
Vas skrbi za  va o elektrarno ?š

ZAKAJ ?

Vsaka obsežnejša investicija, e posebno pa tista, ki lastnikom 
prinaša dobiček, zahteva določene varnostne ukrepe za zaščito 
vloženih sredstev. Škodo lahko povzroči izpostavljenost okoljskim 
vplivom ali pa človeška objestnost in kraje. Slednje še posebej velja za instalacije, ki niso 
umeščene v gosto poseljeno okolje. 

Čeprav morda zveni absurdno, je pri takih instalacijah zaščita ljudi (ne glede na njihove namene
 in dejanja) še posebej pomembna, saj se večina ne zaveda nevarnosti, ki izhajajo iz tehnologije,
uporabljene za pridobivanje elektrike.

S skrbno izbiro komponent, preizkušenih v zahtevnih okoljih, smo oblikovali produkt, ki bo 
učinkovito zadovoljil vaše potrebe in pričakovanja v zvezi z daljinskim videonadzorom  solarnih 
sistemov ne glede na izzive okolja.
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Ste vedeli, da brez tveganja pridobite: 
� takojšen vpogled (živa slika) na stanje fotovoltaičnih celic  

(poškodbe, umazanija...)
� pametno pregledovanje in stanje dogodkov na  površini                              

sončne elektrarne
� varovanje dostopa do površine sončne elektrarne
� nadzor nad montažo, vzdrževanjem, čiščenjem

Edinstven sistem je sestavljen iz:
 nadzorne postaje (server, licenca)
� mrežnih kamer, ki so montirane        

na posameznih objektih
� različnih tehnologij prenosa 

(t.i. “omrežje brez meja”)
� HDMS - upravljanje pasovne 

širine (aplicirano s področja 
satelitske komunikacije)
� integracije z drugimi sistemi

�
Ste vedeli, da nam tehnika omogoča:
� priklop IP kamer v resolucijah od 1Mpix do 29 Mpix 
� prenose preko ADSL, optike, brezžičnih in mobilnih    

omrežij (2G, 3G), ISDN, PSTN
� integracijo analognih kamer

Arhitektura sistema je lahko zelo razgibana, kar pomeni, da 
lahko na isti lokaciji uporabimo več različnih tipov kamer za 
različne namene prav tako pa tudi raznovrstne primarne in 
sekundarne prenosne poti s posameznih lokacij.

Predstavljamo vam sistem centraliziranega video 
nadzora z uporabo viskokoresolucijskih kamer za 
varovanje, nadzor in zaščito sončnih elektrarn.
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