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Τα Highlights μιας κορυφαίας έκθεσης για την ασφάλεια

Για ακόμα μια χρονιά η ομάδα του Security Manager επισκέφτηκε το Λονδίνο στα
πλαίσια δημοσιογραφικής αποστολής για την κάλυψη μιας ακόμα διεθνούς έκθεσης
για τις τεχνολογίες ασφάλειας, την IFSEC International 2017. Εκεί, καταγράψαμε τα
σημαντικότερα στοιχεία για τις τάσεις της αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις σε όλους
τους τομείς και τις επιμέρους κατηγορίες των συστημάτων ασφάλειας, αλλά και τις, νέες
προτάσεις των κατασκευαστικών οίκων που συμμετείχαν ως εκθέτες.

Το Security Manager
χορηγός επικοινωνίας
για ακόμα μια φορά
στην IFSEC
Κάθε φορά, η επίσκεψη στην IFSEC
International δημιουργεί σημαντικές
προσδοκίες, μιας και αποτελεί μια κορυφαία διεθνή έκθεση για τις τεχνολογίες ασφάλειας, όπου οι κατασκευαστικοί
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οίκοι που συμμετέχουν ως εκθέτες επιλέγουν να παρουσιάσουν ότι νεότερο
έχουν να επιδείξουν σε επίπεδο λύσεων
και τεχνολογιών. Παράλληλα, αποτελεί
πάντα ένα σημαντικό ετήσιο “meeting
point” για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ασφάλειας από όλο τον κόσμο, όπου έχουν
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με

εταιρείες του χώρου, να παρακολουθήσουν σεμινάρια και εισηγήσεις, να
εξετάσουν προοπτικές επαγγελματικής
συνεργασίας και να ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις και εμπειρίες.
Και φέτος λοιπόν, κατά το τριήμερο 20
με 22 Ιουνίου, επισκεφτήκαμε στο εκθεσιακό κέντρο ExCel του Λονδίνου
την IFSEC 2017 -όπου το Security

IFSEC International 2017
Manager ήταν χορηγός επικοινωνίας- αφουγκραστήκαμε τον παλμό της
αγοράς, συλλέξαμε πληροφορίες για
τις τεχνολογικές τάσεις που αναμένεται να επικρατήσουν το επόμενο διάστημα, συνομιλήσαμε με στελέχη των
κατασκευαστικών οίκων που μας ενημέρωσαν για τις νέες τους προτάσεις,
συναντήσαμε επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σημαντικές
θέσεις στο χώρο της ασφάλειας, λάβαμε
φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό
και σας παρουσιάζουμε στο ρεπορτάζ
που ακολουθεί τα βασικότερα σημεία
ενδιαφέροντος.

Γενικές εντυπώσεις
και νέες προσθήκες
Mια γενική εντύπωση που αποκομίσαμε
για την φετινή διοργάνωση της IFSEC,
είναι ότι παρόλο που το μέγεθος της
μπορεί να φαίνονταν κάπως μικρότερο
σε σχέση με άλλες χρονιές, η συνολική
αίσθηση σε σχέση με την παρουσία των
600 περίπου εκθετών κρίνεται ιδιαίτερα
θετική. Είδαμε, πάρα πολλά καλαίσθητα περίπτερα, με λειτουργική δομή και
πλούσιο περιεχόμενο όσον αφορά τα
συστήματα και τις τεχνολογίες που παρουσίασαν, όχι μόνο από τους μεγάλους
κατασκευαστές, αλλά και από εταιρίες
μικρότερης κλίμακας που προσπάθησαν και πέτυχαν να διακριθούν και να
προσελκύσουν πολλούς επισκέπτες.
Η προσέλευση των επισκεπτών ήταν
ιδιαίτερα ικανοποιητική και κυμάνθηκε
στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, ενώ η οργάνωση, οι παροχές και οι υπηρεσίες της
έκθεσης ήταν όπως πάντα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συναντήσαμε επισκέπτες
από όλο τον κόσμο που συνθέτουν την
κατασκευαστική και εμπορική αλυσίδα
του security παγκοσμίως καθορίζοντας
τις τάσεις και τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη αγορά. Οι επισκέπτες ήταν κυρίως
επαγγελματίες από τον κατασκευαστικό κλάδο των συστημάτων ασφάλειας,

τοπικοί αντιπρόσωποι κατασκευαστικών οίκων, integrators και εγκαταστάτες, σύμβουλοι αλλά και
τελικοί επιχειρηματικοί πελάτες,
υπεύθυνοι ασφάλειας δηλαδή επιχειρήσεων και οργανισμών από όλο το εύρος
των κάθετων αγορών. Τα τεχνολογικά
σεμινάρια για τις νέες τάσεις στα σύστημα ασφάλειας που πραγματοποιήθηκαν
στον ειδικό χώρο που ήταν διαμορφωμένος για αυτό το σκοπό, προσέλκυσαν
όπως κάθε φορά πολλούς επαγγελματίες. Μαζί με την IFSEC πραγματοποιήθηκα στον ίδιο χώρο και παράλληλα και
άλλες σημαντικές εκθέσεις σχετικές με
την ασφάλεια ευρύτερα, όπως η FIREX
International -που αφορά τον τομέα της
πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης- και ακόμα οι παράλληλες εκθέσεις: Facilities
Show, Safety & Health Expo, and
Service Management Expo, συνδέοντας έτσι με αυτό τον τρόπο όλους τους
επιμέρους τομείς της ασφάλειας και
προστασίας με την ευρύτερη έννοια.

Borders &
Infrastructure Expo
Στα πλαίσια της IFSEC 2017 εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά ένα παράλληλο event με την ονομασία «Borders &
Infrastructure Expo» που εστίαζε απευθείας σε προϊόντα, λύσεις και τεχνογνωσία ασφάλειας για μεγάλης και κρίσιμης
σημασίας εγκαταστάσεις, όπως σύνορα,
κρατικά κτίρια, κρίσιμες εθνικές υποδομές, σώματα ασφάλειας, μεταφορές,
τηλεπικοινωνίες και άλλου στρατηγικού
χαρακτήρα εγκαταστάσεις για κάθε χώρα. Πρόκειται στην ουσίας για ένα ‘show
within a show’ που απευθύνονταν σε
στελέχη που διαμορφώνουν τις πολιτικές και τους σχεδιασμούς ασφάλειας
σε αυτές τις υποδομές και τις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν
λύσεις ασφάλειας για κρίσιμες εγκαταστάσεις, όπως: συστήματα περιμετρικής
προστασίας μεγάλης κλίμακας, εξοπλι-

σμό «Command & Control», τεχνολογίες
ελέγχου και επιτήρησης συνόρων, συστήματα Scanning & Screening, πύλες
εισόδου εγκαταστάσεων και υποδομές
περιφράξεων αλλά και υπηρεσίες εκπαίδευσης και λύσεις κυβερνοασφάλειας.

Installer World
Μια ακόμα αλλαγή στη δομή της έκθεσης ήταν o τομέας Installer World.
Πρόκειται για την μεγάλη ειδική περιοχή
στην έκθεση που απευθύνεται κυρίως
στους τεχνικούς εγκαταστάτες και τους
integrators των συστημάτων ασφάλειας.
που επισκέφτηκαν το event. Εκεί, οι επισκέπτες είδανε λύσεις και προϊόντα που
μπορούν να καλύψουν τις σύγχρονες
απαιτήσεις των πελατών τους, λάβανε
συμβουλές και τεχνικές ενημερώσεις
από τα στελέχη των κατασκευαστικών
οίκων για τις καινοτομίες, τις εξελίξεις
και τις τάσεις της βιομηχανίας των συστημάτων. Συναντήσανε συναδέλφους
τους και αντάλλαξαν τεχνογνωσία και
απόψεις για τις απαιτήσεις και την υλοποίηση των σύγχρονων έργων ασφάλειας, ενώ είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν στην πράξη νέες τεχνολογικές
δυνατότητες προϊόντων σχετικά με το
CCTV, IP επιτήρηση, Αccess Control,
Alarm systems, κ.ά. Στον ίδιο χώρο υπήρχε φιλοξενήθηκε και το ARC (Alarm
Receiving Center) Village όπου παρουσιάστηκαν τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με τον σύγχρονο εξοπλισμό και τις
πρωτοποριακές υπηρεσίες στο τομέα
της λήψης και διαχείρισης σημάτων συναγερμού και εικόνας από τους Κεντρικούς Σταθμούς.

Drone Zone
Ο τομέας των Drone είχε την τιμητική του
και στη φετινή IFSEC, μιας και πλέον οι
εφαρμογές των συστημάτων αυτών αξιοποιούνται σε πολλά έργα ασφάλειας και
συνδυάζονται και με άλλα συστήματα.
Στον ειδικό χώρο που είχε στηθεί μέσα
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στην έκθεση για το Drone Zone, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν live επιδείξεις από Drones
και UAVs που μεταξύ άλλων αξιοποιούνται και σε εφαρμογές ασφάλειας, για την
προστασία και επιτήρηση εγκαταστάσεων, συνόρων, δημόσιων χώρων ή για τις
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αλλά
και για εφαρμογές προστασίας από τα
ίδια τα drones που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από κακόβουλους χρήστες
(anti-drone τεχνολογίες).

Η ωρίμανση των
τεχνολογικών τάσεων
Με στόχο να αφουγκραστούμε τις γενικότερες τάσεις της αγοράς και την εξέλιξη των τεχνολογιών στο τομέα των
ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας,
διανύσαμε κατά το τριήμερο 20 με 22
Ιουνίου αρκετά χιλιόμετρα μέσα στο
εκθεσιακό κέντρο ExCel του Λονδίνου,
προκειμένου να επισκεφτούμε όσα
περισσότερα περίπτερα των εκθετών
μπορέσουμε και να συνομιλήσουμε με
τα στελέχη των εταιριών. Αυτό που προέκυψε ως μια γενική διαπίστωση, είναι
η ωρίμανση των ήδη υπαρχουσών
τεχνολογιών, που έχουν αναπτυχθεί
τα τελευταία 2 χρόνια, οι οποίες ενσωματώνονται στα νέα προϊόντα των κατασκευαστικών οίκων, με βελτιωμένα
χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν την
απόδοση, την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα και φιλικότητα χρήσης.
Πολύ απλά, θα λέγαμε ότι στην IFSEC
2017 δεν διαπιστώσαμε την ενσωμάτωση νέων εντελώς τεχνολογιών στα προϊόντα που παρουσίασαν οι κατασκευα-
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στικοί οίκο, είδαμε όμως αρκετές αναβαθμισμένες εκδόσεις των τεχνολογιών
και των λύσεων. Μια εξέλιξη δηλαδή
των τεχνολογιών που ήδη γνωρίζαμε.
Στο τομέα της βίντεο επιτήρησης για
παράδειγμα -που για ακόμα φορά κυριάρχησε- συνεχίστηκε από την μια πλευρά
η προσπάθεια των μεγάλων κατασκευαστών της Κίνας (Hikvision και Dahua) και
γενικότερα των εταιριών από την αγορά
της Ασίας, να αναδείξουν λύσεις μετάδοσης ακόμα πιο υπερ-υψηλών αναλύσεων HD μέσω αναλογικής καλωδιακής
υποδομής - με βάση τα πρότυπα που
έχουν αναπτύξει ο καθένας. Παράλληλα, εστίασαν σε μεγάλο βαθμό στην ανάδειξη υβριδικών προτάσεων, που
έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν
πολλαπλά πρότυπα (μέχρι 5 το μέγιστο),
ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις προσπάθειες διαλειτουργικότητας όλων των
προτύπων στο video surveillance, που
βασίζονται σε διαφορετικές πλατφόρμες. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρίες
που είναι σταθερά προσηλωμένες στην
επιτήρηση μέσω IP (όπως Bosch, Axis,
Mobotix, Vanderbilt, Avigilon, Milesight,
κ.ά.) δώσανε ιδιαίτερη έμφαση και αυτές
στην επίτευξη video υψηλότερων αναλύσεων, ενώ παράλληλα επιχείρησαν
να κερδίσουν τις εντυπώσεις με επίκεντρο τις έξυπνες δυνατότητες video
analytics που συνεχώς εξελίσσουν.
Επίσης, σε πολλά περίπτερα είδαμε να
προβάλλονται κάμερες με εντυπωσιακές
επιδόσεις στη λήψη εικόνων κάτω από
συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού,
ως αποτέλεσμα ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών που θα συνεχίσουν να
αποτελούν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
πεδίο δράσης για πολλούς κατασκευαστές.
Από ότι φάνηκε και στη φετινή IFSEC,
ο τομέας των συστημάτων συναγερμού διευρύνει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που προέρχονται από την
πληροφορική. Σε αυτές κυρίαρχη θέση

έχει το cloud που επιτρέπει τη διασύνδεση των συστημάτων με πολλές άλλες
υποδομές και φυσικά τα application,
που πάρα πολλοί κατασκευαστές έχουν
αναπτύξει προκειμένου οι χρήστες να
διαχειρίζονται το σύστημα τους μέσω
του κινητού τους τηλεφώνου. Επίσης,
πολλές εταιρίες συνεχίζουν να δίνουν
έμφαση στη προώθηση λύσεων υβριδικής τεχνολογίας, που συνδυάζουν
ενσύρματες και ασύρματες λειτουργίες
στο τομέα του συναγερμού, καθώς επίσης και αρκετές αναβαθμίσεις στο πεδίο
της επεκτασιμότητας και παράλληλης
λειτουργίας με συστήματα οικιακού
αλλά και κτιριακού αυτοματισμού.
Στο τομέα του ελέγχου πρόσβασης
ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση λύσεων που αξιοποιούν το
κινητό τηλέφωνο -ως μέσο ταυτοποίησης- αλλά και προτάσεων που επιτυγχάνουν την ενοποίηση με τα υπόλοιπα
συστήματα ασφάλειας κυρίως του video
surveillance μέσω IP τεχνολογίας.
Επίσης θα πρέπει γενικά να επισημάνουμε ότι η τάση του Internet of Things
(IoT) έχει αρχίσει να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τη βιομηχανία της ασφάλειας, αποτελώντας συστατικό στοιχείο
πολλών σύγχρονων έξυπνων λύσεων. Η
δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Internet
και η εξ΄ αποστάσεως διαχείριση και επικοινωνία των επιμέρους μονάδων μιας
υποδομής έξυπνου κτιρίου -στις οποίες
συγκαταλέγονται και τα συστήματα ασφάλειας- δεν είναι πλέον μια φουτουριστική τάση, αλλά μια πραγματικότητα
στην οποία οι επαγγελματίες θα πρέπει
να προσαρμοστούν και να ενημερωθούν
για αυτές τις εφαρμογές και το πως υλοποιούνται.
Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να δείτε
βασικά στοιχεία και αρκετές φωτογραφίες από τα περίπτερα αρκετών ξένων
αλλά και Ελλήνων εκθετών, που είχαμε
την ευκαιρία να επισκεφτούμε.
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Ξεχωριστές καινοτομίες
παρουσίασε η DAHUA
Όπως ήταν αναμενόμενο, το περίπτερο
της Dahua στην IFSEC 2017, κέρδισε τις
εντυπώσεις, από το μέγεθος του, την
μεγάλη επισκεψιμότητα αλλά φυσικά
και από την πληρότητα και αρτιότητα
των λύσεων και των τεχνολογιών που
παρουσιαστήκαν. Τα προϊόντα και οι
ολοκληρωμένες προτάσεις της Dahua
που είδαμε στο περίπτερο της, διακρίνονταν ως προς τις κάθετες αγορές ή τις
εφαρμογές που απευθύνονται, αλλά και
ως προς τις ξεχωριστές τεχνολογίες που
υποστηρίζουν.
Επιχειρώντας να ξεχωρίσουμε κάποιες
από τις προτάσεις της εταιρείας που
κέρδισαν τις εντυπώσεις, θα πρέπει σίγουρα να αναφερθούμε στα νέα προϊόντα που ενσωματώνουν την νέας γενιάς
τεχνολογία αναλογικού HD, HDCVI 4.0
που πρόσφατα η εταιρία εισήγαγε στην
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αγορά. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε
3 πυλώνες: 4K-HDCVI, IoT-HDCVI και
AI-HDCVI, που προσφέρουν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα στους πελάτες
και αναμένεται να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την αποδοχή στην αγορά
του αναλογικού HD. Η τεχνολογία 4KHDCVI όπως μας ενημέρωσαν τα στελέχη της Dahua, επιτυγχάνει μετάδοση
εικόνας εξαιρετικής ποιότητας της τάξεως των 4K ακόμα και σε απόσταση 700
μέτρων μέσω ομοαξονικού καλωδίου
(RG6). Η τεχνολογία IoT-HDCVI που
ενσωματώνεται σε νέα προϊόντα, αποτελεί μια μοναδική καινοτομία που επιτρέπει στις κάμερες να ξεπεράσουν τα
όρια των βασικών λειτουργιών λήψης
και μετάδοσης βίντεο, μιας και με τους
αισθητήρες ΙοΤ (Internet of Things) είναι
πλέον εφικτή η μετάδοση μέσω ομοαξονικού καλωδίου -όχι μόνο σημάτων
βίντεο- αλλά και άλλων πληροφοριών,

όπως ειδοποιήσεις συναγερμού, θερμοκρασία και υγρασίας.
Στο περίπτερο της DAHUA ο Jiaqi
Gao, Product Marketing Manager, της
εταιρείας μας παρουσίασε επίσης την
ολοκληρωμένη πρόταση της εταιρίας
για ένα «έξυπνο σύστημα μετακίνησης» που θα εξυπηρετεί τις πόλεις του
μέλλοντος και συνίσταται από κάμερες
και λογισμικά ανάλυσης εικόνων που
επιτυγχάνουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα ανίχνευσης ελεύθερων θέσεων για
parking. Στο επίκεντρο των συστημάτων βίντεο επιτήρησης στο περίπτερο
της DAHUA, βρέθηκαν οι τεχνολογίες
face recognition και οι νέες κάμερες 4Κ
Starlight που επιτυγχάνουν εξαιρετική
ποιότητα εικόνας κάτω από συνθήκες
πολύ χαμηλού φωτισμού, υποστηρίζοντας παράλληλα SMART H.265+ βελτιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου.
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Η Τεχνητή Νοημοσύνη
στο επίκεντρο του
περιπτέρου της Hikvision
Το περίπτερο της Hikvision ήταν για ακόμα μια φορά επιβλητικό, με πολλούς
χώρους άρτια δομημένους ανά κάθετη
αγορά και με αρκετές νέες προτάσεις
προϊόντων από όλες της κατηγορίες
βίντεο-επιτήρησης και όχι μόνο, αφού
πλέον η εταιρία έχει επεκταθεί σε όλους
τους τομείς των συστημάτων ασφάλειας. Η ισχυρή παρουσία της Hikvision
στην IFSEC 2017, ήταν αναμενόμενη,
και όσον αφορά την επισκεψιμότητα
του περιπτέρου της, που ήταν πάρα
πολύ μεγάλη.
Θέλοντας να σταθούμε σε κάποια βασικά στοιχεία που αποκομίσαμε από την
επίσκεψης μας, αλλά και όπως μας τα
παρουσίασε ο Arno Tromp, Product

Manager της εταιρίας για την Ευρώπη,
θα πρέπει σίγουρα να αναδείξουμε το
concept της τεχνολογίας ΑΙ (artificial
intelligence ) στο τομέα της βίντεο
επιτήρησης που προωθεί η εταιρία,
αλλά και της προσέγγισης του «Deep
Learning» που χρησιμοποιείται ήδη
στην βιομηχανία του IT. Πρόκειται για
δυο πραγματικές καινοτομίες για το
χώρο των συστημάτων ασφάλειας,
που η Hikvision πιστεύει ότι θα παίξουν
σημαντικό ρόλο στο άμεσο μέλλον και
θα εφαρμοστούν σε πολλές κάθετες
αγορές, όπως για παράδειγμα η αγορά
των μεταφορών. Για το λόγο αυτό, η
Hikvision ενσωματώνει αυτές τις τεχνολογίες σε πολλά από τα προϊόντα της
ήδη, προσφέροντας λειτουργίες όπως
αναγνώριση προσώπων ή πινακίδων
οχημάτων με εξαιρετική ακρίβεια. Οι

έξυπνες πόλεις με ειδικές κάμερες που
αντιλαμβάνονται την ταχύτητα και τη
συμπεριφορά των οχημάτων στους
δρόμους με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης κυκλοφορίας ήταν
ένα ακόμα οραματικό project που η
Hikvision αποφάσισε να προωθήσει
στην έκθεση.
Επίσης τα στελέχη της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να δείξουν στους
επισκέπτες όλα τα νεότερα προϊόντα
της εταιρείας που ενσωματώνουν τις
τεχνολογίες Turbo HD 4.o και H.265
καθώς και τις νέες θερμικές κάμερες.
Ο Arno Tromp μας μίλησε ακόμα
για τις νέες κάμερες της τεχνολογίας
DarkFighter που επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις λήψης καθαρών και
έγχρωμων εικόνων σε συνθήκες πολύ
χαμηλού φωτισμού.

.
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Ολιστική πρόταση
διασύνδεσης από
τη Honeywell

Δικαιολογώντας απόλυτα τη δυναμική του στη παγκόσμια αγορά των
συστημάτων ασφάλειας, ο όμιλος της
Honeywell υποδέχτηκε τους επισκέπτες της IFSEC σε ένα περίπτερο εφάμιλλο του μεγέθους και των λύσεων
που διαθέτει. Κυρίαρχο μήνυμα του
ομίλου είναι η δύναμη της διασύνδεσης των συστημάτων και ενοποίησης
των λειτουργιών μέσα από κεντρική
διαχείριση των εφαρμογών στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Επίσης γνωρίσαμε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες
των συστήματος WIN-PAK και NetAXS
που κάνουν πράξη την έννοια της διασύνδεσης των συστημάτων ελέγχου
πρόσβασης. Ο Daniel Wan, Channel
Marketing Leader της εταιρίας, μας παρουσίασε την νέα, ολιστική πρόταση
για την ασφάλεια και τον έλεγχο του
smarthome, με το Total Connect Box.
Μια λύση που συνδυάζει κάμερες και
αισθητήρες παρακολούθησης θερμοκρασίας και πλημμύρας μεέξυπνες πρίζες, ενώ εγκαθίσταται και συντηρείται
από επαγγελματίες ευκολότερα χάρη
στο Total Connect Pro Manager, μέσω
του cloud, ασύρματα.

Η PH SVESIS ως η εξέλιξη
της Paradox Hellas
συστήνεται ξανά στις
διεθνείς αγορές
Η PH SVESIS μπορεί να συστήθηκε για
πρώτη φορά με αυτό το όνομα στην
FIREX 2017 -την παράλληλη έκθεση

.
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για την πυρασφάλεια της IFSEC- αποτελεί όμως τη συνέχεια και την εξέλιξη
της Paradox Hellas, σε ότι αφορά τον
κατασκευαστικό και εξαγωγικό τομέα
των συστημάτων πυρανίχνευσης
που σχεδιάζει, παράγει και διανέμει σε
παγκόσμιες αγορές η Ελληνική εταιρία.
Η δημιουργία του νέου Brand name PH
Svesis για το τομέα της πυρανίχνευσης
θα συνδυαστεί με την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και καινοτόμων τεχνολογιών που θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην εταιρία να διεκδικήσει
σημαντικό μερίδιο των αγορών σε
πολλές χώρες του εξωτερικού. Από τα
Highligths του περιπτέρου της εταιρίας
ξεχώρισαν ο νέος πίνακας κατάσβεσης
Fighter XT που καλύπτει τις περισσότερες εφαρμογές κατάσβεσης. Πρώτη
επίσημη παρουσίαση και για τον Neon,
το νέο κέντρο πυρανίχνευσης που ενσωματώνει όλα τα προηγμένα χαρακτηριστικά που αναζητά κάποιος από
ένα σύγχρονο κέντρο πυρανίχνευσης.

νειας IRIS που σίγουρα εντυπωσίασαν
το κοινό της έκθεσης με την μοναδική
τους σχεδίαση. Επίσης, παρουσιάστηκε
η οικογένεια υβριδικών συστημάτων
συναγερμού AEOLUS με έμφαση στο
πληκτρολόγιο αφής AEOLUS KP με τη
γυάλινη επιφάνεια. Αξίζει επίσης να
σταθούμε στην οικογένεια συστημάτων
συναγερμού S-PRO με την πρωτοποριακή τεχνολογία «All Day Secure» για την
οποία πολλοί επισκέπτες θέλησαν να
μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες.
Η αποτίμηση της πρώτης συμμετοχής
της Sigma Security με τα νέα της προϊόντα, σε μια τόσο μεγάλη διεθνή έκθεση
κρίνεται κάτι παραπάνω από θετική και
επιτυχημένη όπως μας ανέφερε και ο
Αλέξανδρος Φείδας, Δ/νων Σύμβουλος
της εταιρείας.

Terracom
Για 3η συνεχόμενη χρονιά το περίπτε-

H πρώτη συμμετοχή
της Sigma Security
στην IFSEC κέρδισε τις
εντυπώσεις
Στην πρώτη της συμμετοχή στην IFSEC,
η Sigma Security -που φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο
των συστημάτων ασφάλειας- είχε την
ευκαιρία να παρουσιάσει στη διεθνή
αγορά, την πλήρη σειρά προϊόντων
της από τον τομέα των συστημάτων
συναγερμού, που σχεδιάζει και κατασκευάζει στην Ελλάδα. Σε πρώτο πλάνο
βρέθηκαν οι νέες σειρήνες της οικογέ-

ρο της Ελληνικής εταιρείας Terracom
προσελκύσε το ενδιαφέρον πολλών
επισκεπτών στην IFSEC που ενδιαφέρθηκαν να ενημερωθούν για τις νέες
δυνατότητες των λύσεων QR-Patrol και
MyLoneWorkers.
Το QR-Patrol είναι το online σύστημα
παρακολούθησης φυλάξεων, ιδανικό

για τη λειτουργία των εταιρειών security καθώς δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους
πελάτες τους. Tο MyLoneWorkes είναι ένα νέο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των μοναχικών εργαζομένων
(Lone Workers) που χρησιμοποιεί επίσης μια mobile και μια
web εφαρμογή προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία
τους και την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων τους κάτω από
δύσκολες συνθήκες σε απομακρυσμένες περιοχές.

AV TECH
Ένας σημαντικός κατασκευαστικός οίκος στο τομέα της

βίντεο επιτήρησης, με προέλευση από την Ταϊβάν, που είχε ισχυρή παρουσίαση στην έκθεση, ήταν η AV TECH, η οποία μάλιστα συμφώνησε πρόσφατα με την Axxon Security
Systems, για τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. Η
εταιρεία ανέδειξε 3 σημαντικά νέα: Τα καταγραφικά Quadbrid
HD CCTV με κάμερες Star light, λύσεις IP επιτήρησης με Η.265
και 5MP καθώς και ένα σύστημα διαχείρισης βίντεο από απόσταση μέσω λογισμικού για PC ή εφαρμογής για κινητό
τηλέφωνο.

Mobotix

Η Γερμανική εταιρεία Mobotix ανέδειξε για ακόμα μια φορά σε συμμετοχή της σε μεγάλη διεθνή έκθεση την πλήρη
γκάμα έξυπνων IP συστημάτων επιτήρησης που διαθέτει και

event.Report
έχουν δοκιμαστεί σε πάρα πολλά έργα
για τη σταθερότητα λειτουργίας τους
και την εξαιρετική απόδοση που προσφέρουν, ενσωματώνοντας λογισμικό
διαχείρισης και δυνατότητες ανάλυσης
εικόνας που καθιστούν τις κάμερες της
εταιρίας ένα ολοκληρωμένο σύστημα
ασφάλειας που καλύπτει τις πλέον υψηλές απαιτήσεις. Από τις νέες προτάσεις
της εταιρείας που είδαμε στο περίπτερο
της, ξεχωρίσαμε τις νέες κάμερες της
σειράς Mx6 με ενσωματωμένο VMS.
Επίσης πολλές από τις προτάσεις που
παρουσιάστηκαν σχετίζονταν με την
αγορά των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Geovision

7 ιντσών και δυνατότητα διαχείρισης
καμερών επιτήρηση.

ControlSoft

σωματώνοντας στα προϊόντα της, τις
νεότερες τεχνολογικές αναβαθμίσεις
στο τομέα του RFID, Bluetooth και ασύρματης διασύνδεσης . Στο περίπτερο της στην IFSEC έδωσε έμφαση στα
συστήματα ηλεκτρονικών κλειδαριών
i-Lock τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάρτες Mifare ή μεταλλικά κλειδιά, αλλά και με την χρήση
smarphone, προσφέροντας ευελιξία
στον έλεγχο πρόσβασης, υψηλή ασφάλεια, ευκολία χρήσης και εγκατάστασης.
Διακρίνονται επίσης για τη στιβαρή κατασκευή και την ανθεκτικότητα τους.

Nista Devices
Στο περίπτερο της Geovision -μια εταιρεία πρωτοπόρος στα συστήματα IP
βίντεο επιτήρησης- ενημερωθήκαμε
μεταξύ άλλων για τις νέες δυνατότητες
του συστήματος VMS που συνεχώς εξελίσσει η εταιρεία, όπως είναι το 3D
E-map για την αναγνώριση προσώπων
και ανίχνευση ανθρώπινης παρουσίας.
Το σύστημα VMS της Geovision υποστηρίζει μέχρι 64 κανάλια, μπορεί να
συνδεθεί και να λειτουργήσει μαζί με
συστήματα POS αλλά και με κέντρα διαχείρισης Cloud. Υποστηρίζει επίσης
Backup Center και H.265/HEVC, H.264
και MJPEC Codec καθώς επίσης και ενοποίηση με συστήματα ελέγχου πρόσβασης και LPR.

Amadeo
Η Amadeo έχει αναπτύξει μια παγκόσμια δραστηριότητα στην ανάπτυξη
συστημάτων ελέγχου πρόσβασης εν-
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Στα πλαίσια της συμμετοχής της στην
έκθεση, η προερχόμενη από την Μεγάλη Βρετανία, ControlSoft παρουσίασε
τις νέες τις καινοτόμες προτάσεις στο
τομέα του ελέγχου πρόσβασης, εστιάζοντας σε λύσεις Mobile Access που
κάνουν χρήση των κινητών τηλεφώνων.
Επίσης γνωρίσαμε από κοντά τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα
Identity Access Software που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση του
έλεγχου πρόσβασης σε κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε κλίμακας, ενοποιήση
με συστήματα συναγερμού και επιτήρησης και ωρομέτρηση προσωπικού,
προσφέροντας λειτουργικότητα και
υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

EGT
Η Nista Devices κατέγραψε μια πολύ
αξιόλογη συμμετοχή στην έκθεση, παρουσιάζοντας ξεχωριστές λύσεις που
βασίζονται αποκλειστικά σε τεχνολογία IP και διακρίνονται για την ποιοτική
τους σχεδίαση και κατασκευή από αλουμίνιο αλλά και τις δυνατότητες που
προσφέρουν. Στην γκάμα της εταιρίας
περιλαμβάνονται μονάδες ελέγχου
πρόσβασης αλλά και θυροτηλεοράσεων. Επίσης, είδαμε από κοντά μονάδες
για τον έλεγχο πρόσβασης -όπως το
μοντέλο IP39-40ePC- που ενσωματώνουν IP HD κάμερα, αλλά και την μονάδα ελέγχου IP39-70 με οθόνη αφής

Η EGT είναι μια Ελληνική εταιρεία που
κατέγραψε με επιτυχία την πρώτη της
συμμετοχή στην IFSEC παρουσιάζοντας
το σύστημα Easy Guard Tour το οποίο
παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής,
ελέγχου και διαχείρισης της παροχής

IFSEC International 2017
υπηρεσιών με χρήση συσκευής και
κατάλληλου λογισμικού. Θεωρείται ιδανικό για τη διαχείριση και τον έλεγχο
του προσωπικού ασφάλειας έτσι ώστε
αυτοί να επιβεβαιώνουν τη θέση τους
σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.

Milesight

Μια ιδιαίτερα ανερχόμενη δύναμη στο
τομέα του IP video surveillance είναι
η Milesight που κατέγραψε μια πολύ
αξιόλογη παρουσία στην IFSEC 2017,
παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων την νέα
της σειρά Mini PTZ καμερών με δυνατότητα περιστροφής στη κίνηση Pan κατά
360 μοίρες και 75 μοίρες στη κίνηση tilt.
Οι νέες αυτές κάμερες υποστηρίζουν επίσης 12x οπτικό Zoom, καθώς και έξυπνες λειτουργίες υπέρυθρου φωτισμού
και PTZ motion detection όπως επίσης
και starlight τεχνολογία για εξαιρετική
απόδοση λήψης εικόνων σε συνθήκες
πολύ χαμηλού φωτισμού. Στο περίπτερο της εταιρίας, είδαμε επίσης fisheye
κάμερες στα 12 MP με Η.265.

Fujifilm

Highlight του περιπτέρου είναι οι σειρές φακών Full HD, με 32x και 60x οπτική μεγέθυνση που παρουσιάζονται
σε ζωντανή επίδειξη. Οι φακοί αυτοί
συνδυάζουν μεγάλο οπτικό zoom με
πολύ υψηλή ανάλυση και μεγάλο forma
αισθητήρων 1/1.8” and 2/3”.

Μια πολύ μεγάλη ποικιλία νέας γενιάς
ασύρματων συστημάτων ασφαλείας με
έμφαση σε smart λειτουργίες και design
για το σύγχρονο σπίτι ή επιχείρηση είδαμε στο περίπτερο της Ajax.

Bosch

NSC

Στον τομέα της Πυρανίχνευσης -δηλαδή
στην παράλληλη με την IFSEC έκθεση
FIREX- ξεχώριζε το περίπτερο της Γερμανικής εταιρείας NSC που σχεδιάζει,
κατασκευάζει και διαθέτει στην παγκόσμια αγορά συστήματα πυρασφάλειας
που διακρίνονται για την ποιότητα τους
με βάση τα πολλά πιστοποιητικά ποιότητα που έχει λάβει η εταιρεία όπως:
DIN EN standards, VdS and ISO9001. Επίσης κατασκευάζει συστήματα φωνητικής ειδοποίησης έκτακτων αναγκών
πιστοποιημένα με ΕΝ54-16 και ΕΝ-24.
Τα στελέχη της NSC μας ξενάγησαν στο
ιδιαίτερα καλαίσθητο και άρτια δομημένο περίπτερο της εταιρείας και μας
παρουσίασαν τους πίνακες διαχείρισης
πυρόσβεσης της εταιρείας καθώς και
τις δυνατότητες ενός ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης κτιριακών αυτοματισμών.

Στο πνεύμα της ενοποίησης των συστημάτων, με βάση τα λογισμικά διαχείρισης κινήθηκε η Bosch στη φετινή IFSEC,
όπου στο περίπτερο της, είχαμε τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να δούμε από
κοντά τις κινούμενες κάμερες της σειράς MIC IP που είναι εξαιρετικής ανθεκτικότητας και σχεδιάστηκαν για ειδικές
εφαρμογές, παρουσιάζοντας σταθερή
απόδοση λειτουργίας ακόμα και κάτω
από ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος.
Οι κάμερες αυτές εντυπωσιάζουν επίσης με τις έξυπνες δυνατότητες ανάλυσης video που υποστηρίζουν και την
εξαιρετική τους απόδοση σε συνθήκες
πολύ χαμηλού φωτισμού χάρη στην τεχνολογία Starlight.

Vanderbilt

Ajax
Αυτή τη χρονιά στο περίπτερο της, η
FUJIFILM, επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της ευρύτατης γκάμας, φακών
Fujinon zoom που διακρίνονται για την
υψηλή ποιότητα και απόδοση τους. Το

Τα δεδομένα ποιοτικά χαρακτηριστικά
που διαθέτουν οι λύσεις της Vanderbilt,
είναι το βασικό στοιχείο που διέκρινε
τα όσα είδαμε στο περίπτερο της εταιρείας. Οι λύσεις που παρουσιάστηκαν
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με έμφαση στην IP τεχνολογία αλλά και
την Cloud τεχνολογία ήταν δομημένες
ανάλογα με την κάθετη αγορά που απευθύνονται, ως αποτέλεσμα μια νέας
εμπορικής αλλά και τεχνολογικής προσέγγιση της εταιρίας απέναντι στους
τελικούς πελάτες της. Έτσι είδαμε συστήματα επιτήρησης σε live επίδειξη,
που απευθύνονταν είτε στην αγορά του
retail, είτε των remote υπηρεσιών, είτε
άλλων εγκαταστάσεων.

FLIR

Γνωρίσαμε επίσης το νέο λειτουργικό
σύστημα που ενσωματώνουν τα DVR
και NVR της εταιρείας.

Avigilon

χωρίς όριο σε ό,τι αφορά στις κάμερες,
τους video servers ή τις θέσεις εργασίας. Το Axxon Next είναι ένα καινοτόμο
λογισμικό διαχείρισης video ( Video
Management System), το οποίο είναι
συμβατό με όλες τις γνωστές IP κάμερες και DVR της αγοράς. Η νέα έκδοση
υποστηρίζει μεταξύ άλλων καινούριες
λειτουργίες όπως αναγνώριση και αναζήτηση προσώπων σε καταγεγραμμένο βίντεο και αναζήτηση πινακίδων
οχημάτων.

AXIS
Παραδοσιακός και πρωτοπόρος εκπρόσωπος της ιδιαίτερης κατηγορίας συστημάτων επιτήρησης που βασίζονται
σε θερμική τεχνολογία, η FLIR σε μια
ακόμα συμμετοχή της σε διεθνή έκθεση είχε την ευκαιρία να αναδείξει στους
επισκέπτες τη μεγάλη γκάμα λύσεων
που διαθέτει εστιάζοντας σε εφαρμογές
όπως περιμετρική προστασία μεγάλων
εγκαταστάσεων, αλλά και πιο ειδικές εφαρμογές όπως η έγκαιρη ειδοποίηση
για την αποτροπή πυρκαγιών.

Provisioν ISR
Στο χώρο που φιλοξενούσε την προερχόμενη από το Ισραήλ, Provision ISR,
που είναι μια εταιρία που διακρίνεται
για την αξιοπιστία των οικονομικών λύσεων επιτήρησης που διαθέτει για τη
μεσαία αγορά, είδαμε να παρουσιάζονται κάμερες των 2, 4 και 5 MP Analog
HD 4 σε 1 αλλά και λύσεις IP επιτήρησης
τύπου dome και bullet με 4K ανάλυση
που υποστηρίζουν το πρότυπο H.265.
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Υψηλές επιδόσεις, ξεχωριστές δυνατότητες, έξυπνες λειτουργίες και καινοτομική σχεδίαση είναι τα στοιχεία
που χαρακτηρίζουν τις νέες λύσεις
που συναντήσαμε στο περίπτερο της
Avigilon. Εκεί μεταξύ άλλων είδαμε τη
νέα θερμική κάμερα H4, που συνδυάζει
self-learning video analytics με θερμική
απεικόνιση καθώς επίσης και την mini
dome κάμερα H4 ,που χωράει στη παλάμη ενός χεριού και διαθέτει αρθρωτή σχεδίαση με πολύ ισχυρό επεξεργαστή εικόνας στοχεύοντας σε αγορές
entry-level και προσφέροντας κυρίως
διακριτικότητα αλλά και ποιότητα στην
επιτήρηση.

AxxonSoft
Μια ακόμα δυναμική συμμετοχή σε μεγάλη έκθεση καταγράφει η AxxonSoft
που συνδυάζεται με την ανάδειξη των
νέων δυνατοτήτων της νέας γενιάς του
VMS της εταιρίας, Axxon Next 4. Το
Axxon Next είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα VMS, που δύναται να αναβαθμιστεί

Απόλυτα ταυτισμένη και πρωτοπόρος
εταιρεία στην IP τεχνολογία στο τομέα
βίντεο επιτήρησης, η Axis παρουσίασε
στο περίπτερο της, μια σειρά από νέες
καινοτομίες, όπως είναι η εφαρμογή
AXIS Demographics Identifier. Η εφαρμογή αυτή επιτυγχάνει να εντοπίζει και
να αναλύει τα πρόσωπα που βρίσκονται σε μια περιοχή πεζής κυκλοφορίας
και να προβάλει με ακρίβεια το φύλλο,
αλλά την ηλικία τους κατά προσέγγιση,
παρέχοντας αποτελέσματα ιδιαίτερα
χρήσιμα για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Επίσης, η εταιρεία παρουσίασε τη σειρά καμερών Axis Companion
που απευθύνεται σε μικρομεσαίες εφαρμογές.

IFSEC International 2017
TVT

H TVT μετράει πολλές συμμετοχές στην
IFSEC και κάθε χρόνο παρουσιάζει καινούργιες προτάσεις. Φέτος, ανέδειξε
πολλές νέες λύσεις από τον τομέα των
4K και Star Light καμερών, αλλά και
συστήματα που υποστηρίζουν Η.265
καθώς επίσης και HD Analog & Η.264
+ IP Solution.

έμφαση στη σειρά καμερών VR Fisheye
που υποστηρίζουν αναλύσεις 9MP και
H.265, αλλά και σε μοντέλα 4K IPC στα
8 MP με H.265 και Η,264 και δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου. Οι
κάμερες τύπου fisheye που είδαμε στο
περίπτερο της εταιρίας ενσωματώνουν
PoE δυνατότητα αλλά και υποδοχή SD
κάρτας για τοπική αποθήκευση.

Vivotek

NVT

Η Vivotek, ένα brand από την Ταϊβάν
καθαρά προσανατολισμένο από το
2000 στη δικτυακή βίντεο επιτήρηση
είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους
επισκέπτες του περιπτέρου της για όλες
τις νέες λύσεις που έχει αναπτύξει μεταξύ των οποίων και μια οικογένεια καμερών που έχουν σχεδιαστεί για μεγάλους
δημόσιους χώρους όπως πάρκινγκ και
πλατείες. Οι κάμερες αυτές προσφέρουν πανοραμική κάλυψη σε γωνία
θέασης 180 μοιρών ενώ υποστηρίζουν
αναλύσεις 3, 8 και 12 MP, διαθέτοντας
παράλληλα υπέρυθρο φωτισμό.

Στο περίπτερο της NVT Phybridge, οι επισκέπτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τις λύσεις Long Reach PoE (Power
over Ethernet) Switces που επιτυγχάνουν και διευκολύνουν σημαντικά τη
διαδικασία μετάβασης από μια αναλογική πλατφόρμα CCTV σε ένα πλήρως
IP σύστημα επιτήρησης.

TAKEX

Longse
Σε ένα πολύ όμορφο σχεδιαστικά περίπτερο η εταιρεία Longse ανέδειξε
την πλήρη γκάμα από κάμερες, DVR
και NVR που κατασκευάζει , δίνοντας

διεθνώς για τις ποιοτικές λύσεις περιμετρικής προστασίας με συστήματα ανίχνευσης υπέρυθρων δεσμών, είδαμε
μεταξύ άλλων τις νέες σειρές συστημάτων, F & HF που σχεδιάστηκαν για να
καλύπτουν αποστάσεις 200 και 400 μέτρων σε εξωτερικό χώρο, παράγοντας 4
συγχρονισμένες δέσμες για πολύ μεγάλη αξιοπιστία. Στις σειρές αυτές συναντάμε εκδόσεις που επιπλέον υποστηρίζουν επιλογή συχνότητας 4 καναλιών,
κυκλώματα ελέγχου περιβάλλοντος και
άλλες λειτουργίες που ενισχύουν την
απόδοση και τη σταθερότητά τους.

OPTEX

Για ακόμα μια φορά η συμμετοχή
της OPTEX στην IFSEC ήταν ιδιαίτερα
δυναμική και συνοδεύεται από την
παρουσίαση νέων λύσεων, όπως οι
σειρές φωτοηλεκτρικών ανιχνευτών
SmartLine. Πρόκειται για μοντέλα υβριδικής και ασύρματης τεχνολογίας
που καλύπτουν αποτελεσματικά και
οικονομικά, εφαρμογές περιμετρικής
απόστασης με εμβέλεια 30 και 60 μέτρα. Επίσης, στη γκάμα των προϊόντων
της OPTEX που παρουσιάζονται στο
περίπτερο της εταιρίας, ξεχωρίζουν οι
νέοι ανιχνευτές PIR της σειράς Shield
που υποστηρίζουν κάλυψη 12 μέτρων,
διαθέτοντας λειτουργία anti-masking,
wall tamper, δυνατότητα τροφοδοσίας
από μπαταρία.

HID
Στο χώρο της TAKEX, που είναι μια εταιρεία που εδώ και χρόνια αναγνωρίζεται

Αν κάποιος κατασκευαστής μπορεί
να ταυτιστεί παγκοσμίως με το access
control, τότε σίγουρα μιλάμε για την HID

.
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που είχε μια ακόμα δυναμική παρουσία
σε διεθνή έκθεση, όπου και παρουσίασε στους επισκέπτες την πλήρη γκάμα
λύσεων και τεχνολογιών που έχει αναπτύξει, με επίκεντρο τα νέα βιομετρικά
συστήματα αναγνώρισης δακτυλικού
αποτυπώματος, Lumidigm αλλά και τις
νέες πλατφόρμες διαχείρισης και ενοποίησης συστημάτων ελέγχου πρόσβασης
μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Paxton

των ανθρώπων του χώρου, ως έναν κατασκευαστή συνώνυμο της ποιότητας
και της καινοτομίας δεν θα περιμέναμε
τίποτα λιγότερο από μια εξαιρετική παρουσία στην έκθεση. Στο περίπτερο της
TecnoAlarm και του νέου brand TecnoFire
(που αφορά τις λύσεις πυρανίνχευσης),
είδαμε μεταξύ άλλων τους νέους πίνακες
ελέγχου που υποστηρίζουν διαχείριση
από απόσταση για πάνω 440 ενσύρματες
ή ασύρματες ζώνες.

Inim Electronics

EL.MO, είχε μια πολύ αξιόλογη παρουσία στη φετινή IFSEC. Στο περίπτερο της
εταιρείας είχαμε την ευκαιρία να δούμε
το νέο αμφίδρομο ασύρματο σύστημα
συναγερμού με την πρωτοποριακή τεχνολογία NG-TRX, καθώς επίσης και τη
νέα πρόταση συστήματος διαχείρισης
e-Connect που βασίζεται σε cloud πλατφόρμα και επιτυγχάνει την ενοποίηση
συστήματος συναγερμού με βίντεο επιτήρηση και οικιακό αυτοματισμό. Επίσης η EL.MO παρουσίασε ανιχνευτές
κίνησης που βασίζονται σε 3D ανάλυση
και ενδείκνυνται για την προστασία των
ATM, μουσείων και άλλων σημαντικών
εγκαταστάσεων.

Satel
Συνεχίζεται η δυναμική πορεία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στην
παγκόσμια αγορά των συστημάτων
ελέγχου πρόσβαση η PAXTON, παρουσιάζοντας στην IFSEC την πλήρη γκάμα
των λύσεων που διαθέτει. Μεταξύ αυτών οι επισκέπτες στο περίπτερο της
μπορούν να δουν το σύστημα ελέγχου
θυρών Net2 Entry που λειτουργεί είτε
αυτόνομα είτε το σύστημα ελέγχου
πρόσβασης της Paxton Net2 συνδυάζοντας πολλαπλές επιλογές λειτουργίας,
φιλικότητα χρήσης με οθόνες αφής και
στιβαρή και ανθεκτική σχεδίαση.

Τecnoalarm
Από μια εταιρεία με 40 χρόνια παράδοση
στο τομέα των συστημάτων ασφάλειας
και με ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
που την έχει καθιερώσει στη συνείδηση

.
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Σταθερή αξία στον τομέα των συστημάτων συναγερμού και όχι μόνο, αφού
η προερχόμενη από την Ιταλία Inim
ELectronics σχεδιάζει και παράγει επιπρόσθετα συστήματα πυρανίχνευσης
αλλά και οικιακού αυτοματισμού. Η παρουσία της στην έκθεση ήταν μια καλή
ευκαιρία να αναδείξει όλες τις οικογένειες προϊόντων συστημάτων ασφάλειας που διαθέτει όπως την ιδιαίτερα δημοφιλή σειρά Smartliving που βρέθηκε
στο πρώτο πλάνο του ενδιαφέροντος
αλλά και το νέο σύστημα πυρανίχνευσης Praesidia που διακρίνεται για την
ευελιξία και την επεκτασιμότητα του.

EL.MO
Ένας ακόμα εκπρόσωπος της Ιταλικής
σχολής συστημάτων συναγερμού, η

Σταθερή και δυναμική είναι η παρουσία
της Πολωνικής εταιρείας Satel σε όλα τα
μεγάλα event του χώρου της ασφάλειας
κάτι που επιβεβαίωσε και η συμμετοχή
της στην IFSEC, εστιάζοντας κυρίως στην
νέα και εκτενέστατη γκάμα προϊόντων
με το όνομα Perfecta. Στο περίπτερο της
εταιρείας είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά όλη την οικογένεια
των προϊόντων αυτής της σειράς, που
διαθέτει ενσύρματες, ασύρματες και υβριδικές λύσεις, που συνδυάζονται με
το λογισμικό Perfecta Soft. Το λογισμικό
αυτό επιτρέπει τον προγραμματισμό

IFSEC International 2017
των πάνελ ελέγχου PERFECTA από τον
υπολογιστή και το κινητό τηλέφωνο και
αποτελεί μια πολύ εύχρηστη εφαρμογή
δημιουργίας και διαμόρφωσης του συστήματος συναγερμού.

Texecom

Η πλατφόρμα Texecom Connect βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο
περίπτερο της ομώνυμης εταιρείας, παρουσιάζοντας ζωντανά τις δυνατότητες
και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει,
καλύπτοντας τις προκλήσεις και απαιτήσεις που υπάρχουν σήμερα στο τομέα
της ασφάλειας. Με τη λύση Texecom
Connect οι εγκαταστάτες μπορούν να
προσφέρουν στους τελικούς τους πελάτες -οικιακούς και επιχειρηματικούς- ένα
ασφαλές σύστημα με επιπλέον οφέλη
όπως αυτοματισμούς, έξυπνη διαχείριση
και ευέλικτο έλεγχο σε συνδυασμό με την
ναυαρχίδα των συστημάτων και πινάκων
συναγερμού της εταιρίας Premier Elite.

RISCO Group

Ιδιαίτερα μεγάλο και πολύ καλαίσθητο ήταν το περίπτερο του RISCO Group, όπου
τα στελέχη της εταιρίας υποδέχονταν
τους επισκέπτες. Αυτή τη χρονιά η εταιρεία παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο
ασύρματο σύστημα συναγερμού Agility
4, καθώς επίσης και τις αναβαθμισμένες

λύση οπτικής επιβεβαίωσης συναγερμών
VUpoint P2P που περιλαμβάνουν μια
σειρά από προϊόντα βίντεο επιτήρησης
που κάνουν πράξη την ενοποίηση με τα
συστήματα συναγερμού της εταιρείας
Agility, LightSYS και ProSYS. Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα σχόλια που εισέπραξαν όλες
οι προτάσεις της εταιρίας που απευθύνονται στην αγορά του Smart Home.

ELAN

κάθε πιθανή εφαρμογή και φυσικά και
για το τομέα των έργων ασφάλειας και
επιτήρησης κάθε μεγέθους . Στο περίπτερο της παρουσιάστηκαν οι αναλογικές και ψηφιακές λύσεις μετάδοσης που
διαθέτει στις οποίες περιλαμβάνονται
Ethernet Switches, Media Converters, οι
λύσεις Ethernet over Coaxial, CopperLine
αλλά και συστήματα τροφοδοσίας
BackUp μπαταρίας ή ηλιακά.

Comelit
Τα καλώδια για συστήματα συναγερμών
και CCTV αλλά φυσικά και οι μπαταρίες
που τροφοδοτούν τα συστήματα, είναι
απαραίτητα σε κάθε έργο ασφάλειας. Στο
περίπτερο της Ιταλικής ELAN οι τεχνικοί
επαγγελματίες επισκέπτες μπορούν να
δούνε μια μεγάλη γκάμα από προϊόντα
καλωδίωσης για εφαρμογές ασφάλειας
αλλά και μπαταρίες με το brand BIGBAT,
που ξεχωρίζουν για την ποιότητα κατασκευής τους.

ComNet
H ComNet σχεδιάζει, κατασκευάζει και
διαθέτει σε όλη τη παγκόσμια αγορά λύσεις διασύνδεσης και επικοινωνίας για

Η Comelit -που παραδοσιακά κινείται
στον τομέα των θυροτηλεοράσεων- θυροτηλεφώνων, παρουσίασε μεταξύ άλλων λύσεις που εντάσσονται στο τομέα
του οικιακού αυτοματισμού και της ενοποίησης, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων
την οθόνη Mini HF με ενσωματωμένο
WiFi που υποστηρίζεται από App για κεντρική διαχείριση από οπουδήποτε.

.
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Οι Έλληνες επισκέπτες
Κατα την περιήγησή μας στην έκθεση
συναντήσαμε κάποιους απο τους Έλληνες
επισκέπτες και ανταλλάξαμε εντυπώσεις.

Διονύσης Αβερκιάδης - Εμπορικός
Διευθυντής της Axxon Security Systems

Iωάννης Καρκόγλου - Γενικός Διευθυντής
της TechforAll με τον Συντάκτη του Security
Manager, Δημήτρη Σκιάννη

Κωνσταντίνος Βερανούδης - Διευθυντής
Πωλήσεων της Force Group of Security
Companies

Ιωάννης Ρέλλος - Διευθυντής Χονδρικής της
Ζαριφόπουλος Α.Ε

Γιώργος Σκούρας - Business Development
Manager της Novo Technologies

Μάριος Τρύφωνος - Γενικός Διευθυντής της
Piperaris Security Protection και Πρόεδρος
του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Ασφαλείας

Σπύρος Τζερβάκης - Μηχανικός Πωλήσεων
της Artion

.
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Σκοπός µας η ανάπτυξη
και η προστασία του κλάδου
Παραδείσου 29 και Ζαγοράς / Παράδεισος Αµαρουσίου, 15125
Email: eoa.sec@gmail.com
Τηλ.: 210 6851086
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