
  

Есенен технически панаир – Пловдив 2011 

 

                                   

СЕПТ/2011 
 

   
 

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

 

ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!   

 Завърши и тазгодишният Есенен технически 

панаир в Пловдив. Някои от вас посетиха нашия щанд 

на изложението и видяха най-новите продукти и 

технологии, предлагани от АНДИ. И тази година 

изложението в Пловдив беше успешно за нас. 

Срещнахме се с много бизнес партньори и крайни 

клиенти от България и чужбина. Въпреки, че в 

България все още пазарът е свит, все пак имаше 

много фирми, които са готови за бъдещето с нужните 

ресурси и желание за промяна към новите условия за 

бизнес.  
 

На нашия щанд традиционно бяха показани 

продукти от световни производители, които 

представляваме за българския  пазар. Сред тях 

бяха IP камери и софтуер от SONY, нови IP 

камери от SAMSUNG, DYNACOLOR, DAHUA и 

YOKO, IP камери и софтуер от AVGILON, 

камера за монтаж в автомобили, домофони от 

SAMSUNG и COMPETITION, продукти за 

контрол на достъп, пожароизвестяване, 

пожарогасене, система за разпознаване на 

автомобилни номера за паркинги, както и 

нашата нова цялостна паркинг система – Smart 

Park, производство на АНДИ.  

Комплектът за видеонаблюдение SAMSUNG 

SDE-3170 (699 евро), който беше показан на 

изложението, включва 4 бр. Day&Night камери с 

600TVL, DVR с включен 500GB HDD и 17“ LCD 

монитор. Имаме и подобен модел - СМЕ-2220 

(995 евро), който е с 22“ монитор с вграден 8-

канален DVR, с включен 500GB HDD. Този 

комплект идва с 4 бр. Day&Night камери с 

600TVL и има 4 допълнителни входа за 

добавяне на аналогови камери.  
 

 

 

    

Резултати от томболата на АНДИ 

По време на Есенния панаир разиграхме 

томбола на нашия щанд. Ето го листа с 

наградите и спечелилите: 

I-ва награда - видеодомофон SAMSUNG - 
Радостин Димитров от Варна 

II-ра награда – сигнално-охранителен комплект 
от SATEL - Павлина Беджева от Русе 

III-та награда (5 бр.) - димооптичен датчик Job 
Detectomat – Катарина Цапкова от Пловдив, 
Людмил Калъпчийски от Дупница, Дебора 
Бачовска от Пловдив, Генчо Буюклиев от 
Казанлък, Дамян Начев от Варна.  
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DYNACOLOR IP камери 
 

 АНДИ предлага нови серии IP камери от 
DYNACOLOR – V1 и V5, които се отличават с висока 
резолюция, много добри цени и идват с безплатен софтуер 
за запис на 64 камери. 
 

Серия V-1: 
Общи функции: 2 мeгапикселова мрежова компактна 
камера, Day&Night, 1/3” Progressive Scan CMOS сензор, 
0.2 Lux, обектив 4мм, H.264, MJPEG , IP/TCP, UDP, ARP, 
ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 1 алармен вход, безплатен 
софтуер за запис на 64 камери, PoE. 
 
V1-FHD (183 евро) – Full HD 1080p (1920x1080) с 25 
кад./сек., вграден микрофон, вътрешен монтаж. 
 
V1-FHDR (212 евро) - Full HD 1080p (1920x1080) с 25 
кад./сек., без микрофон, външен монтаж, IP66. 
 
V1-HD (141 евро) - Full HD 1080p (1920x1080) с 12 
кад./сек., HD 1366x720 с 25 кад./сек., вграден микрофон, 
вътрешен монтаж. 
 
V1-HDR (169 евро) - Full HD 1080p (1920x1080) с 12 
кад./сек., HD 1366x720 с 25 кад./сек., без микрофон, 
външен монтаж, IP66. 
 

 

 
Серия V-5: 
Общи функции: 2 мeгапикселова мрежова камера, 
Day&Night, 1/3” Progressive Scan CMOS сензор, 
инфрачервено осветление до 20м, 0.2 Lux, H.264, 
MJPEG , IP/TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP,  
1 алармен вход, безплатен софтуер за запис на 64 
камери, за външен монтаж, P66, 12VDC, 8W. 
 
V5-FHD(338 евро)  – Full HD 1080p (1920x1080) с 25 
кад./сек., варифокален обектив 3.3-12мм. 
 
V5-HD (296 евро) - Full HD 1080p (1920x1080) с 12 
кад./сек., HD 1366x720 с 25 кад./сек., варифокален обектив 
3.3-12мм. 
 
V5-HD – FIX (254 евро) - Full HD 1080p (1920x1080) с 12 
кад./сек., HD 1366x720 с 25 кад./сек., фиксиран обектив 
4мм. 
 

 

Системи за периметрова охрана 

 

 

 

         
      

 

 

 

          

Серия V5 

 

        



 

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

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОТЕНЦИОНАЛНИ 

ПРЕСТЪПНИЦИ 

 Отделът за национална сигурност на САЩ 
(Department of Homeland Security) е разработил 
софтуер, който може да подаде сигнал за 
потенциални престъпни действия чрез 
интелигентен софтуерен анализ на видео и аудио 
информация от видеокамери и микрофони. 
Анализират се множество фактори в човешкото 
поведениение, като движения на тялото, 
изражение на лицето, промени в тембъра на 
гласа и сърдечния ритъм и др. Могат да бъдат 
анализирани и расата, пола, възрастта и 
професията на хората. Системата вече е 
преминала през първоначално тестване на 
секретна локация в един от североизточните 
щати. Разработена предимно за летища, 
системата може да се използва и в мобилен 
вариант за анализ на ситуации по време на 
политически, спортни и други събития. 
 
 
 
 
 
 

НОВА IP КАМЕРА НА YOKO 

 Камерaта IP-1800E на YOKO e много добро решение, 

когато се търси висококачественa IP камерa за вътрешен 

монтаж. Камерата идва в две разновидности -  със и без 

инфрачервено осветление, 2MP резолюция и стилен 

компактен дизайн. Ето ги и другите параметри и функции на 

камерата: Full HD 1980x1080, 25 кад./сек, 1/2.7” HD 

progressive scan CMOS сензор,  H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, 

FTP, DHCP, 3GPP наблюдение през мобилен телефон, 

микрофон, двупосочно аудио, обектив 4 мм, безплатен 

софтуер за запис на 32 камери, слот за micro SD карта, 

12VDC, 4W с включен адаптор.  Моделът без инфрачервено 

осветление (IP-1800E) струва 152 евро, а моделът с 

инфрачервено осветление (IP-1831P) струва 165 евро.     

 

 

 

Вицове на месеца: 
 

След като стоматoлогът Иванов обяви на 

пациента Генко сметката за лечението, 

на последният му се наложи да посети 

невролог, кардиолог и психиатър... 
 

*** 

От CV: "Владея съвършено английски, 

немски, френски и други акценти". 
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ♦ ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ 
♦ ХУМОР 

Future Attribute Screening 

Technology 
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