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1. Video Analytics – Εφαρμογή για περιμετρική προστασία . 
 

2. Θερμικές κάμερες 
 

3. Περιμετρική Προστασία Sicurit 
 

4. Οπτική Ίνα 
 

5. Control Room με χρήση Cubis Central 
 

6. Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδας 
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Τι είναι; 

 … είναι η τεχνολογία που με την ανάλυση του βίντεο μπορεί  
 να μας δώσει στοιχεία για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 
 κατηγοριοποίηση αντικειμένων ή και συμπεριφορά αυτών. 

 

Που χρησιμοποιείται; 

 Περιμετρική Προστασία– Ανίχνευση κίνησης 

 Αυτόματη Παρακολούθηση Κίνησης Αντικειμένου 

 Εγκατάλειψη ή Αφαίρεση αντικειμένου 

 Camera Tampering 

 Καταμέτρηση Οχημάτων & Ανθρώπων 

 Κατηγοριοποίηση Αντικειμένων  
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Πλεονεκτήματα 
 

Ολοκλήρωση με τα καταγραφικά Cubis AIS και δυνατότητα  

   δημιουργία σεναρίων συναγερμών με αποστολή βίντεο σε ΚΛΣ    

   Εικόνας  

 

Ευκολία στη εγκατάσταση και στο προγραμματισμό  

 

Δυνατότητα πολλών φίλτρων για δημιουργία σεναρίων 
συναγερμού και συνδυαστικά με άλλα φίλτρα. 

 

Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων με την μορφή Heat map 
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Περιμετρική Προστασία – Ανίχνευση Κίνησης 
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανίχνευσης κίνησης και Video     
  Analytics 
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Ανίχνευση Κίνησης – Κατηγοριοποίηση Αντικειμένου 



Αυτόματη εστίαση και παρακολούθηση κίνησης 
αντικειμένου 
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Κατηγοριοποίηση Αντικειμένου  & Είσοδο σε Ζώνη 



Τι είναι: 

…είναι η κάμερα η οποία ανιχνεύει την υπέρυθρη 
ακτινοβολία και την μετατρέπει σε εικόνα ως συνάρτηση 
της θερμοκρασίας. 

 

Εφαρμογές 

Περιμετρική Προστασία μεγάλων αποστάσεων 

Maritime Security 

Ασφάλεια συνόρων 

Ασφάλεια Αεροδρομίων 
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Προϊόντα 
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Θερμική κάμερα με ενσωματωμένα Video Analytics 
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Διαφορά θερμικού και οπτικού στοιχείου 
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Υλικά 
 
•Αναλογικά & Ψηφιακά Beam 
 
•Μικροκυματικά Beam 
 
•Πυλώνες για Beam 
 
•Περιμετρική προστασία με Καλώδιο 
 
 
 

Η Sicurit Alarmitalia S.p.A. παράγει και εμπορεύεται συστήματα 
ασφαλείας από το 1971 και έχει καθιερωθεί ως Leader στην Ιταλική 
αγορά, ενώ εξάγει κυρίως συστήματα περιμετρικής προστασίας σε πάνω 
από 25 χώρες του κόσμου. 
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Αναλογικά & ψηφιακά Beam 
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•Μικροκυματικά Beam 
  

Πυλώνες για Beam   
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•Περιμετρική προστασία με θαμμένο καλώδιο Καλώδιο 
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•Περιμετρική προστασία με καλώδιο σε φράχτη 



Τι είναι 

     …είναι τα καλώδια τηλεπικοινωνιών στα οποία το μέσο 
μετάδοσης δεν είναι μεταλλικοί αγωγοί αλλά υάλινοι οπτικοί 
κυματοδηγοί όπου τα μονοχρωματικά οπτικά 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται εξαιτίας του 
φαινομένου "ολικής ανάκλασης. 
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Τύποι Οπτικών Ινών 
 
Οι οπτικές ίνες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα 
με το αν υποστηρίζουν έναν ή πολλούς ρυθμούς μετάδοσης 
 
 

Μονότροπες (single-mode)  Πολύτροπες(multi-mode)  
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Τερματισμός και Κονέκτορες 
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Patch Panel Rack Mount Patch Panel Box Mount 

Πινακές και Patch Panel 
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Παραδείγματα Εφαρμογής 
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Καθαρισμός Οπτικής Ίνας Μονάδα Κόλλησης Διαδικασία ARC 

Τερματισμός οπτικής Ίνας 
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Φάση ARC Κακό ARC Καλό ARC 

Τερματισμός οπτικής Ίνας 
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Video Τερματισμoύ οπτικής Ίνας 

Σωστός Τερματισμός ΛανθασμένοςΤερματισμός 



Πλεονεκτήματα 
 
•Μεγάλο εύρος ζώνης (Bandwidth) 

 

•Υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης 

 

•Απόλυτη ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 

 

•Ασφαλή και γρήγορη μετάδοση 

 

•Κανένας περιορισμός απόστασης 

 

•Πληθώρα από αντάπτορες, όπως για LAN, VOICE, AUDIO, DIGITAL 
INPUT/OUTPUT 
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To central αποτελεί μία κεντρική πλατφορμα διαχείρισης και λήψης 
σημάτων συναγερμού (από κάμερες) από ολα τα καταγραφικά με την 
εμπορική ονομασία Cubis. Αυτό περιλαμβάνει και τα PC based 
καταγραφικά αλλά ακόμα και τα Stand Alone καταγραφικά μας. 
Προσφέρει τη δυνατότητα κεντροποιημένης διαχείρισης, συνχρονισμού 
ώρας με τον κεντρικό Server καθώς και απομακρυσμένη αποθηκευση 
video συναγερμών. 
 

Ενδεικτικές Υπηρεσίες Κεντρικού Σταθμού 
Remote Patrol - Αυτόματες ηλεκτρονικές περιπολίες των χώρων 
που βλέπουν οι κάμερες(προϋποθέτει ύπαρξη (Cubis). Δυνατότητα 
αυτόματης εποπτείας σε προγραμματισμένες ώρες από 
διαφορετικές εγκαταστάσεις. 
Δυνατότητα άμεσης λήψης συμβάντων από την περίμετρο και 
άμεσης επέμβαση με ηχητικά μέσα. 
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Τι είναι: 
   … είναι η τεχνολογία , κυρίως Software που επιτρέπει σε ένα Η/Υ να 
αναγνωρίσει τους χαρακτήρες μία πινακίδας αυτοκινήτου.  
 

Εφαρμογές: 
Χώροι Στάθμευσης 
Περιμετρική Προστασία ( με χρήση Cubis AIS). Δυνατότητα        
   ανίχνευσης συχνότητας διέλευσης αυτοκινήτων από ‘ένα χώρο.    
   Δυνατότητα σεναρίου συναγερμού και αποστολή σε ΚΛΣ Εικόνας 
Έλεγχο Πρόσβασης 
Χρέωση Διοδίων 
Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη 
Ασφάλεια σε Τούνελ 
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ANPR & CUBIS AIS 
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LetUgo Video video 
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