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Здравейте, приятели! В това издание на нашия 

Newsletter ще ви представим полезна 

информация и идеи за практически приложения 

на CCTV аксесоари и ще обърнем вашето 

внимание към няколко нови продукта – 

компоненти за предаване на сигнал по усукана 

двойка, гръмозащити и захранващи блокове. 

 

Ще започнем с новата гама продукти за 

предаване на сигнал по усукана двойка (UTP 

Cat5). Както повечето от вас знаят, тези 

аксесоари намират широко приложение в 

ситуациите, в които видеосигналът трябва да се 

предава на по-големи разстояния и също когато 

е необходимо оптимизиране на финансовия 

ресурс. Окабеляването с UTP е в пъти по-

икономично от това с коаксиален кабел. Новите 

продукти позволяват предаване на 

видеосигнали от 300 до 1200 метра чрез 

използването на различни типове балуни, видео 

трансмитери и видео приемници. Както виждате 

на снимките, възможни са всякакъв тип 

комбинации от компоненти за пренос на 

видеосигнали при инсталации на камери, 

разположени на различни дистанции от 

апаратурата за запис и мониторинг.   

Предаване на видеосигнал до 1200м чрез активен 

трансмитер (UTP101AT) и приемник (UTP101AR) 

 

На снимката горе е показан пример за 

комбинация от пасивни балуни (модел 

UTP101P), свързани към активния 4-канален 

видео приемник (модел UTP104AR) за 

предаване на видеосигнал от камери на 

дистанция до 600м, както и свързване на камери 

на дистанция до 1200м към същия видео 

приемник чрез използването на активен видео 

трансмитер (модел UTP101AT). 

                 

Предаване на видеосигнал до 300м по усукана двойка 

(UTP) чрез използването на пасивни балуни модел 

UTP101P-IV 

Схема на предаване на  

видеосигнали от 600 до 1200м 
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  ПОЛЗА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ГРЪМОЗАЩИТИ 

 

        ГРЪМОЗАЩИТИ  

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

Освен стандартни индивидуални захранвания 
за камери и DVR-и, АНДИ предлага и 
захранващи блокове с до 9 изхода, които са 
със защита от пренапрежение и късо 
съединение и с модерни функции като 
самовъзстановяващи се предпазители и 
възможност за свързване на акумулаторна 
батерия. Използването на този тип 
захранващи блокове се предпочита от 
професионалистите, защото улеснява 
процеса на окабеляване и елиминира 
изискването за наличие на контакти в близост 
до устройствата, за които е необходимо 
захранване.  

 

Защитата на инвестициите на клиента винаги е била 
приоритет на АНДИ и затова искаме да отбележим колко 
е важно да се използват сравнително евтините 
гръмозащитни устройства. От финансова гледна точка, 
преценката не би трябвало да е сложна – 15-20 евро ще 
са достатъчни за защита на апаратура, струваща от 
няколко десетки до хиляди евро. АНДИ предлага пълна 
гама от компоненти за гръмозащита по коаксиален 
кабел, по захранване и по усукана двойка. За повече 
подробности и технически данни моля кликнете на този 
линк: 
 
http://www.andi-
bg.com/index.php?m=320&category=183&lang=1&pc=124 
 

 

ГРЪМОЗАЩИТИ И ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ 

Захранващ блок 

12VDC 3.5A 

                          

 

 

 

    ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ 

ЗА ВСЯКА CCTV ИНСТАЛАЦИЯ 

 



 

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

КАК ТАНЦУВА ГОТИНИЯТ МЪЖ 

Психолози от университета Nortumbria в 
Нюкасъл, U.K.  са осъществили интересен 
експеримент, в който са решили да разберат кои 
мъжки танцувални движения се възприемат като 
сексуално  най-възбуждащи от нежния пол. За 
експеримента учените са накарали 18 младежи 
да танцуват с прилепени рефлектори по дрехите 
си, след което са генерирани компютърни 
модели на танцуващите и са били показани на 
30 млади жени за оценка. Резултатите показали, 
че точно движенията, които ще видите в клипа 
долу, предизвикват най-силни сексуални 
желания у жените. Запомнете ги за следващия 
път в дискотеката!  
 
http://www.youtube.com/watch?v=xMQ9HYDnplU 
 
 

МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ 

Очакваме Ви да посетите нашият щанд на панаира, 
за да се запознаете с новите технологии и продукти 
от Sony, Samsung и др.  

 

             

Виц на месеца: 

Летят в самолет англичанин, французин, 
германка и поручик Ржевски. 
Самолета започва да пада. Става ясно, че 
има само един парашут. Поручик Ржевски 
започва да си го навлича.  
- Поручик, но сред нас има жена! 
Ржевски се замислил, погледнал си часовника 
и попитал: 
- Мислите ли, че ще успеем?! 
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
♦ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ♦ ХУМОР 

    Танцуващ аватар 


