите на VideoIQ уникални в индустрията, като това 
води и до силно намаляване на фалшивите аларми. 
Допълнително, софтуерът осигурява възможност за 
трасиране и зумиране на движещи се обекти. 
Благодарение на този „всичко в едно“ дизайн и широка 
функционалност, инженерите от VideoIQ са успели да 
създадат едно елегантно решение, което е не само лесно 
за монтаж и пуск, но и има всички важни аналитични 
функции спрямо най-съвременните изисквания за 
видеонаблюдение. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

     Full HD IP камера 

 
VideoIQ IP камера модел - 

VIQ-HDCRD225-3-8 
 

     Този модел се отличава с 1080p (Full HD) 
резолюция с 30 кад/сек, вграден твърд диск 
250GB и безплатен софтуер за запис с 
вградени интелигентни функции (детекция на 
движение, различаване и трасиране на хора в 
закрити пространства, различаване на 
автомобили и лодки от други обекти, виртуални 
линии и зони, посока на движение, детекция на 
струпване на хора, изчезнал обект и др.). 
Другите по-важни параметри и функции са: 

 Вграден варифокален обектив 3-8мм; 

 Дистанционно фокусиране през LAN; 

 Day&Night с механичен IR филтър; 

 0.25 Lux, WDR, 70dB; 

 H.264 компресия, Dual streaming; 

 Двупосочно аудио; 

 2 алармени входа, 1 алармен изход; 

 Безплатен софтуер за мониторинг и 
запис на до 16 камери; 

 Изпращане на Е-мейл при аларма; 

 За външен монтаж, вандалоустойчива, 
IP66, термо-статиран кожух с 
вентилатор. 
 

Тази камера се предлага в няколко варианта, в 
зависимост от размера на вградения твърд диск.      
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1-канален видеоенкодер модел- 

VIQ-E1016 
 

 Видеоенкодерите превръщат всяка аналогова 
камера в IP. Този едноканален видеоенкодер на VideoIQ е 
едно чудесно решение в случаите, в които клиентът желае 
да продължи да използва аналогова камера, на която иска 
да добави аналитични функции – примерно за разпознаване 
на хора, автомобили или лодки. Това устройство включва 
вграден твърд диск (160GB или 500GB) и безплатен 
софтуер за запис, което напълно елиминира нуждата от 
DVR, компютър или софтуерни лицензи. Другите по-важни 
функции са: H.264 компресия, до D1 резолюция, RS-232 и 
RS-485 за управление на PTZ камери (Pelco P/D), 
допълнителна вградена памет 1GB на SSD (Solid State 
Drive); пред и следалармен запис, Dual streaming, вградени 
интелигентни функции (детекция на движение, 
различаване и трасиране на хора в закрити пространства, 
различаване на автомобили и лодки от други обекти, 
виртуални линии и зони, посока на движение, детекция на 
струпване на хора, изчезнал обект и др.), Е-мейл при 
аларма, двупосочно аудио, 2 алармени входа, 1 алармен 
изход, до 10 дистанционни потребителя едновременно. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
4-канален видеоенкодер модел- 

Rialto A4 
 

          Това устройство може да преобразува аналогови 
 сигнали от до 4 камери в IP, като също така изпълнява ролята 
на записващо устройство и сървър. Единствено се добавя 
видеомонитор и се получава цялостна система за 
видеонаблюдение от най-висок клас, с безплатен софтуер за 
запис и вградени интелигентни функции (детекция на 
движение, различаване и трасиране на хора в закрити 
пространства, различаване на автомобили и лодки от други 
обекти, виртуални линии и зони, посока на движение, детекция 
на струпване на хора, изчезнал обект и др.). Ето и другите по-
важни функции: 

 Вграден твърд диск 40GB; 

 Вградена памет 1GB на SSD (Solid State Drive); 

 H.264, 30 кад/сек, RS-232, RS-485 за управление  
на PTZ камери (Pelco P/D); 

 Е-мейл при аларма, двупосочно аудио; 

 4 алармени входа, 4 алармени изхода; 

 До 10 дистанционни потребителя едновременно. 
 
Предлага се и вариант с вграден твърд диск 160GB. 

 
 
 

 
 

 
 

Аналогови видеоенкодери VideoIQ 

 
 
 
 

 
 

                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Rialto A4 
 

 

 



  
Посетете ни на Есенния Технически Панаир в Пловдив 

 Фирма АНДИ традиционно ще участва на Есенния Технически 
Панаир в Пловдив от 24-ти до 29-ти септември 2012. Щандът ни ще бъде 
на същото място, както преди, срещу конгресния център (виж картата 
горе). Очаквайте да видите най-новите продукти и решения за сигурност. 
Ако желаете, можем да ви осигурим безплатни входни билети за 
изложението. За целта, моля изпратете Е-мейл с броя на желаните от вас 
билети до chakarova@andi-bg.com Ще се радваме да се видим на нашия 
щанд! 

 

 

 

 

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

VideoIQ IP камера модел - 
VIQ-CID116-3-8 

 

Тази камера е с D1 резолюция при 30 кад/сек, вграден 
твърд диск 160GB и безплатен софтуер за запис с  
вградени интелигентни функции (детекция на движение, 
различаване и трасиране на хора в закрити пространства, 
различаване на автомобили и лодки от други обекти,  
виртуални линии и зони, посока на движение, детекция на 
струпване на хора, изчезнал обект и др.). Другите по-          
важни параметри са: 

 Вграден варифокален обектив 3-8мм; 

 Дистанционно фокусиране през LAN; 

 1 Lux, H.264 компресия, Dual streaming; 

 Пред и следалармен запис, двупосочно аудио; 

 2 алармени входа, 1 алармен изход; 

 Изпращане на Е-мейл при аларма; 
 За вътрешен монтаж.  
 

Тази камера се предлага в няколко варианта, в зависимост от  
размера на вградения твърд диск, както и във вандалоустойчив  
корпус за външен монтаж (IP66), с механичен IR филтър и др. 
 
 

Виц на месеца 
 

Вместо виц, този месец искаме да ви 

покажем извадки от документацията 

за участие на публичен търг за системи 

за охрана. Търгът се състоя в средата 

на август 2012. Можем да ви изпратим 

и пълната документация по ваше 

желание. 
 

2. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

До разглеждане, оценка и класиране ще 

бъдат допуснати участниците, 

оферирали продукти на следните 

производители: BOSCH; SONY; SIEMENS; 

HIK VISION; AV TECH; CNB; SAMYANG; 

STR; SC&T; CATCHVIEW; VISTA; 

LEGRAND; LONGSE; DSC; HONEYWELL; 

PARADOX; VISONIC; MAXIMUM; HR 

SECURITY; IBT; PANASONIC. 
 
 

11. Оценяване на предложенията. 

Оферти, които не отговарят на 

изискванията на Купувача няма да 

бъдат разглеждани. Оценката и 

класирането на офертите ще се извърши 

по критерия „най-ниска предложена 

цена”, по цени и количества, съгласно 

образците на Ценова оферта от 

документацията.  
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 ♦VIDEO IQ – РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ♦ 
 ♦ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ♦ ХУМОР♦ 
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